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f.a Science donne ries lieux. Que de Merveilles , que de plaisirs Ferdus
pnnr l'igBorance, qui regarde, et ne voit pas.
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A.' Nemzetelmeh , Országoknak lakhelyok, fekvésôk , és
jelességeik szerént esmertetesök a' törtenetek' értésére ,
i s tudományok gyarapítására szükségesnek tartatott minI den idóbe-n. E' fontos tárgyal foglalatoskodtak hajdan
a' leg munkásabb elrnék ; mint Miletusi Auaximander,
idôsb Hecataeus , Abderai Democritus , Cnidusi Eudoxus, Peloponesusi Djcäarcus , Cyreneí Eratosthenes,
idôsb Plinius , Am&seai Sti-abó, Cbaraxi Isidorus, Poraponius Mela, С. I. Solinus , Cl. Ptolomaeus , Agatheme,r Stephanus Bizantinus , Aethicus , Ravenna , Vibius
Sequester, Abulpbarag, 's a' t ; e' tudománnyal tündökiöttek a' régi legdérékebb Iróknak , Hómerus , Thucydides, Herodotus. С. I» Caesar, T. Livius , Pausani*
»?, Araraiauus Marc. Hieronymusnak munkái. E' végre a' tudós Utazók jegyzéseiket kozlôtték: mint Cnidu
si Agatarcbides , Caryandai Scylax. Cartbagói Hanno,
Cbiusi Scymnus, Dionysius Periegetes,' Eustathius Thes«
saJonikai Ërsek, I. С. Ariarius , Heraclaeai Marcianus,
M. Aur. Antoninus Cs. Cl. Hut. Numantinus , 's a' t„
Minekutánna a' Foldleirásboz járultak a* tartotnányok termési, lakosiknak száma , mivekben és fabrikákban munkásságok , mesterség és tudomány - gyakorlássok ; kereskedesök 's gazdáskodássok ; azoknak jövei delmeik, badierejek , polgári kormányoztatássok : ez a*
tudomáuy közhasznu és felettébb szükséges lón. An$ пак bíjával a' Tudós homályban bolyog, az Olvasó vakoskodik ; az Igazgató botorkál; a' Ratona jó tebetetlen;
» Rereskedo nem tudja portékájinak honnét vételét ,'s hol
' keletét; a' polgár bénem láttya mi híjával vana' mesterségekben , ¿ézi mivekben , fabrikákban , fóld és szôlô mi.
relésben; az Ember nem érti , mi tellyék ki erejétól 'e
mennyire batott torekedése. Az, ki a' Nemzetek és Or«
«zágok' esmérete nélkúl szükölkedik , vagy felettébb feunyen itél hormyáról, vagy alávalóképp, kosonségeseu
fcílyteleiAul.

IV
E' köz haszonra a' Nemzeteknek ее Országoknek közônséges esmértetési szoigálnak leginkább: ezeknél fogva
helyhéztethetni el minden tôrténeteket , ilélhetni meg
minden jeleneteket; elégíthetni ki minden szükségeket.
Azért a' tudományoh' gyarapodása olta némelly nagy
férfiaink földünk' kôzonséges állapattyának Jeíiásával
foglalatoskodtak : Cellarius a' régi (Ch. Cellarii JNotitia
Orbis antiqui Lipsiae.) Büsching (Doctor Anton Fr.
Bùschings Erdbeschreibung) a' mostani világnak kö«
zonséges esmértetésével Jegfobb érdemet szereztek
magoknak.
Mások ismét axon v'Htak, hogy a' Wem»
zeteknek és Országoknak közönseges esmértetéseból
ezokat, mellyek leginkább és többnyire tudnivalók ,
«lôbetûjôk szerént, a' könnyebb feltalálhatás végett,
kozôljék. E' szerént szerzödöt ama Reale Staats, Zeitungs, und Conversations Lexicon , mellynek elejbe Hüb
ner János, egykori Lip sí ai Prof. és Merseburgi , 's Ham
burg! Rector (f 1731) nevé függesztetett , a' toldleírásban szerzett érdemeire, 's elô beszédjére nézve , és mellyet közelebb Tu. Sperl Xav. Ferencz a' mi idonkigfolytatott, és kiadott Gréczben 18 1,5*
llly kozhasznú munka nélkúl mindeddigelvolt я két
Magyar Haza. Noha olly deák Foldirókkal dicsekedhetünk
(Bél Mátyással , Benkô Ferenczel, ésSzászki Tomkával)
kiket akármelly külföldiek mellé állíthatunk , de honyi
nyelvünkön közönseges foldleírásunk, egy két rövid elô adatásokat kivévén , nem volt. E' szükségnek hipotoltatása
végett Literaturánk' elomozdításán serényen dolgozó érdemes Trattner Tamas János Ur eme kozhasznú és becsü Lexikonnak kiadatására száná magát; a' T. Pestikis
Pap Urakat megkérte , hogy a' munkát magok között fei
osztván e' dicsô tárgyban tegyenek elô szolgálatot Hazájoknak , mellyre számot tartani. Ok e' terhes munkát
nyolczan kétvilági Baráttyokkal egygyütt , nemes lélekkel a' köz haszonnak és tudomány oknak elomozdítására
«1 is készítték.
Az flsô jelentésre abbau, kivált a' Magyar
Ország' leiratásában a' tisztelt Forditók' gánese nélkül
tetemes hibák tüntek ki, mellyekért a' közhasznu munkának csak nem egész beese veszedermeskedett. Er
re nézve a' fenn érdemesített ftöny vnyomtató ür en
gem kéntetett, hogy a' jobbítást, 's я munkának es¡ész vezetéséí magamra válalnám. Hogy illy közhasz
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númunka nélkúl tovább is ellenni ne kéntéleníttessünk ;
hogy a* bét rendbeli jó szándék fenn ne akadjon; hogy
a' Literaturánk e' szerént is gyarapuljon : az író tollam
ilatt levó muhkáraat félre tévén, a' nemes czéT elómozdittatására a' fogyatkozások kipótoltatásához , a' híjánosságok' helyrehozásához 's az sgesz munkának vezetésébe¡ fogtam.
Fordítás által más elôkelt Nemzetektól esméreteJet kölcsönözni nem szégyen : ez uttal gyarapultak a'
GörögöhtÖl a' Rómaiak ; ezektól az Angolok , Francziák ,
Olaszok ; ezektól a' Németek; kivált, 4ia a' munka fordításában bóvebben, tökelletesebben , czélra aikalmatosabbaa jelenik meg, V Németek torvénye szerént. Ok
az idegen példáknak és raunkáknak koszönhetik elómenetelöket; most $e jó Franczia, Angol, Olasz nyelven
oily tudni való bi,'mellyet nyelvökre ne fordíttsanak : t
de az.on vannak, hogy általob mindetiik némünémü tö«
kélletesbséget , nagyobb hasznúságot nyerjen. Ezen felettébb bajos munkához fogván , arra fordítottam tehát
én is igyekezetemet , hogy nyelvünkön e' jelen levo
Lexikon, mennyire a' szoros ido engedi, jobbítva, és
nagyobb haszonra alkalmaztatva adattassék ki.
Mindenekelótt azon voltam, hogy н Magyar és
Erdély Ország' esmértetését helyesebbé, fontosabhá, 's
bôvebbé tegyem annál, melly a' Lexikon, s kozonséçesena'Külföldiek által arról közoltetiK. Vármegyéinknek leiratásában, mint más tartományokéban , elóadtam fekvésóket, nagyságokat, tájjékokat, folyóikat , tavaíkat,
hegyeiket, barlangjaikat , égallyokat, tennéseiket , jelességeiket, portáikkal, és megyéikkel eggyütt. Legjobb
Foldleíróinknak , Korabinszky, Vàli , Lipszky, 's kivált
Crusius Chr.nak, Erdélyre nézve pedig Marienburgnab
tudósításival éltem. E' végre többeket meg istkértetn,
hogy Vármegyéiknek leiratását velem közleni ne terheltessenek, és a' bé küldetteket haszonra fordítottam. A'
Religyióknak és nyelvefcnek egy máshoz képest valóságokat a' Jósef Cs. idejebéli, 's más hivatali számvétel
szerént jegyeztem fel.
"Tovább a' régi világ' esmértetésére figyelmeztem :
eddig a' Classikus Iróknak értéséi-e vé¿eték - konyvünk
nem lévén , e' híjjánosságot is kitelhetóképpen meg.
szüntettem: azon lévén, h>gy e' munkának utmutatása
szerént akárki is az emlékezetre mélíó torténeíeket és
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személlyeket elhelyheztethesse. E' végre *' régi görög
és római világuak , Aegyiptusnak es Palaestinának kíTántató esmértetését , jeles tartományíra , belyeire, '«
lakójira nézve beiktattam ; kalauzom volt ama Danvill
Mapp^jiboz egy tudós társaság által kidolgoztatott , és
Worinbergában kiadatott ó Geographia , Mannert' munkájával egygyütt ; kivált az elsó , inivel Danvill mappáji sokaknak megvagynak. — A' tartományokn&l. mostani elhatároztatássok nélkül a' Lexikon tokélletlen maradott volna; azt én a' Bécsi gyüiés , és Párisi kötésnek eloadásiból merítettem, 's helyenként eJôterjesz- !
tettem. Mindezek fölött az egyébb esmértetéséket is azon
kutfôkbôl , mellyekbôl szóról szóra a' Lexikonba által
írattattak (Allgemeines Geschieht und Staaten Wörter«
buch Wienn 1794-6. Neueste Länder und Völkerkunde
Prag i8o7-it5.)tellyeaitettem , 's jobbítgattam. A' tartocnányoknak és helységeknek ritkább deák neveiket is
szorgalmatosan feljegyzettem.
Uly tudni valóknak temérdek sokaságára nézve ,
mesterség volt mértéket tartanom , 's olvasóim' szükségeit szemeim elól einem vesztenem : Hübner Lexikonának az a' tetemes hibája , hogy minderi országokban ,
társalkodásban , és ujságban elóforduló tárgyakat meg
ahart esmértetni : ezzel csupa szó magyarázatokra is terjedett; helytelen tudósítáeokat is, kivált a Religyiókról folfogott ; ceekély, hibás elóadásokat is áltvett ; a*
a' kdzbasznúságra nem ügyelt. En a' Nemzetek és tartományok kivántató megesmértetésére haíároztam magamat; a' csupa szó magyarázatokat Szótárainkra bíztam;
a' relígyióknak esmértetése végett Olvasóimat Brougthonnak Lexikonára igazítom , mellyet fordított Mindszenti Sámuel, Ebben a' tudósítások helyesebbek , bôvebbek is. A' társalkodás , kereskedés , és bajókázásbeli tárgyakat is kénteleníttettem többnyire kihagyni. Dolgokat esmérteto Lexikonunk nines ugyan mind eddig;
de hogy egy derék Tudósunk e' hijánosságot is kipótollya ": egyhe szedvén azokat , mellyeket elôadott bôvebben
és jobban a' Lipsiai Társalkodásbeli kézi szótár (Conver
sations Lexikon , Leipzig 1814-6) és elô ád a' Bécsi Ujság
olvasó Magazin (Magazin für Zeitung' Leser) remelbetni«
Merl ámbár nines példánk, hogy Sylvester János ólta valakinek a' Magyar Nemzet* tudománybeli kiforuiáltatására

fSrebedése a* Felsôségtôl megjutalmaztatott , vagy csak
megdicsértetett is volna: mindazáltal hogy az я Felséges
Urunknab szivén fekszik , INemzetî nyelvünk gyarapíttá*
5i régett tett tôrvényes rendélési nyilván bizony íttyák.
Rihagytam a' Magyar es Erdély Ország esmértetésébôl
is miad azokat, mellyek emlékezetre , es koztudatra,
méltófe nem voltanak : másképp a' munkának szükség
\ett volna szerfelett nagyra terjedni. A' kozcinséges ftildferásnak elô bocsátását pedig szükségesnek találtam.
A* mi a' Magyarságot illeti: en a' természetes, nem
«rôltetettt , пею nétnetezô, nem francziázó írásnak vagyok baráttya , ifjú fordítóinknak is e' voit törvenyök ;
a' mindazáltal imitt acnott esett helytelen kiejteseiket
fciegyengettera , míg a' nyomtatásra ügyellést vihettem , de nem folytathattam tovább, temérdek foglalatosságim raiatt, aV i2. számnál ; többnyire a' néhány
gáncsokért bocsánatot kérek. — A' mi az általyában elkerülhetetlen hibákat illeti: ezeket, kivált a' Magyar és
Erdély Országbélieket, én az utulfó darabnak béfejezetével megfogom jobbíttani, ha tudúsaink észre vétetik
veíem. Addig Magyar és Erdély Ország' telyes Geograpbiájára szert .nem tehetünk, míg a* Tudós Director és
Professor Urak Vármegyéiknek híteles leírattatását bénem küldik. E' tetemes és tolök könnyen kitelhetö muakával a' Hazáról kimondhatatlan sokat érderaelnének.
Az egyéb hibákat idôvel valamelly mester kéz, mint
Sperl X.av. F^erecz a' Hübner Lexikonabélieket , helyre
Aozhattya. Pesten Jan. ll-iken 1&16.
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FOLD

LEÍRÁS

KÖZÖNSEGESEN.
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IFold letras , Geographia, a' Fôldnek esmértetése.
Ez több féle : Tárgyára nézve: Mathematikai , melly
annak mint égi testnek , nagyságát , formáját, forgását ,
's t. e' f. tulajdonságit terjeszti eló; vagy Physikai ,
melly annak mint természeti testnek alkottatását, reszeit,
minémüségét fejtegeti ; vagy pedig Politikai , melly an
nak mint polgári testnek társaságbeli állapattyát, dolgait , határit tekénti. Kiterjedésére nézve: régi, melly elejétol kezdve a' nemzetek vándorlásáig ; Aóze'p, melly
innen Amerika feltaláltatásáig
mostani , melly a* mi
korunkban létele szerént esmérteti meg foldünket. Közönse'ges az, melly a' foldet minden felol, es egészen
megesmértetí ; különös ellenben , melly annak egyik
р. o. matbematika tekéntetével , vagy csak vaiamellyik
részével , р. о. Magyar Országgal , foglalatoskodik. Min«
deniknek legnagy vezetéki a' helyes foldképek és abToez ok.
Földlei'rdsa mathematikai teke'ntetbol : Ä Fold
a' Nap-világnak (systema solare) egygyik része; a' Nap
börül forg<^.setét kerekes testeknek, mellyek Planétáknak mondatnak, egyike. A' Nap világ azon egésznek ,
mellyet Mindenségnek , Természetnek nevezni, kisded
vésze. A' Nap acalló,, 's magokbán világos Csillagoknak egyike. A' Fold fíiterjedtsége nagy : a' mint sok
ocszágiból , és tartományiból látni való. Formája: berekded ; a' mint kitetszik annak valamelly begyríil, vagy
toronyból visgáltatáfsából , mindenünnen lefelé bomolyodik; sik térségen 's tengerçn utazásból: mindég a' tornvok, 's hegyek teteji tünrteb eloször szembe; és kerekded árnyékából, mellyet a' Nap és Hold kozt áit eilen«
ben erre vet: az árnyékolí ollyanok szokván lenni mint
a' testek magok. Ha a' Fold kerekes nemvolna, azt körñyül utazni nem lehetett vólna; de már tobbek kornyíil utazták mint Magellán és Drake a' XVI. Bougain
ville, Cook a' XVIII-ík században: az ellenben lévô részen érkezvéu viszsza azon egy tájék felé erányozott ut*
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íyaikból. De nem telyes golóbie gömbölusegü, bañera
a' nap alatt fekvó részein kidoraborodott , és folyvást
lejebb 's lejebb nyomúlt: a' nebézségnek bová tovább
nevekedése szerént. Azért a' Nap alatt esô fold részeí
niagasabbak , 's a' tôle távül fekvôk méllyebbek. Kerekdedségére nézve., mint minden kör 360. grádicsokra
ositatik, égy grádicsra tizen öt geogra. mérfoldeket számlálván és általlója, diametere, a' nap alatt nagyobbnak
ve'tetik mint sera az ellenben lévô. Ezek szerént kerüUte (sphaera) 5400, kozép diameterének kiterjedése
1719 , külso szine (volumen) 9,281,060 Q mérfoldekre
számláltalik. * Látk'óre (Horizon) : azon linea, melly
valamelly helybôl föl , és aláfelé , vagy valakinek feje fölett, 's lába alatt, folytattatni képzeltetik , végre az égnek két ált ellenben fäggo pontyaiig ér; az elsô fcí tetó
pont (Zenith), a' másik láb sark pont (Nadir) nevet visel. Minden helynek , vagy embernek tehát más és
más fô teto, 's lábsark pontya vagyon e' földön. Ama
linea is, raelly a' fold kôrének kôzép pontyából, vagy
akármelíy helyébôl köröskörül vonattatni képzeltetik,
az égnek mind annyi pontyain végzôdik : azon kör,
melly ezeken keríttetik, làt-kôr: mivel ennél tovább látásunk nem szolgál; az elsô rendbéli ugyan általlyában,
a' másik képestleg való. Az általlyában való lát - kör a*
fôtetô ponttól 90^-ra esik ; a' képestlegvaló kissebb; az
elsô ugyan az marad, a' második minden helyre és emberre nézve más mis. Fold tdjékii azon lineák , mellyek a* látkornek bizonyos pontyára, p. o. , oda hoi a'
nap föltünik, igaaíttattak , világunk' tájjéki: illyenek foképp a' Napkelet és LVyugot ( Ost , Weszt.) ; és azok mellyek napkeletre néztünkben balra és jobbra esnek , аз
Eszak és Dél (Nord. Süd.) Ezen négy nagy tájjékok-is ,
mét közönsegesen 32, vagy 64. részekre osztatnak. As
Eszak és kelet közt lévô kozép tájék északi kelet N. O.
a' kelet és dél között esô, keleti dél O. S. 's a' t. nevet
visel. Forgása: hogy a' Földünk maga körül, mint
a' kerék tengelye körül, a' nap kelet feie 24 óra , vagy
is 23 óra, 56' és 4" alatt egyetfordúl, onnét észre vétetheto, mivel ezen idoközben azon pontra, mellyet elhágy,
lassanként ismét vissza tér. A' földnek ezen fordulásái
*Azonban diametere a' Nap diameteré'nél többször mint 1 10-szer; küb
so szine a' napénál 1331000-szer kissebb. Tavültága : a' Naptól
24266 fold fél - diaineternyi meezszeségre'esik.
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tól van a* nappai és éjjel; a' mint t. i. valamellyik felé*
vel vagy a' Napfelé fordúl , vagy attol elfordúlt. Hogy
a' Napkörül is forog, onnét tudnivaló , hogy azon égponthoz, melly alatt egykor volt, buzamos eltávozása
útánn ismét viszsza érkezik. E' forgásától függ az esztendó. E' megfordulása 365 napokban, ¿ órákban, 48'
ban és 4,5"-ben telik. Hogy a' fold forog a' nap körül
mint a* pecsenye a' tüzhely körul , nem a' Nap a' fold kö«
rül , mint nern a' tüzhely forog a' pecsenye körül : bizonyságra bozta Copernicus Miklós balhatatlan munkájában:
Da revolutiouibus orbium coelestium'. A' napnak földünk körul forgásá ,| csupa látszás: valamint ollykor is,
midön sebesen a' hajón valanielly partfelé vitetünk , ez
Jálsíatik feíénk közeliteni. Keppler szerént a' földnek
JNapkörül forgása hoszszúkás körü (elliptica órbita) 's
121,504,240 merföldnyi. Merkurius és Vénus Planétáknál aiább forog. A' Hold úgy kereng körülötte mint az
a' nap körül. — A' Fold, sarkai, es tengelye: azon
két egymàs ellenlévô poutok , mellyeken maga körul fo
rog a' fold , annak északi és déli sat-kai ; azon linea \
raellyet e' két sarkoktól a' földnek kôzép pontyán keresztül huzattatva képzelni, annak tengelye. Ez ba kifelé folytatni képieltetik mindenik felérôl , az ég - boltozatnak két pontyain végzôdik, Ezen ég' két pontyai Ég
sarkoknak neveztetnek; egyik északi, a' másik déli; és
~a' Csillagofe , mellyekbeu ezen pontok esnek , Sark - csillagok. — EgyenUtô köre: azon linea, melly a' sarkok
tól egyenlô meszazeségre a' földnek kôzéppontya körül
kerítetik , azt két egyenlô részekre, é*zakira és délire,
hasittya, azért egyenlitô kör (Aequator), vagy a' Hajósoknál általlyában Linea, nevet visel. Europa a' Föld
nek északi feien esik. — Déli köre.' & sarkoktól az egyenlito körnek minden poetyain száratalan lineákat
huzhatni: az, melly valamelly helynek fotetó, és lábsark
pontyain által keríttetik, annak látbatárát két egyenlô feJefere, keletire é? nyugotira, hasittya , 's annak déli köre.
(Meridianus.) Azért minden helynek más más nap kelete , nyugata , és dele vagyon : mivel mindeniknek külörnbözö a' fotetó és lábsark pontya. E' külömbözo dé
li lineák köztt legnevezetesebb az , melly a' Tenerifa szigetbéli Piko hegy tetón, mint a' természettôl rneghatároztatott ponton, vagy is Ferró szigetén , a' Párisi Csillagvisgálótól nyugatra ao°*ra vonúí keresztul. Ez elsó
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déli Linea (Meridianus primus) nér aïatt esrnéretes. —
Szélesscge és hoszsza: Bizonyos belynek az egyenlito
hôrtûl északra vagy délre távúl este, annak északi vagy
déli szélessége ; hossza pedjg annak az eleó déli lineától távúl létp. Idojárási: Azon köz , mellyben a' föld
a nap alatt forog nyugatról keletre , Fold' uttya, vagy
fogyó linea (Eccliptica.) Ennek lapja az egyenlitôjével
meg nem egygyez , hanfcm inkább vele 231/2° nyi
siegletet formál. Innét van az, hogy a' földiiek külömbféle tartomáayi külömbözo idôben nem egyaránt világíttatnak es hevíttetnek meg. Az Eccliptica kétszer csap
által az egyenlitôn : ezen két pontok egy enh'tohnek (aequinoctialia puncta) neveztetnek, mivel ekkor a' Napes
éíiaka egész fold szinén egyenlô. Mennél inkább azon
pontoktól eltávozik a' fold úttya , annál inkább nevekedik annak egyik felén az éjjel, másikán a' nappai. Az
egyenlítonek két partyain vannak két olly pontok, mellyeken kivúl a' fold nem jár, hanem azokhoz érkezvén ,
yiszsza tér. Ezen két pontok állítok (solstitialia) és az
általok kerített két körök, fordítók (Circulus arcticus et
antarcticus.) Az egyik észak , másik délfelé esik. A'
fôldnek itt létekor annak egyik felén leg hoszszabb a'
nappai, másikán leghoszszabb az éjjel. A' fogyó kör
nem csak 360o ra osztatik , miht mindeu más kör, ha
nem ia jegyekre is a' Csillagvisgálóktól , mindegyikére
5o grádicsokat számlálván, noha nem forog mindenik
alatt azon ideig. Ezek azon csillagzat - képebtól neveztettek el , mellyek alá bélepett a' fóld mintegy két ezer
esztendôk elôtt. lllyenek:
*
V
П
25Я
Ф
Eszahról : Kos , Bika , Kettós , Rák , Oroszlány, Szüz ,
* —
»n
t
%
DëLrôl: Mérô Serpenyô, Skorpió, Nyilaa, Bäk,
йе
К
Vizönto, Halak.
A' nap és északa egyenlôsége Martius és Septem
ber ao-ikán.torténik ; eloször a' fold a' Kos jegye alatt
van,és tavasz nyilik ; másodszor a' Mérô jserpenyô je»
gyealájut, és ösz kezdôdik. A' fôldaz állító pontokhoz
érkezik 21-dik Juniusban és Decemberben: elo-ször a'
Rák jegye alá jô a' fôld , 's nyár hevul ; másodszor a'Bäk
alá , 's tél lészen. Az egyenlito és állító pontokon vonattatott körök , Colurusok , az egyenlítot és *' fóid út-
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tyát négy felé osztyák , az esztendónek négy részeihez
képest. A' sarkok és fordító körök közt lévô térség is
azoktól 2З0 28, ra két felé osztatik : azon körök , mellyek e' pontokon keresztül keríttetnek , északi és déli
Sark • köröknek (Criculi polares^ septena et mer id.) neveztetnek. — Melegségének és világosságánuk mértéke:
Nyilvári a' Naptól van földünknek mind melegsége
mind világossága : annak legmagasabb , 's legközelebb
részeire legerosebben sût az ; illyenek azok, méllyek
az Egyenlítonek két oldalain 2З %°-ig , mintegy 3,701,
з58 Q mértfoldnyire esnek : ézek kétszer függoleg ,
többnyire igen egyarányosan esnek , közelebb és magasabb fekvésôkhez képest , a' Nap alatt. Itt szüntelen
nyár uralkodik , kétszer az áryék egyenesen a' lakosok
alá esik ; kétféle az ido jarás : szároz és nedves. A' legforróbb hévség belsö Afrikában vagyon. E' kornyék
forró övezet (Zona tórrida) neVet visel , 's à* régiektól
nagy hévsége miatt lakhatatlannak tartatott. A' két
fordítók és sark-körök között . vagy is а' 2З §°-tól 66 ^°
fekvô fold - részek távulabb , és mélyebb létôkre nézve
a' napsütésének annyira kinem tétettek. Ezen kôrnyékekben , mintegy 2,406,462 Q mérfôklnyire, a' melegség
mérséklett; azért azokmérsékeltt övezeteknek ïs neveztetnek ; egyik északi , a' másik déli. Ittaz esztendónek 4
járásai tapasztaltatnak. A' két «sark -köröktol fogva egészen а két sarkokig fekv o részek éppen távúl és mélyen esnek a' Nap függésétol ; azért ennek. hevítésében szük részt is vesznek, 's északi és déli hideg öve
zeteknek mondatnak . A' leg keíményebb hideg Ochotzknál , Sziberiában", tapasztaltatik. . Itt is éppen két ido
járás van: a1 hoszszú tél és rövid nyárr melly a' napnak fordító körhez kozelítésekor meleg ugyan, de mégse elegendo a' megérlelésre. Tudni való tehát,hogy a1
földnek egyenlítotol eltávozása és'kozelítése szerént
pontról pontra fogy vagy nevekedik a' melegség ; ezen
pontokon kerített körök Eghajlat (Clima) név alatt esméretesek : a' külömbözok alatt fekvô, helyeknek melegségôk is külömbözo , az egyenlôk alatt fekvoké egyenlô. Aaonban ezen meleg és hidegség némely mellyékes okoktól , p. о. a' helyeknek fekvésôk, magassá;gok , és kipáralgások által módosíttathatik. Igy a' bel8Ô Afrikában a! hegyi és tengeri szellôk által az iszonyú Uéség «myhitetik. Erre nézve az egyenlo çg-hajla-

tok alatt is külömbözo melcg és hideg lehet. — Nemisülömben külömbözo a' föld világossága is. Midôiva'
nap annak egyenlitô köre fölett fénylik , akkor addig tart a' nappali viJágosság meddig az éjjeli setétség :
annyi ideig láttatván a' Nap a' fold eggyik szinen rpennyiig nem láttatik. Annak "eltávulásához képest nóttoimô a' nappai vagy éjjel , hoszszabb vagy kevesebb
ideig láttatásánál fogva. A' sarkok alatt lakók a' napot az egyenlitôtôl eltérte "s viszszatérte által , melly
(¡holnap alatt esikmeg, sobase láthatják : láthatárokon kivül forogván az ; 's igy félesztende'ig tart nálok.
az északa. A' természét más fények, mint a'havasok,
sfény-árok (aurora b.) világossága általsegít vakoskodásokon. A' fordító körökhöz tér ése , és ezektôl viszsza
térése közben pedig a' Napot szüntelen láttyák , akár
felsô akár alsó szinen világoskodjék bár, mindenütt
láthatarokon forogván. Az nem külömben 6 hólnapig tart , 's így a' nappai is félesztendônyi nálok. Az
ido járások ellenkezô képp' esnek a' föld északi és dé] i.
íelén, 's alsó és felsô szinen: Afrikában a' jó reménység' fokánál akkor kezdôdik a' tél , mikor nálunk a'
nyár, Junius; holnapban ; midôn minálunk tavasznyíKk, akkor Buenos Ayresnél Amerikában ôsz szakad
Martiusban. Midôn Europában nappai van, Ameri
taban éjjel van ; 's a' t.
Föld leirása Physikaitekéntetbo/': A' Föld mindenféíe szerebbôl együvé aikottatótt test. Külso szineszkrozból és vízbol áll ; -| résznyire vízbol. Száraz re'sze :
tulajdonképp 3 nagy , és számtalan kis részekre válik :
I.) A' régi világ (Europa , Asia , és Afrika) И.) Ameri
ta , III.) Australia. Ezeken kivül számtalan Szigetek
mintegy elszórattattak a' tenger keblében. Külombjé'
le nemú : résznyire termékeny , és agyag fold ,
résznyire ( kivált Afrikában, és Asiában) homokság*
Magassága is külömbözo , bol felemelkedtebb , hol
le lapúltabb. A' Bérczeh (magas hegy-lánczok) a' földnek néminémü geréncz csontjai : hozzájok köttetven
az egyéb részek. A' leg magasabb hegyek nem egész
2o,ooo lábnyira haladják meg a' tenger lapját. A' heRyeknek RirálJya Chirnborasszó Amerikában ig,9851ábnyira emelkedett. Ott , hol a' tengért érik , magas
partokat , Fohokat formálnak; a" viz alá lapulván , és
irte 's tova a' vízbol kiütvén tetejeket , ismét szárazaí
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formálnak. Gattèrer véleménye 3«erént bizonyos ösevefüggésben fekszenek. Némellyek túzokádók : midôn
a1 gyomrokban nevekedett szerek , p. o. «a' kénko , szénk<>, 's t. e' f. a' levegönek, nedvességeknek hozzájok
járúlása áltai felgyúladván , hathatós lánggal kicsapnak ; az illy kivetett olvasztmány Lava nevet visel.
Vannak víz okádó hegyek is. Az illy változások közben
a' fold ezine ingadoz. Némellyek' tetejit örökös hó és
fagy fedi ; némellyeket az essô és szelek megkopasztottak ; némellyek erdökkel , 's zôldségekkel kedveskednek. A' Szározhoz tartoznak a' Szigetek és Fe'lszigetek is : az elsök olly részek , mellyek köröskörül vizzel kôrnyékeztettek ; a' másodikak egy felôl mégis a'
szárazzal közösülnek. A' száraznak tengerbe keskenyen bényúlása , Földcsucs (Erdzunge.)
A' Szározat kôrnyûlvévô viz, Tenger , ez tulajdonképp egyetlen egy, 's több részekre oszlik, mel
lyek , ha a' Szároz keblébe szélesen bé szolgálnak öblöknek neveztetnek; 's hakét tartományok köztt szorosan
terjednek által, Tenger szorulatok-nak yCsator пак-пак.
FÔrészei e' következök: i) Az ejszaki jeges tenger ,
melly azon sark körül töbnyire fagygyal boríttya bé
Europa, Asia és Amerika csucsait. Oblei : a' fejér ten
ger , az Obi, Jenisei , Lenai , 's a' t. öblök. 2) Ä1 napnyugoti Ocean i melly Europát nyugatra választya el
Amerikától. Ágai : a' Scandinavian , Északi , Keleti ,
vagy Baltikum , tengerek. Az Atlantikum , Marmora ,
Fekete , Azow , kozép tengerek ; 's az Aethiopíai ten
ger. 3) Az lndiai Ocean , melly keletre választya el
a' régi világot Austrialiától; ágai: a' Moxambiquekeskeny , Arabiai és Persiai tengerek , ezen nevü Oblökkel egygyütt. A' Bengálai öböl , a' Ceylon és Malac
ca keskeny tengerek. A' Siam és Tunking öblök. Az
lndiai szigetes Tenger (Archipelagus) 4) A' napkeléti
Ocean, melly keletre választya el Asiát Amerikától;
ennek ágai : a' Kamcsatkai , és Anadyri tengerek ; a
Pensziszkii Öböl, a' Japoniai , Kínai, 's Sárga tenge
rek , és az északi Archipelagus. 5) Â deli Ocean ,
melly a' déli sarkot fedi örökös jég darabokhal és el' mozdíthatatlan jég halmokkal. Tenger feneke: e' között , 's a' száraz föld között igen nagy a' hasonlatosság. Valamint itten , ugy a' tenger fenekén is , mély
,és sík völgyek , magas és alacson hegyek ,nôvevények,
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к kulômbféle ^fajta állatok találtatnak ; s5t édes vízforrások is búgyognak-kí. Mélyse'ge külcmbözo : imitt
unott a' hegyek legnagyobb magasságához k<ftzelít.
Szine , a' közönseges vélemény szerént kékes-zold. Ta
lán magának nines is : hanem vagy a' tündöklo ég kéksé^ének szinét veszi magára , vagy fenekének szine
Ы által, vagy a' levegôvel változó ; némellykor az álkocsfeáknak és növev*#nyeknek rothadásitól sárgúl.
he : émelgo sos , keserú , 's éppen nem iható ; de nem
nindeniitt egyenloképp' : az Atlantikum tengernek vite sokkal sóssabb mint a' Baltikumé ; a' mint több és
külömb testek, nôvevények , állatok, vagy kevesebbek 's egyenlöbbek rothadnak bennek. Világossága .*
jyakorta az .egész tenger lángba borúlva látszatik. E'
felséges tüneményt a' Természet - Visgálók részint a'
megrothadt állati testek fosforus savanyúságainak tulajdonittyák, részint némelly parányi állatocskák' fen
nyéiiek. IJlyenek a' Tenger' fôlén úszkáló parányi Ten
ta , és Meduszá nevü férgek. Mozgása : a' szelek, foldnek forgása, 's a' Hoídnak vonzó ereje , a' tengert szünlelen mozgásba, és gyakor háborgásba is hozzák. Az
utolsó oknak tulajdoníttatik annak naponként feldagadása és leapadása is. Szármozása : a' Tenger a'
folyó és essô vizekbôl annyira szaporodik, mennyire
a" îold oblébe elterjedése , és kigozolgési által fogyatkozik. — A' vízhez tartoznak még a' Források, Folyóh , és Tavah is. A' tengerbôl felható gozöket ma
go kba szivják; a' külombíéle alattomos csatornákon
elterjedteket le szürögetik a' hegyek ; és azokat oszve
gyüjtvén valamelly helyen kibocsáttyák ; így szármoznak a* Források. Ezek a' bennök eloszlott testektôl
gyakran bizonyos ízt , szint, sot hathatós erôt is kapnak , így keletkeznek az érezes , savanyú , keserü , édes , hasznos és mérges , hideg és meleg vizek. Ezek
lia essö , hó , 's más nedvességekkel több erek 's patakok - által egyesülnek , Folyóknak mondatnak. tiéfoellyek északra , mások délre , keletre 's nyugatra
sietnek a' Tengerbe : a' Eolyók tehát hasonlók azon
erekhez , mellyeken azéltetôvér eredetí edényébe viszsza vitettetik. Legnagyobb folyó földünkön Amazon
vize Amerikában. A' folyónak nagy magasságról mély
árkába szakadása , vizzuhanat. Azon yíz , meíly va
lamelly széles' mélységbe öszvegyülven irmét kinem
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foly , Tó-nak neveztetik. Azon hely , mellynél a' viz
valamelly akadék testbe ütközik, Orvény.
Az egész foidglobisátbizoriyos vékony , folyó, éltetésre szolgáló, elektrikum, rugóse testkôrnyékezi,melly
Ltevegônek , es ennektartománnya, LevegÔ-fiorny е'кпек
neveztetik. A' kipárolgott gôzôk a' más felemelkedett részekkeHtt ködökke , felhôkké 's t. e' f. lesznek , mellyek
cseppekké egyesülvén nehézségôk miatt le esnek, vagyel
harmatoznak ; vagy megfagyván hó, zuszmara, jég's t.
e' f. képp le hullanak. Hogy ha a' melegségnek, vagy
hidegségnek, lassú vagy hirtelen ôregbedése , vagy kissebbedése által a' levegôi mérték-erány megváltozik ,
akkor benne kissebb vagy erôsebb folyások erednek,
mellyek szeleknek, fergetegeknek , szélvésznek neveztetnek. A' mérséklett éghajlat alatt szüntelen változnak
a" szelek; a' forró övezett alatt egyenlô fuvást tartanah.
Az Indiai Oceánon a' különös, félesztendos , Mousson,
tavasz,tól egész ôszig déli nyugatra ; ôlztôl fogva egésa
tavaszig nyugat keletre tartya firvását. A' szelek azon.
tartomány parádzó kornyékébôl , mellyeket keresztül
hatnak , hideget, meleget , homokot, és kûlômbféle
nedvességeket magokhoz vesznek; innen oily rettentôk a' Sirocco , Hermattan , és a' Samum szelek. Ha
az elektrikum foly ónak erány - mértéke , vagy a' szárazhoz, vagy önnön részeihez képest megváltozott , min
ci en ellentállóknak gyújtogatása, vagy széttôrése által
nàgy .ropogással , 's ég zengéssel helyrehozattatik ; kö¡jongégesen esôvel önti ki azt , a' mi benne felesleges ,
^.'.'fold gyomrába a' nôvevényeknek megvídíttásával.
.A' Természet a' Viznek Szárazhoz képestségèt el nem,
veszti ; annak híját a' völgyes tújékoknak vizbe süppedése, 's száraznak vizböl kitolódása által pótolgattya ki.
Azok , mellyeket a' száraz és tenger vagy az emberi kéz' segítségével , vagy e' nélkül hoznak , Termések-nek neveztetnek. # Ezek három Országokra osztatnak : az elsöben az Állatok , másodikban a' Nove»
vények, harmadikban az Ásványok foglaltatnak. A'
mi az Asuányokat illeti : Vas vagy on csak nem mindenütt ; nagy aranymaszszák csak a' melegebb tartományokban látszatnak a' héségtôl készíttetni. Ezüsttel, rézzel, sóval a' mérseklett övezetek börelkednek.
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A' legtûndôklôbb nemes kövek , 's legfinomabb márvájiyok , a' melegebb kôrnyékekben teremnek. A' Nö«
veve'nyek : némellyek u. m. a' görgöcse (Hresse) Zeller , Peterszill , 's a' t. csak nem mindert ég hajlat alatt
díszlik. A' szélességnek id— 3o grádicsáig a' legszebb,
'sieg jobb izü gyümölcseknek, millyen az Ananas,
Bannanas , Durra , Dattel , Pizáng , kenyérgyümolcs ,
bokoszdió , Káffé , Kakao, Vanille, Indigo; 's a' Jegjeíesebb füszerszámoknak , leg nemesebb t gyántáknak
(Harcz),legkülönÖsebb fáknak, lakhelye. А Зо"—4o°-ig
Jegirikább terem a' czukornád, és pamut ; 4°e—5o9ig a' tönköl, riskása , kukuricza , sárfrány, mindennému nemesebb fagyümölcs ; a' bor , szedcr , és dohány,
5o° — 6o9-ig mindenfelé gabona , krumpli, fagyümölcs;
len , kender és fa ; 6o°—709-ig a' moh, páfrány ("Farn
kraut), az alacson novevényekkel egygyütt. limen túl
esô kôrnyékeknek egész gazdagságok csak némelly gyökerekben , torpe fákban , és csemetékben áll. Az ok
talem állatok: ezek a' zordon ég tájékokban se nem
olly jelesek , se nem olly szépek , se nem olly külömbfélék , mint a' meleg kôrnyékekben. Némellyek mini
den ég határ alatt tenyésznek, némellyek csak egyetlen egy bajlat alatt.) A' ne'gy lábú állatokból : a' legjelesebbek élnek a' szélesség i°—/^o°-ig u. m. a' régivilágban : az Eleíánt , Oroszlány , Tigris , Parducz , Szarvorrú, Bival , Tövises disznó, Pávián, Majom, Girafe
fe, (Te-ve- Parducz) , Babirussa, Czibét-petymeg , vi-»
zi ló , (Nilusban , Aegyptusban) ; az új világban : a'
Tapia (Anta) , Saguar , Llama , Vicunna , Tengeri
maeska , Hangya Medve , Armadill Tajassú (Pézsma
disznó.) 4°°—5o°-ig a' szôkevény Nyulak , Dámvad ,
Te ve , koszáli Zerge , Sakall , Hiéna; 's Amerikában a' puposhátú ökör. Az 5o°—6o°-ig : a' Czobol , Vidra , Kásztor , Torkos borz , Nyest , Hiúsz , Jávor szar»
Tas , Murmutér , Pézsma , Hörcsög. 6o°—70*-ig a' fe*
jérmedve , pikkelyes medve , koroka , Lemming , Moscusos ökör (Amerikában) , 's a' kôzônséges Rozmár,
Ezentúl csak nehány prémes állatok > 's imitt amott a'
Tarándok, és ebek kóválognak. Л madarak: némeblyek mint a' Lud , Kácsa , házityuk , Vadgalamb , Fe-<
ketevarjú , Holló , mezei pacsírta , veréb , minden öïezet alatt othon vannak : mások csak bizonyos ég ^- ■
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latt tartyák lakásokat : i*—4o*-ig taíálni a' leg jelesebb
madarakat, millyenek a' Strucz (Afrikában), Casuar
(Ostindiában)Papagáj,paradicsom madár,Fregatte,Tropikmadár , Arany fáczán ; Amerikában a" Suri vagy
Amerikai Strucz , Condor , Papa keselyü , Aras , Cacudu , Borsevo , Colibri , Reptelen (Fettgans , Délitengerén , Tüztartományban) , Ondú (Isle de France , UXtion szigetekben.) Ibis (Aegyptusban.) 40o—5o°-ig
A' fáczán, páva, pulyka, Ortolan, Albatros. 5o°—бо''-ig
a' szakállos keselyü , jég madár , Darrú , Gólya , Kánya >
csóka , húros rhadár , rigó , pintyoke , füleraile , fajdtyúk, fogoly , túzok. 6o ó—70ó-ig a* hófajd, veres lud,
dunnalud , hattyú ; ezentúl csak vétve lelni borzadozó
madarakat. Az uszómászók : ezek köztt a' legnagyob •
bak , 's leg szaporábbak , a' meleg övezetben vannak :
u. m. a' viziló , krokodil , chamaeleon , csergo
és
más kígyó nemek ; Amerikában a' kaiman (Alligator) ,
Westindiában a' Leguán. Ä halak; ezek közül kevesen tartózkodnak egy bizonyos helyen : az ángolna
mind két világban , a' ponty ellenben csak az Europai vizekben. 5oó{—60° között találtatnak a' legjelesebb halak : u. m. a' czethal , az éjszaki rabió (Nordkaper) csik , to'kehalnak több nemei ; a' dors , gadócz,
félszegússó , schölle , skomber , Thinhal ; a' héring , az
emberevo czápa, rája hal , tok; a' fekete tengerbenés
Wolga vizében a' viza; .a' , meleg övezet alatt lévo tengerekben a' Murena, Guyánában , a' reniego ángol
na ; Chinában az aranyhal ; a' kozép tengerben a' szárdeila , s a' t. A1 nagyobb folyókban : a* lazacz , galócza , csuka, márna , harcsa , ponty , 's a' t. Balatonban a Fogas. Ä Bogar ak: a' legszebb cserebogarak,
és lepkék Brasiliában , H. és N. Indiában, 's általlyában a' melegebb kôrnyékekben találtatnak ; sáskák csak nem mindenütt; a' nagyok , és enni valók
Arábiában; a' kosenillák leginkább Lengyel Országban ; a skárlát férgek Mexikóban , Indiában; a' Rarmazsin bogár déli Éuropában ; a' selyem bogár csak
nem minden tartományokban , még az 5oó túl is;
a' mérges darás igen közönsegesen találtatik ; szintúgy
a' méhek is részszerént az odvás fákban , és föld alatt
lévo lyukakban, részszerént a' kasokban; a' Moskita
,nevu szunyogok achevés kornyékeket víják leginkább ,
de a' hidegebbeket is Heves nyárkor legnagyobb pókok
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raímale Jávában ; a' Torontálpókok Nápoly Országban.
A' rákok közt legnevezetesebbek a' Moluckkiak. — A'
Csiga áüatok (Conchilien): A' gyöngy termô állatok,
nem csak a' tenger partokon , hanem némelly folyókban is ; az Ostreacsigák sok tengerpartokon ; a' bíborcsigák a' kozéptengerben , Déli Indiában , a' méntáscsigák Malediven és Tahditi tartományban. Legszebb
esigák általjában a' meleg ovezetbéliek. A' Klárisok
(Korallen): a' veres tengeren egész házak vannak Klárisból ; a' déli tengeren sok Szigetek kláris héjjal ftdettek ; a' tengerbôl kinövÖ' klárisfák a' ha'ósoknak
veszedelmök. Az okus állat : Az ember a' földneb mindei kôrnyékéhez , 's minden élet módjához hozzá torôdhetik , Ott is meg él az ember , hoi a1 kénesô megfagy; ott is, hoi a' héség a' forró viz melegségéi meg
haladja. Az élet módja , és szokás , ég-hailat és tartomány néminémü külombségeket szereznek benne ; jelesebbebet az élet módja és szokás, csekélyebbeket azég
hajlat és tartomány : a' mint a' Zsidókban és Czigányokban látni való. Az embernek testi külombse'gii
i) a' Szin : ez az alabaster tündöklo fejérségétôl egészen
az ébenfa tündöklo feketeségéig külombféle árnyékozatokkal leszáll. FÔ színei e' kovetkezôk : i.) A* Fejéres: Europában , Nyugoti Asiában Ob vizéig, és Kaspiuini tengerig, és északi Afrikában Senegal és Neger vize
tájékáig. 2.) Sárga -Barna , vagy olajszínüY' az egyéb
Asiában , keleti Austrialiában , és északi Amerikában.
3.) Réz- verhenyeges, Amerika egyéb részeiben. 4-) Setét sárga , vagy fakó , a' déli Indiai és Australiai Szigetekben. 5.) Fekete a' kosép Afrika lakosa, a Ne
ger és nyugoti Australiai. Ezeknek vegyült elfa;zati
a' Creolok, Mulattok , JVIesztitzek , Zambók, Terczeronok , 's a' t. Betegek : a* mindenütt találkozható
Kakerlákok. 2.) Az alkottatds , és ha). Az olajszimi
embernek haja vékony , képe lapos, szemhéja- szoros
nyilású. A'réz szinünek haja egyenes feszes szálú +
képe külömbfele, többnyire mesterkélt formáju. A'
Déli Szigetbélinek üstoke sürü , ,órra lapos, szája széles , 's képvonásai kiállók. A' Negereknék hajok kóndor, orrok pizse , ajakok pittyedt , ábrázattyok alsó
része alá függo. Az Európa •» Napnyugoti Asia , Északi
Afrika , és Északi Amerikabélinek testalkottatása leg
szebb. Ъ.) ■ A nagyság : A' legkissebb ember 4 lábnyi

a Sark - köron tul ; a' legnagyobb 61ábnyi, és több is
Patagoniában. De egész óriás 6£ lábnyi, vagy torpe ,
4 ] lábnyinál kissebb Nemzetek nines etoek. ■— Azernbernek lelhi külombsége. i.) A' nyelu ; ez vagy csupánt
egyes kímondásokban külömb , vagy egész szavakba;n.
. is ; vagy éppen mindenikben. Az ejsô rokon , a' mái
sik idegen nyelv. a.) A" Religyió : Az emberek , vagy.
e' világnak egy valóságos legfôbb okát esmérik annak,
's mint azt tisztelik , vagy nem. A' kik valamelly ama"
legfôbb ok alatt levo dolgot isteníttenek meg gyarlp
képzelôdésok szerént , vagy valamelly allât , vagy çsillag, vagy ember,. vagy bálvány imádók. Az egyigaz
Isten imádóji vagy a1 Móses által adatott religyiót^oyetik, Tanaita , Gemarista 's Karaita Zsidók ; vagy
a' Krjstústól kijelentetett Religyiót : fíereszte'nyrk ; és
vagy Római Katholikusok , vagy nem. A' Római fia?
tholihusoh; a' Római Pápával , mint Kristus fo helytartójával , hitegyességet kovetvén , vagy deák szertartás-i
sal élne.k , vagy göröggel : az elsok deák szertartású.
R. Katholikusok, Pápisták, a' másikak gürog fizer^
tartású R. Katholikusok , eggyesültt Görögük. A1 INeni,
Római Ratholikus keresztények , vagy a' Római P'ápatól eJszakadásban éló Orosz, Görög , Napkeleti Anya-?
szentegyházbéliek. Ide tartoznak a' Nestorianusok és
Jacobiták' is. Vagy Protestánsok : 's különösen vagy
Luther, vagy Zwinglius, és Calvinus szerént való Evangelikusok. E' másodikak reformatusoknak is mondatnak , és hozzájok tartoznak nz Angliai Egyházbéliek
(Episcopalisok) , Presbiterianusok Y Remoiistransefe..
Êzen Evangelikusobhoz tartoznak még a" Meunoniták
(ujjon keresztelók) Quaeckerek , Herrnhntterek, 's más,
Szakadások is. Vagy pedig Unitariusok , Arianusok,
nem egy Istent három személyben , hanem egybenhi- .
vók. Egy valóságos Isten imádóji végre azok is , kik
a' Mahomettôl költött kijelentést követik ; Mahomeianok ; és Sunnitak , vagy Schiitek. 3.) A' Kimivelte~
tés : Az emberek némellyek elegendó esméretek nélkül is szükölködnek : Rimiveletlenek , Vadak ; németJyek tudományos esméretek nélkül vannak, Félkimi- ч
veltettek , Barbarusok. Némellyek mind testi mind lel
ilí tehetségeikre nézve kifejtôztek , kimiveltettek , csinosultak. 4«) Az élet mód : némellyek a' terméséket bészerzik vadászat, halászat, marha tartás , fold , szô-
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16 i 's gyümölcafa nwveltetés álta! ;.mások aisoAa£ Д"До1gozzák ,/s nemesítik a' kézi müvek , fabrikák » kézî muni
Ьак és meste,rs#gek által; mások azokat eladják;. szárazanv
és tengeren kereskedés által» 5.) A' Karakter^ vagy érzéa
és cselekedet módja: a' vadász nenjzetek vad , kegyetlei*
természetüek vtaláltatnak közöttök Emberevôkis , mint
az Uj Seelandrak. A' halász Nemzetek többnyire gyá-^
vák , tudatlanok , és babonáspk szoktak lenni. A' Pásztor Nemzetek iöbbnyire bátrak szoktak lenni. A' Foldmivelôk már a\ kimiveltetésnek e.IsÔ fokán állanak. A*
Mestexségeket * Fabrikákat, és kereskeaést üzq nemzetvk xsinosultak.i
. , ,¡
FöLd le$r4sa,pol¿tiJía¿ tekéntetbôl. A' régi fold д 492*
dikig .csak Európából , Asiából , és Afrikából állott,
Genuai Colon ftristóf találta fel a' világnak negyedik
részçt , az új világot az, említett esztendóben , de melly
nevét Ameriço, Vespuci Florentiai fitól rette. 1768—
tó^j.fogva Angol Cook James annyi tartományokrar
talált_.a' déli tengeren, mellyek világunknak ötödik
részéjt teszik. Az elszórtt Szigetek külömb külömb hajósoktól találtattakfel. A'Földnekmindenik részekülombféle , kissebb vagy nagyobb részeket , tartományokat
foglal magában, mellyek birodalmaknak, országoknak,
Jierczegségeknek neveztetnek. A' tartományoknak e-.
gyes lakó helyei ;városoky mezo váresok T hglyse'gek
Jaluk, vagy puszták, 's a' t. A' határok vagy természetesek , p. o. a' vizek , hegyek által ; vagy szöyet-*
ségesek , a' kôtés vagy elrendeltetés által meghatároztattak. A' nagyságok : egykor szélességek és hoszszóságok szerént mértfoldekre mérettettek, mostanában
O mértfoldekre számláltatnak leginkább. Felosztatások : vagy geographiai , ha helyheztetések szerént váltak Xülön , úgy mint Hibemia Angliától és ScotziátólJ
vagy intézetbeli : u. m. A' Franczia Országé bizonyo*
osztályokra. Л' Lakosok , kik valamelly tartományban élnek^ Az uralkodó hatalom : jazon igazgatás-,
melly alá vetették magokat a' lakosok a* polgári társaság czéljának elérésére , meghatároztatott kormányrendszerént , nyilván , vagy alattomban : h'aaz- egy зве
на éíy kezében all , Fejedelmi azi Uralkodás , (Monarchica èegirhinis forma) , ée pédig ha minden tartaléfo
liélkül , határozatlan ; ha bizonyos tartalék méllett <
laejjhataroztatotf. Ha áz Uralkodó hatalom több átó

kelt Síemélyeknél all , Nagysági az Uralhodát (Aristo
crática). Ha avvala'nép maga él; koznépi az Uralkodás (Democrática) , és pedig vagy csupa , vagy vegyes. Ha több tartományok vagy országok egyesülnek a' küzjónak kölcsönös keresetére , a' társaság Szövetséges : mint Helvetziában , és Frigyes Északi tartományokban. Аг Igazgatás tárgyai : a' tôrvény , és
igazság , kiszolgáltatása ; bátorsag és kozjó eszközöltetése ; a' szükséges jövedelmeknek bészerzése , és a'
társaságnak bátorsága. Az ország rendei : azok , kik nek az igazgatáshoz jelesebb "vagy csekélyebb közök
van : illyenek Magyar országban a' Fô Papok , Világi
Nagyságok; a' Nemeseknek és Rirályi Városoknak
szeméíy- viselÔji ; 's néhol a' parasztoké is. Аг Ország
fó javai: az igaz Religyió , a" társok erkolcsiségének
elomozdításánál fogva ; melly uralkodó , ha bizonyos
jussokkál bíró , türettetett , ha behatároztatott ; A*
Tudományok : ezek hoznak mindent kiváñTatÓ -világosságra; 'S a' mesterség - üzésben , foldmivelésbeh,
belsô és külso kereskedésben serénység : ezek nyitnak
utat a' jövedelmeknek mennél bizonyosabb , 's leg
könnyebb bészerzésére. Az ország ereje: a' jövedelmek , hadi seregek szárazon és tengeren , és a' más
uralkodó hatalmasságokkal megszovetkezés. — Ä relisryió nyilvún való gyahoroltatá^ántík "fielyei : Rerésztényeknél a' Szentegyházok , Templomok , Oratoriumok ; a' Zsidóknál a' .Sinagógák ; a' Torôkoknél a'
Mecsetek ; az Indianusoknál a' Pagodok , 's t. ef.
jí Religyió kiszolgáltatóji: a' Reresztényeknél Papok,
Plébánusok , Ministerek , Prédikátorok ; a' Zsidók
nál Rabbinusok , a1 Torôkoknél Imámok , az India
nusoknál a' Brachmánok 's t. e. f. A' Tudományok
és Szép-mesterségek közöltetnek az alsó Gyermek és
Leány - iskolákban ; a' felsókre gyakoroltatások tétetnek a" Gymnasiumokban és Lyceumokban. A' Tudományók rendszerént és tellyességgel oktattatnak az
Universitásokban és Academiákban. Vannak olly társaságok is , mellyek a' tudományos felvilágosodást ,
és gyarapulást köz igyekezettel elomozdítják ; vagy a*
szép képfestô 's faragó , és építtÓ mesterségek tokélletessitésén dolgoznak. Ezek szép mesterségek, és tu
dományok' Academiái, E' végre intéztettek a'Rönyv,
pénz , régiség, ritkaság , kép - gyüjtemények is , '& a t.
»
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/ Kereskeâe's külsö vagy belsö : a' mint a' kézi müтек , portékák , termések Tagy az Országon kivül vitetnek , vagy benn maradnak. A1 Katonaság gyalog
\agy lovag; állandó , vagy az Ország védelmére felkelô. A* Lakosoknak száma : közep számláltatás szerént: 865 millió; általlyában. 1000 millióra tétettethetik. Ásiában 491 , Europában 1822, Afrikában 120,
Ameríkában 24 ■> Australiában ij—a milliónyi lakosok
izámláltatnak kozonségesen.
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A.
A. Itîs folyó Franczia Ország.
coeur erftssegnél Maasz ví-«
Szeine es Marne Oszt. mászébe ömlik.
hép Conon 's Baignon név Aa , folyó moat Belgiumi Oralatt ismértetik; ez a' foszágban , Yssel' tartománlyócska mindjárt eredetinél
nyában ; Szteenvik helység
A. forma szigetet kerit , és
meílett elfolyván Blokczyll
nem messze Clenortól Beausánczolt falu mellett a' Zuiverone folyóba szakad.
di tengerbe keveredik. Az
Aa, így neveztetik átaíjában
einlített két helységektol
minden csekélyebb fó ; in
Steenvikaa , 's Blokczyllaa
nen vagyon , hogy az illy
neveket is kölcsönöz.
név alatt isméretes foly.k fe- Aa, máskép Helveter-aa, mely
lettébb nagy a' számok küla' most említett Országnak
sö Országokban , az innen
ugyan azon tartományákövetkezö zavarodásnak elban ; Meppel mellett elfoly
távoztatása 's egymástól küván , Vecht vizébe ereszkelömböztetese végett tehát
dik.
szokás : ezen Aa mellett elö- Aa , i kis folyók E. Belgiumbi neveket is megtartani t
ban ; forrásai néhai Hollan's evvel egybekapcsolni ; p.
diának Drenth nevü tartományában eredvén /mineko.BIokczyllaa , vize a' néhai
HollandiánakBlokczyll körutánna Omellandnál egyenyékében. Isméretessebb fo- sültek.Dollárt vizébe szakadlyók e' név aíatt i
nak. A' Franczia Birodalom
Aa , folyó Franczia Országnak
aíatt a' Nyugoti Emsz osz
Calaisi tengerzúg osztállyá- tályban találtattak.
ban; eredetit veszi Rumil- Aa , két csekély Fó subsilva-1 •
ly vska mellett , St. Omer
niai ( Untervald) Cántonfalait mosogatván Greve- ban, Helvetiában : az egyik
lingnál a* nevezett tengerFelso-Siívaniai Aanak ne
zúgba ereszkedik. E' folyo
veztetik, 's forrásit a' Submáskép Agino , Eiméno ne
siívaniai Cantonban vévén
veket is visel.
a' Luczernai tóba ömlik ,
Aa vagy Ande, kis fó. a* né
torkolatjánál egy kis öbölt
hai Brabancziában , egykori formál , melly az Alpi-tóalsó Maasz osztályban, mosnak hívattatik ; a' másik
ered a* borzas Enesztí-hegytani E. Beígyiom Ország-*
han ; forrási Leodium (Lütböl , Alpell vidékit nedvetich) 's Geldria Tarfcomásítvén , Stancz Vstól nem
nyokriak szélein találtatmessze a' Viefwaldstadti-tónak, Eszaki kelet felé erányba szakad.
zott folyással Herczogen- Aa , folyó Helvetiának Tiguri
busch (Silva Ducis^ Vea a(Zürich) Cantonában; for
rásit a' Gyeni ferdoknek kölatt Dommel vizéveí egyeszöni , áltfutván a* PhafTinsüívén , Diest nevet vise!,
ki-tavat# végre a' Gry phi
és így e' név alatt CreveHüb. LEX. I. dar.
I

(Greíf)rtóban vés zel. Illy
nevü folyó van Lucernai
Kántoñban is,.
UÍa , kis folyó a' néhai Vesztfalia Országban , némelyektól
Velicernek is neveztetik ; ere- detét Horn Vssa vidékiben
' találja , Hervorden mellett
pedig Verra vizébc ömlik.
Ao vagv Teydi-Aa, folyó Orosz
Birodalomnak Rigai osztállyábanLieflandiában, Düna
folyónak torkolatjafölül ev Vel egyesüls
Aa nevü folyócskák vannak
még a' Münsteri Püspokségben is négyen , a' melly
Schweinfurt városa alatt
foly el Alpha nevet is visel.
Aack , kis vs Vürtembergi Országnak Rottveili kerül.ben
fekszik a' 470 55' E. Sz. és
26o 57' K. H. aíatt, hegyes
kôrnyékben hasonló nevü
folyó mellett 500. Lakosokkal ; kérkedik egy hegyen
épült kastéllyal.
Aach , folyó Würtembergi Országb. Radolfzellnél Bodeni
tóba önti magát.
Aach, folyó Helvetiá ban ; forrási erednek Appenczelli( Abbatis Cella^ Cttntonnak Trogon vssa felül , e' Cantont
elhagyvén , a' Sz. Galli Can
tont, mellybenArany-Aachnak neveztetiít , áltfutváo,
Roschbach vidékinél a' Bodami vagy Brigancziai tóba
szakad.
Aechen , Aix la Capelle ( Aquisgranum , Grani Palàtium)
51 o 55' E. Sz. 230 ¿5' K. H.
csínos , jól épült, 'e fallal
kerített vs , Franczia Birodalomi Ruhr Osztálynak fó
vssa volt . most a' Bé< si Congresszus által a' Burkus ki^ rálynak birtokába jutott ;
3080 házakb, mintegy 25000
katol. Lakosolrat számlál ,
пару hírben állanak számos
meleg fördöji, úgymint: a*

Császári , Sz. Kvirinusi , Sx.
Korneliusi , a' Rózsa , a' Mezei, vagy a' szegények* fördi'-je. Emlitést érdemlenek
fínom posztót szövö fábrikáji; jó bort, gyüszüket,
kötö's varró-toket és egyéb
ér( z portékát készítft mívei;
ezekkel 's a' vidékneh termésivel egyszersmind jeles
kereskedést üz. Lakhehelye
volt N. Károly Cs nal; , koporsója itt vagyon ; most "
egy Püspök széke. Díszes sob
nagy épületi között , eléfç
légyen a' Tanáts Házat 's
Notre Dame Templomát említeni. — Aquisgranum tartozott valaha a' Vesztfaliai
Kerülethez , 's a' Juliacumi
(Jülich) Herczegségben foglalt helyet ; egyik vala az
elmúlt Németh Bir. legrégibb szabad várossi kózül ,
's többi között IV. Károly
Arany Bulláiának (28. Rész.
l.f.) ereje által e' Privilégiummal birt: hogy a' választott Római Németh Császárok falai között koronáztatnának; de mivel I-sö Ma
ximilian Császár* üdejében
a' házait , vagyonait elemésztó tüz által sokat szenvedelt , 's elöbbi fényébôl ,
gazdagságából sokat vesztett , Vdik Károlytól kezdve már itt tôbbé пет кого- ,
náztattak , hanem e' helyett bizonyos kipótolásokat szoktak néki a' R. Ném.
Császárok osztogatni. A' je
les Notre Dame templom.íban óriztetlek némelly R.
N. Császárok' koronázás íényéhez tartozó ékességek ,
úgymint: Nagy Károly Csáf¡ árnak kardja , a' Birodalom czímere , pergamentomon arany betükkel írtt
Evangyéliumkônyv , és egy
meearányzott drága köveK-i.el kirakott pi&is , az ebiicu
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tartott földre , mondatik ,
tatása végétt bémenetele
hog-y Sz. István elsö Martyr'
vizben fekvô hordók által
vére csüpögött légyen. Ezen jelentetik a' hajózóknak.
okból az Aquisgranum,vala-' Kerülete mintegy 4800 lépémint Norimberga , szábad
seket tészen , négy részre
Birodalom várossinak K.Ö- szolgáló kapúji , 1.3 hidjai,
veti a' koronázás alkalma- 68 aagyobb 's kissebb íitzái,
tosság'ával adatni szokott 6000, lakosi számláltatnak.
ebédh.ez hivatalösok voltak.
Két Plébániákra félvagyon
Volt tovább e' szabad Város
osztva , külön külön Terakövetinek Hatisbónai Bir, plomokkal. Találni benne
Gyülésiben a Rhénusi Tábegy Fö Iskolát , 1 helyesen.
1668- és 1748-ban béktisség
(Börse) és más г szegények
kiittetett benne,
gyámolításokra jól rendelt
¿ahausz, v. Ahusz r kis Vs. a*
jíázakat. Itt lakik a' meSzálm-Szálm Herczegségben gyének Igazgatója egy régi
Aa folyó raellett helyes uraGothus izlés szerént építefct
dalmi kastéllyal,
kastélyban. Nem feletkezAahusz , az elött Vs , most csak
hetni meg nyomtatómúvéfalu , Schvéd Orsz. Schonen rol , könyves boltjáról, setartom.ban Helge-aa torko- lyem kézmíveirol, halzsírt
latjánál ; vagyon néki egy
olvasztó 's szappanyt fözö
helyes Balti v. Keleti tengerházairól , nádmézet tisztqrc szolgáló rév-partja; eb- gató míveirftl. Isméretessek
ben k'itétettnek a' száraíra
tovább a' kiilsö Országokama portékák , mellyek
ban az itt kéazített puskák,
mintegy 4. m.füldnyire eso
pistolyok , nyergek , keszKrisztián vssába tartoznak. tyük , 's a* t. El kereskedés
Лак , biïonyos neme ama haáltal , m'ellyat nem csak аг
jóknak , mellyokkel a' Raj- említett portékájival , hana 's Mozela folyóiban élni nem fSképen heringgel 'a
szoktak.
gabonával is szorgalmatosAalborg , Alborg , Daniában , san üz. Már 1770-ben birtt
egyik az Eszaki Juttiának 36. hajókkal.
(Jüttland) 4 megyéi küziil, Aalbuch , Albuch , Vürtemberfelsö-szine 121 3/4 Ü m.fdre gi Alp-hegyeknek ama' tátétetik , ezekbeñ 5 nagyobb
jéki , mellyek Brencz folyó
's kissebb vsok , 6 Uradal-1 mellett az Elvangi kerületmak , i Báróság , 's több
ben fekszenek ; gazdag e' tánemes Jószágok , 97000 Lajék mind épiiletre , mind
kosokkal számláltattnak. E'
tüzre való fával , vassal , 's
Megyének fö vssa.
bóvelkedik jó szarvas marAalborg , Alborg, Alburgum ,
ha, kivált jüh tenyészetivel
(57° г' 3<l" E.Sz. 270 36' а6") Aalen, Alen , (48° 47' 20" E, Sz.
nagy , régi ', 's erössen épült
270 41' 20" К. H. ) Vs. Vürvs , fekszik egy kelemetes 's
tembergi Orsz. Elvangi kevizzel bövelködft rónaság- rületében ; folyója Koche",
ban , Lymfort nevü mély ,
a' mellytol e' tájék Kochen
széles 's azért a' h^jokázásvolgyének is neveztetik, 2^0.
nak igen kedvezö folyó mel- többnyire fa házaiban raiat
iett; vagyon mély 's tágos
e-cgy 3000 lakosokat számkikotoje; veszedelem t&vosШ ; kiknek foglalatosíá^i

- 4
lességgel kiszakadván, THúa' foldmívelés , marha teni tavat, hasonló nevü Ványésztés , sörfözes, gyapjú
's pamok f'ábrikák ; számos
rossával áltfutja , tovább
Berna vsnak falait mosogatutazóknak áltjárása ólelván,minekutánnatobb melmekre 's пега csekély elömenetelekre szolgál. Nem
lesleg való apróbb 's r»amessze e' Vstól szembe tüngyobb folyókat felvett volt,
úgymint: a' Szauen vizét ,
nek terjedt erdöst'gi , s gaz
Solodurum (Solothurn") alól
dag vas bányái.
azEmmét,Braktól nem meszyitûfelder bach , 1. Rohrbach.
Aa/smer , vs. a' néhai rjollan- sze a' két nagyobb mellékes
diában , most az egyesiilt Reusz és Limát folyóit, ZurBelgiumi Országban , 2000. zachen alól Koblencz mellakosokkal. Franezia Biro- lett, Valdshutnak ellenében ,
dalom alatt a' Zutdi tenger
a' Rajnába szakad. Az egész
Oszlályban foglalt helyet.
járása forrásitól torkolatjáíg mintegy 40 mtfdnyi. B6Aalszt , I. Aelszt. i
Aalten , népes falu az elótt velkedik külombféle halakHollandiában, mostaz egye- kal. Nagyobb terhü haiókat
siilt Belgiumban 4.524 lako
Bernán alól kezd vinni.
sokkal. A' Framzia Biroda- Aar, Nassaui Herc.ség folyólom alatt felsô Isalai ( YsselJ
ja , Bleiden Vsánál faltad , és
DieeznélLíihn vizébe vegy ül.
Osztályhoz tartozott.
Aar , Aara , Abrinca , folyó , Aar, folyó a' Hassziai-Kasszel
az elftttFranczia Birodalom's Padenborn között felevó
nak Rajna 's Mozela Osztá- iValdet ki Hercz.ben az eggylyit , most pedig Burkus kikori Vesztfáliai Orszá<rban ;
rály tartományit пг-dvesíti ;
forrási nem mess/.e Arolszeneredetét veszi Eitel durva ,
tôl találtatnak , Vaarburgkietlen , 's esak némely rénál a' Diemel vizébe keveszeiben termékeny keblében,
redik.
Szinczigtöl nem messze a' Aar , 1. Eder.
Rajna vizébe ömlik Tajé- Am aban , Aeraba , vs. Mesopokiba sok bor terem innen tamiában Edessa kornyéaz Aar-borok.
kében.
Aar, (Aróla") Helvetiának i'e Aarau, Arovium , (47O 23' 31"
lessebb follyói kózzül erede
E. Sz. 2.5П 38' 45" К- H._) Fö
tét a' Bern Canton' délkelevssa Aargau Cantonnak Helti széleiben találtató 3 forvetiában , fekszik Aróla virásoknak LÖszöni , ugymint
/.ének jobbján , hoi hid van
a' felsó , sbtét , 's világos
rajta ; a' hallal bövelkedö
Arolának : ezek származnaK
Suezbach partjain ; meglea' Grimzeli 's sotét Arolahetös 's helyesen épült vs ;
szarv (Finsternarhorn^ nefoglal magában mintegy
vü jeges hegy-kbôl; mmek2000 refor. lakosokat külsü
utána eryesültek , Aróla név vssával egyetemben ; találalatt a' jelentett folyót álni benne egv Plébániát , l.
lítiák, és ípy e/en folyó éCantoniIskolát,ió nevelö inszak nyugott felé tartván ,
tézettel , egy árvák' házát ,
tbbb patakok által nolvén
egy leányok Iskoláját , egy
a' Bregenczi - toba ömlik,
¿gyübntó , és több külomb
féle kézmíveket , mellyekennek kelet északi csúcsán
a>.embetünö gyarapodott szé- ben széj) selyem pántlika.
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niez , hartón , )6 kések 'я
más illyenfélék készíttetnek. Vásári nevezetessek ,
külsöklöl is látogatatnak.
Lakosi a' közellevö vas 's kö- t
szén bányákban is foglalatoskodnak. Az elmúlt századokban itt szoktak a' réf.
Cantoriok Gyüléseket tartani. Jeles e' vs a' koztársaság
Históriájában az itt kötött
tékességrol , melly 1712. a'
Tiguri és Bernai Cantonok,
's Helvetiának más 5 régi
szôvetséges Cantoni : úgymint,Luczerna,Uria,Sc.hvicz
Subsilvania's Tugium(Zug)
között felállítattván a' számos pol^árok vérével megfeeskendezett szomorú czivakodásuknak véget vetett.
Jarasjó , Pisidia vsa kis Asiában.
Лаг bei g , Arberg, Arolaeburgum , kis modos vs. Bernai
Canton. Helvetiában, fölötiébb gyönyörüseges fekvést
engedett néki a' természet
az Arola vizébol felemelkedô kosziklâs 's fákkal béprémelt szigetben x melly a' száTazzal két híd által kapcsoltatik. A' mostanában is még
virágzó Arberg Grófoknak
familia-házok díszeskastéllyával. Jártt útjánalí 's szorgalmatoskereskedésének nagyobb részint köszönheti
szembetünó elômenetelét.
Aarburg , csekély vsha Helve
tiában Aargau Canton. Arola vizének jobbján , ¿o háy.ait mind Protest, lakják ,
vagyon egy hegyen épült
erös kastéllya.
Aurdols-Fyord, egyik amahárom nagy egyesült tavak
közül , mellyeket Norvegiának Christiansand Megyéjében Odderaae folyónak bo
vizei formálnak.
Aardey , Bergi Hercz.ben elterjedö Aar hegyeknek keleti

része ; nevezetes a' gazdag
ko-szén bányáitól. Franrzia
Birodalom alatt a' Ruhr
osztályban volt.
arguu, Helvetiának mostaní
20 Cantoninak egyike; eredetét a' Franczia revolutiók által okozott változásoknak köszöni ; fekszik a* Rajna folyónak déli par tjai n ,
melly által egyszersmind a'
Bádeni Nagy Herczeg birtokában lévft Svábságtól választatik ; Tiguri , Tugium,
Luczern a , Berna , Solodurum , 's Basilaea Cantonok
határosi ; nagyobb részint
lapányos *s dombos ; azért
is igen kellemetes 's termékeny a' vidéh , kevés dombjai csak del íelé láttatnak ;
találni benne két tavakat ,
ugymint a' Hallveilit és Rihenit , tobb folyóktól ugy
mint : az Arola, Reusz,Limmát, 's más kissebb vizektöl , patakoktól Öntöztetik ;
fold színe 33. □ mtfdet tészen , ezen 132760 lélek élodilí. Meggondolván , hogy
e' kis Tart.nak inkább sííc
's dombos, mint hegyes mezeje , olly sok vizektöl nedvítetik , könnyen lehet termékenységének nagyságáról
ítélni : ez bö esztendökben
annyira emelkedik , hogy
egy részit termésinek külsft
Tartományoknak is engedheti , a' mi kivált a' gabonára nézve Helvetiában
ritkaság. Szorgalmas lakosi
gabonán kivül hüvelyes veteményeknek minden nemeit, olajt adó plántákat, lent,
kendert , fejér répát , mellyel marhájikat hizlalják,
bóven termesztnek.Jó rétjei,
gyümölcsös kertjei , borai
kozépszerüek ; de elegendö
tüzellft íája ninesen. Szarvas marhát nagy számmal
's szorgalommal nevel , an-

nál cselíétyebb a1 ló 's juh tenyészete. 36 vas es kô-szén
ásattatik benne, találni ásványos forrásokat is. Lakosi dolgossak , üáradtlan kereskedök 's mesteremberek ;
nagyobb része Refor. à' többi kath. Fabrikat virágzásban vannak , készíttetik itt
ltülombféle selyem, pamok,
gyapjú , vászon 's ércz portéka; ezekkel, valamint,ha
az esztendö engedi , gabonával is eleven kereskedést
üz. — Ez a' Canton több
több Tartom.ból'állott öszve : föbb részei' a' Bernai
Cantonnak északi vidéki ,
vagy az ügy nevezett also
Argau; a' néhai Bádeni Grófság; több ezabad Uradalmak , és annak elötte a' felsoAustriához (ettöl 1801 a'
Francziáknak , nem sokára
pedig ezektöl Helvetiának
éltengedt«»tett)tartozóFrickvöley. Elosztatik 10 kerületekre , mellyeknek nevei következök: Aarau, Zofingen,
Kulm , Bruck , Lenzburg ,
Zurzach , Bremgarten , Mu
ri , Báden , Laufenburg , és
Rheinfelden; ezek ismét alább 48 kissebb ker.kre osztatnak. Regenten Aargau
névalatt azok a'Tart.okesmértettek , mellyek a* Ber
nai Cantonnak , úgy neve
zett Némét részeivel egyetemben , magában foglalván
a' mostani Szolodúri , Luczernai 's Subsi/vaniai Cantonokat esrész a' Constantiaitoig kiterjedtek. A' köz Társasâç erszényébe esztendönként .52212 Helvet. Frankokat fizet , a' köz hadierohöz pedig i205fegyvereseket
állít.
Aarhuus , Eszaki Juttiának ,
(N. Jüttland) 4.Me<ryé)i közül , bossza 115 mtíd. széles•ége mintegy 3-9 mtfd. ; az

egész szine 1 16 □ mtfdet fog1lal; számlált népessése csali
139000 Lélekre emelkedik.
Lakosi földmivelök , innen
bôvelkednek gabonával, derék szarvas marha tenyészettel ; ezen javainak na^y
része külsö Tart.okra is kivitetik. Vagyon e' Megyében
.5 nagyobb 's kissebb vs , 8
király-Urad., 3 Grófság, annyi Báróság, és több na
gyobb részint gazdag 's terledt Nemes Jószág : fo Vssa.
\arhuusz , Arhusa , Remorum
Domus. (.560 9'35"E. Sz.270
/53' ßo" K.H.) helyesen épült.
kerítettlen ve , Aalborgtól
15 mtfdre távozik,nem mesese a' Bálti, vagy is keleti
tengernek partjaitól , 850
házaiban számlál mintegy
40,52 lakosokat. DIszeskedik
2 fo templommal , 6 kapukkal és hires 1 vásárjaival.
A' Káptalanbéli Templom ,
melly az eggyik a' a fo templomi közül , 's va lób an
?ompás épíilet , Sz. Kelemen
ápának 's Mártyrnak ereklyéit mutogatja.Éhez a' templomhoz még egy Iskola is
van függesztve. Lakosi a'
szokottvárosi mesterségeken
kívül , még szorgalmas ke
reskedést is üznek : elömozdítja szorgalmokat alkalmatos rév partjok , mellyböl Juttiának hajói kiszaladván , nagyobb részint
Szeelandiának Kallundborg
vssánál kotnek ki.
Aarlauderveen , vs az E. Belgi
um fölsö részében , Hollandiában 2550 lakosolíkal a*
Zuidi tenprernél.
Aaron, sziget Franczia Orsz.n,
tartozik az lile és Villaine
osztályhoz , fekszik a' tengerzúgban, vagy az úgy ne
vezett csatornában : Sz. Ma
lo vsatól ismértetik.
Aaron , (48° ¿9' o"
Sz. 15°

33' 44/vK. H.) HelységFr™ma vagy Lukayes-Szigeti
czia Orsz. Mayenne Osztban.
közül , felsö szinè mint egy
200 lakosokkal. Jelesgazdag 4 1/2 □ Mtfd. tészen ; az Anvas ásványitol.
golyok birtoka alatt ; fogAarvangen. helyes 's népes fa- lal magában két vst. , ugylu Bernai Cantonnak felsô
mint Carletint 's MarshesArgau vidékiben az Arola Harbourt.
vize mellett Helvetiában. Abacovre. Hegy boldog ArabiVagyon ez Aróla folyón
ának Jemeni Tart. , ezen egy
álló hidja 's egy kasiéllya. veszedelmes áltmenel ve/.et
Aba , hegy Tôrôk-Ormény st.Adenvs.hoz,mellynek kezOr.s7.nak kôrnyékiben , nem
deténél 2. sánczok találtatmessze Erzerum vssáhól; ennak.
nek köszöni ama hires Eu- Abad, vs keleti Indiának Hinphrát fó eredetét. A' Mindostán Tart.J)an
goli lakosoktól máskép Cai- Abadinták. mint egy 4000 lélekcolnak is neveztetik.
bol álló Nemzet kôzép tenAbn , Abae , Görög vs. Pho- gernek Kreta szigetjében ,
kis tart.ban Apollónak régi Mahumdánusok felingerelt
orakulomától nevezetes.
fene vadtermészetôket csak
Ababdiah , egy fblottébb ragaa' boszuállás engesztelheti.
d.oz.6 Africai nemzet Nubiá- Ab adun. vs. Nyugoti Persiban Aegyiptomnak szélein.
ának Irak Adschemi Tart.,
ALbac , Abian , k. vs. boldog nem messzeEuphrát vi.neka'
Arabiának Jemen nevü tarPersiai Teneeröbölbe való
tományában , feks/.ik nem szakadásától.
messze Aden vssától.
Aba$niak. vad , rabió Nemzet
Abacariak ,- déli Arnerikának déíi Afrikában ; tartó/.koAmazon kôrnyékiben Ma- dik sátorfájival Zanguebár
déra fó körül lakó vad nem- tengerpart kôrnyékiben ,
zet.
egy száraz , kósziklás 's^kiAbnch , mvs Bajor Országnak
etlen vidékben ; el vagyon
Regen nevü kerületében a'
tiibb reoportokra külon küDuna partján^oo.lakosokkal
lön kapitányaikkal osztva.
Vagyon egy fórdoje , és egy Abaiba. Uj Kártágenának mahegyen épült mohos kastél- gas hesçye déli Amerikában.
Iva ; ebben , melly máskép Abaja. Nilusnak mellékes foHenrik palotájának nevez¿- lyóiaAbiszszinia országban
• tetik , született III. Henrik
Afrikában.
Császár 972dik eszt.ben , és Abámtkoi, Kerületbeli vs.
breg Annyával sokáig tar- Jeniszey mellett Asiai Otózkodott, a' mint mon- rosz 3irodaIomban , Kolydatik. Ismeretes e' Császár ván Kor. Osztályban, száma' sz. Henrik név alatt ; ez Jál 129. H.
voltGizelahúgaáltal sógo- Abalak. Helység Orosz birod.
ra Isö királyunknak. En- Tobolszky Kor. Osztályánek kürnyékében volt ama ban ; oily csudálatos В. Szûz
5 napi ütközet 1809. eszt. 20 kép van benne , melly eszli, Apr. Napoleon és Károly tendônként processióval 14
H. között , végre az Austri- napokra Tobolszkba vitteaiak vesztettek.
tik.
Abacaa. (270 27' E. sz.) egyik. Aballaba. Appleby N. Britána' Nyugoti-Indiának Bahaniának nyugoti Nordlandi
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városa
NorthumberlandOrszágtóf.
ban.
Abasci. régi népek Armenia—
Aballo, Avallon , régi Galliá- ban , Colchis tart.ban.
nak Lingoni tart.ban szélsô Abuscus. folyó Colchisban ,
vsa. Antissiodorum és SidoNiticától 90 stadium,
locum között.
,
Abaîgia. rdgi Heniochi tart.
Abollón. Avallon , Eszaki A- Colchisban.
merikának
Neufoundland ¿bastía. (Abgassia, Avogat ïa^
ezigeti földe, a' Bulli obijl,
Asia tartománnya Geor^iáés a' Sz. Márini fok közölt ; ban Mingrelia , Circ.assz.iai
ezt I. Jakab Angol Király tatárság és a' fekete tenger
Aballoni tartománnyá гед- között Kaukasus tajéká n ;
delte.
n. és к. Abasszára oszlik ;
/baliir. 1. Abinzi.
helységei kevesek.
¿iban, vs Franczia Országnak Abasttaiak. Abasszának lakofölsö Szoánai osztállyában. si; magok nevén Absneiek ;
Abana. Asiának Sziriai tarto- BeschiWbay , Schapsich , és
mánnyában fó viz ; Da- Ratukásch nemzetségekre
maskus városánál Libanue oszolnak ; minnyájan szegéhegyébol eredvén, a' Sziriai nyek, bárdatlanok, rablók ;
Tengerbe ömlik.
a* mellett érôsek és sTolgáAbanatoky az Orosz Róka Szi- latra alkalmatosok ; azért
geteknek egygyike.
rabszolgákúl a* Törököknek
Abancay. folyó Spanyol déli kedvesek. Az utólsó ágazatAmérikában , Peru Ország- nál Római forma sáncz ta-.
• ban , nem messze Sz. Lu- láltatik négy kijárással.
scotól, Xauxa vizébe foly.
Abasicus. Asiai SzármaLiának
Abanbui. Szerecsen Orsz. fo- folyó vize.
Tyója; Meroe szigeténél Ni- Abastes. jEgyiptusnak puszla ,
lusba szakad.
járatjan tájéka napnyugotAbano. (Aponurn) Olasz Orsz. ra.
Paduai tartományának kis- Abasszi. Persiai ezüst pénz 37
ded vsa. Paduától 1 mfd ferkr. és ¡fo. konv. p énzben.
döje hires ; most az Austr. Abasszinaiak. belsö szerecseii
birod* tartozik.
Orsz. hajdani népei.
Abantis. Görög Orsz.nak tar- Abasszus. Plirygia városa.
tománya hajdan ; és Egeu- Abates. Abatos, sziget iEgyip-.
mi tenger szigete , melly Eu- tusban.
¿eanak is mondatott ; most Abauj Fármegye. Nevezetét vetNegroponte,
te Abaujvárától ; nagysága
Abaraza. vs. Sziriában nem
.52 □ mfd. Hosszasága 8. szémessze Edessától.
íessége 4 mfd ; fekvése napAbarim. hajdan Ammoniták keletrol és delröl többnyire
és Moábiták köztt , más- Zemplén ,
napnyugotról
képp Nebo, Jerico ellenében
Torna és Borsod , észak.
Livias és Escus között fek- felöl Szepes és Sáros Vármevö hegyek. Deu 32,49. .
gyék környül. Vidékje napjibarimon. Scythiának hajda^
kelet , nyugat , és éjszak
ni tartománya.
felölhegyes, erdos , sovány
Abas. Perzsiai Gyongymérték földü , dél felöl pedig sik ,
i/S kevesebb a' karatnál.
és termékeny ; általlyában
Abasa, sziget a' vörös tenge- kies és kellemetes. Neveze-i
L ren ? nem messze Szere.sen
fesebb hegyei Reget*, Füi&t

S znlâncz , it Boldogid régi
nek egéséges vizeik külömbváraikkal ; ezek utánn a'
féle képen használtatnak ,
Telki Bdnyai , Hilai , Arakedvessek leginkább az iszanyitkai , Kuisai Bêlai , Meposfördöji.A'Ferdö/intezetek
tzenzéfi es Jászói , érczel ,
elég alkalmatossak 's minfákkal hiressek. Folyói neden találva találtatik. Az
vezetesebbek : Hernád (die
eltörlött Olasz Orsz. kórmáKundert) Tartza , Ozsva,
nya alatt a' Brenta Osztban.
Bodva, Kanyapta, Miszla,
foglalt helyet.
Ronyva , vizei. Tavai vagy- Abbefort, к, vs. Norvegiának
nak Izra hegyén felsôbb es
Krisztianiai Megyéjében.
alsóbb. Természet javai ko* Abbeville. Abtsveiler Abbatis
zött legnevezetesebbek a' villa (300 7' 4" E. sz. 190
Szikszói , Hétzei , Göntzi es 29' 43". К. H.) hason nevü
Boldogköi borai. Van gabokerületnek fö vssa Franczia
nája , reze , vasa , hala , jó
Orsz. , fekszik a' Szomme viizü rákja , es t. e' f. elegendö. ze mellet , a' melly itt már
Öt járásai a' Füzc'ri, Gönczi, tengeri hajókkal is járattaKassai , Cserháti és Szikszói.
tik ; ettöl a' folyótol neI. Szabad k. vst. 239. helyveztetett Szomme Oszt. ; vagyon e* vsnak, meglehetös
bégeket , 41 pusztákat szám*lál , a' legujabb helybéli tueróssége, 4kapui, óohidjai;
dositások szerint. Palatiezek között 40 köböl vai^ális portáji 6,5.egygyet 78«
gyon épitve , nagyobb réfor. 51 3/8 kr. számlálván. szint diszes utszái , 4 tágas
jLakosi foképpen Magyarok
piaczi ; 4500 házaiban mint
154, Németek 2. Tótok 72
egy 15000 Lakosi találtathelyeken. Katolika Plébának. Emlitést kiváltképen
érdemlenek számos Fabriniák vannak benne 42 folül,
ó hitüek 18 Refçrmâta Ekáji , mellyekben külbmbklésiák 70 felé, Evangeliféle posztó , bársony , dakák 4. azon tudositások sze
masz, gyólcs, paszamant,
rint. Népessége tett a' legharisnya *s más illyféle
ujabb számlalás szerént 123,
gyapju, teveször 's pamok
938. A* Kassai puspokséghez
materiábol álló portékák,
tartozik.
valamint is : Szapany, enyv,
Abavi, Nilus Folyónak köze'p
kotél *s. a' t. készitetnek.
Leginkább hiresek Fran
foága , eredetét Abisziriiczia Orsz. Van Robai név
ának észak-nyugoti részei-i
alatt finom posztót szövö
ben vévén Nübia felé eráñyzott folyással le szalad, és
fábrikáji. Ezen portékájival
való kereskèdése békességes
ott Nilusnak más két fö áüdökben nagyra emelkedik.
gaival Tacaze és Bahr-alabiáddal egyesülvén, az úgy
Szerencsétlen volt e' vsra
■ nevezett kozép Nilust fornézve az 1773 eszt.nek Mindmálja.
szent Holnapja , mellyben
Abbano. C4.50 21* il" E. sz. 290
egy 150 mázsát fogl^ló puskaporos tornya meggyú27' 48" K. H.) kis vs az Eugánei domboknál a' Lomladván nagyobb részit a' vsbardi-Velenczei Orsz. ; Padriak kohalommá változtatá.
va vssátol 1 3/4 mfd. számEszak felé Cressy mellett láttatik ama hires Csatapiacz,
lál 2000. lakosokat.
Neve
jetes ferdöji miatt, mellyekmellyben i346ban a' Fran-

cziák az Anyolyoktól nagy
kély méh 's szarvas marha
vesztességgel megverettet- tenyészettel meg elégednek ;
töbtfyire falukban
vajry
tek.
Abbotsburg. Helység Angoly
szély-szórt gunyókban lakOrsz. a' Dorszeti Gróf'sagban
nak , a' tanyászó életet keda' Chesili nagy fovénytor- vellik. Tisztelik a' Koránt.
lásoknak kezdetinél; neve- Több íámiliákra vannak
zetessek skobén (Makrele) szakadQz.va , 's külön külön
halászati.
örökös vagy választott НегAbbot s-Langley. Helység An
czegeklöl
kormányoztatgoly Orsz.Hertforti Grofs.IV.
лак.
Sandor R. Pápának születé- Abconde. HelységZuiderseetar, sehelye.
tományban E. Belgiomi
Abbs-Head Német tengerbe bé
Orszg. fekszik a' tekervényúló Fok déli Scotziában
nyes Amstel mellett , hona' Bervichi Grófságnak énét a' viz rekeszen ((SAW ufe)
szaknyúgoti szélein , az é- nagyobb sebességel 's csekészaki szélességnek ,5,5o 52'
lyel)b kültséggel Ultraject
40" alatt. Fölötte nevezetes
vsából Amsterdamba utazszállások a' tengeri utazokhatni mint a' szárazon.
nak.
Abdal , Abdallas, MahumedáAbbtsee. tó Bajor Országnak
nus Szerzetes Persiában
Szalzachi kerületeben.
Abdera. 1 ) régi vs. közel Nés
Abchasia. a' Fekete tengertöl toshoz l'raciában, mái RoKarbadiak vidékihez le nyú
mániában. Demokrit és Proló tartomány ; határos a'
tágora&hazá ja. 2 ) régi Kartkôzép Asiának Caucasus tö- hagobeliektöl építetett vs.
vibe fekvö ama tartomáSpanyol Orszban. Bétisvize
nyg,ival , mellyek a' Feke
jobb partján.
te tengernek északnyugoti Abdera, I. Çolystila.
partjaitól Kubán folyóig le Abderiták. a' néhai Trácziá
terjednek. Eloszlik a' nyuban fekvö régi
Abdera
goti és a' keleti Abcbasiai
vs. nak lakosi , különös baltartományokra , az elsö ,
gatagságok miatt a' Histómelly máskép Anapai tarriában isméretessek.
tománynak is neveztetik , Jbdest. Török szó , általjában
az Orosz Birodalmat , a' raáa' kéz mosásra készített visodik a* Török kormányt iszet jelenti ; különössen peméri Urának. Fekvése e' tardig azt a/, ájtatos kézmotománynak magas , hegyes ,
gást ,- mellyet a' Törökök,
földje száraz 's nagyobb réminekelötte
imádságokat
szint terméketlen , kivévén
kezdjék, vagy a' Koránt ola' Fekete tengerfelé le dülö vassák , vagy a' mecsetbe
völgyeit , ezekben kovér meinduljanak, otthon véghez
zok , 's jó marha tenyészeviznek.
tek találtatnak. Lakosi ter- Jbdiara. az elött magányos ,
metekre- nézve magassak ,
most a' Birmani Birodaép 's erós testállásúak, hadlommal egybe kapcsolt Orsz.
kedvellök ; innét vagyon ,
a' hátulsó Indiában vagy
hogy^nagy része prédálásIndiának tenger vizén tulsal , söt ember rablással is
só félszigetében Pegu vizefo¿rIalatosJ<odik ; a" földmi,
nél hason nevü FÖ
vs.sai
relés kevesnek tetszik, ese- Abech. 1. Habesch,

Abel. Ahila, jeles vs. régi Pajor Orsz. a' felsö-Dunai kelaestinában Gadarishoz ia rületben 140 házakkal, egy
mfd. парк.
hegyen épült kastéllyal diAbelbeth Maucha. jeles vs. Pa- sr.eskedik. Találni kornyélaestinának éjszaki részén
kében egy üvegbányát, szép »
Ulamához közel.
fekete csipke , jó varóto 's
Abel Knramiiu. vs. régi Palaeüveg és tükör fabrikákat.
stin. Philadelphiahoz 6 mfd. Abenoja. k. fó. Uj-Kastiliában
jó bor termesztéssel. Némeldéli Amerikának tart.ban.
lyek úgy tartják, hogymás
Guadiánába foly.
néven Ampeloessa.
Abenraac. k. vs. a' Schlesvigi
Abel Sittim , Abel Hasschit- kbrnyéknek igen kellemetes
tin , vs. Palaestinában Moavidékjében nagyobb része
biták tart.ban Jordánhoz 60
lakosinak halászattal foglastad.
latoskodik, fekszik a'SchlesAbella, Abella Vechia, régi vs. vigböl Koppenhágába vezeOlaszOszban.Campaniában. tö Orsz. utja mellett.
Abella. fó Szamogiti Her- ¿ibenst.. k. fó. a' Bajori felsöczegségbcn Litvániában Ki- Dunai kerületben , rákkal,
czidani mellett ; a' Sztikvakiilbmbféle hallal hövelkeczába keveredik.
dik ; Dunába szakad.
Abellionte va.gyAbui¿lona Görö- Abenstberg. Aventinum , vs. é*
gül Apollonia , sziget 's vs.
kastély a' Bajori felsö-Duhason nevü tónak északi ré- nai kerületben a* k. Abensz
ezeiben , k. Asiának Anatq- fó mellett, Ratisbonától 4
lia tart.ban ; a' tónak hosmfd. számlál 123. házaiban
sza , mèllybol az említett
1060 lakosokat.
A' hires
sziget 's vs. magassan ki áll,
Turnmajer vagy Aventinus
mindegy 11 Angoly mtfd. ,
János Torténetirónak , a' ki
széMessége pedig.3—4 Angoly
Ratisbonában fekszik , sziimtfd. innen a' ker«skedok
letése helye.
nagyobb ladikokon Lubát Aber, tó Északi Scotziának Lo's Rymdatus- széles fó vichaber tart.ban, hosz. mindzektól segitettvén a'Marmoegy 3—4 mfd. csatornya di
rai tengerbe Konstantxi- tal az Irlandiai tengerrel
nápolig , a' hová eczetet
öszve kapcsoltatik.
és selymet visznek, le szok- Aberavon. Helység. déli Vallistak ereszkedni.
ban Angoly Orsz.nak GlaAbellinatvk, másképp Pmtropok
morgani Grófságában Avon
hajdani Olasz nemzet.
mellett, sikeres mészkobáAbellinum. Cámpania egykonyákkal.
ri vsa. Plinius szerént Sab- Aberborn. Kothiana tart, v.sa
bathus folyónál.
Scotiában Esk folyónál.
Abellova.tát falu Nográd várm. Aberbroihik. vs. déli SrocziáDevéntól 1 3/4 mfd. Evang.
nak Anguiszi Grófs. , .500a
lak. Mikovinyi füldmérünklakosokkal, Brothik fó.nak
пек hazája.
torkolatjánál az északi szél.
Abenakiak. Északi Amerika- 560 71' 10" alatt , bir egy
han lakozó Népség az Angoalkalmas révpartal , 70 halyok birtoka alatt Uj-Scojókkal, mellyek általa' naptziai Kor-Osztban ; többkeleti' tengerpartjain fekvo
nyire keresztények.
vssokkal szembetünö elömeAbenberg. KU Arnberg, vs Баnetelii kereikedést uz; ear

nek tárgyai : a' mész , kögyarapodást nyert. Nevezeszén , len , tüzre, épitésre
lesebb ásványi a' Gránit 's
való fa, 's külombféle nemesz-kö. Minden kézmüvei
mei a' gabonának. Ezeken
között legnagyohb szorgalkivül fehéritlen vászon, haraat forditanak a' harisiiya
di idokben pedig vitorla vá
szövesre; esztendönkent ebszon is nagy számmal ki
böl 70,000 pár tutzafc vitetik
vitettetik. Ezen portékáji
ki , érette bé jön 200,000 font
1812 be hoztak a' vs.nak
Sterling. Naffyobb folyóvi64,000 font Sterlinget. Ñera
zei közül valók a' Dee , és a'
messze a' vstól. egy n. régi ADon, mind a' keitö, lazápáturs.k omladéki láLtatnak
czal bövelkedik. FÖ v?sa
Aberconvay , helység Angoly Abe-rdjn-bliw. (1^0 55, 11 / K.
Orsz. északi vallis tart. a'
H. 570 Ц 40 " E. szO a' Dee
Cserrarvoni Grófság. Confó.nak torkolaí jánál egy alvay mellett , egy meglehekalmas révparttal. Nagysátös révpartal ; gabonával
ga kbzépszerü, számlálaiooo
's fával kereskedik.
/
lakosokat, több csinosépjiAbercorn, elszegényedett klvs.
letekkel díszesitfet ik. Szemdéli Scotziának Linlithgov betüno a' lazárzal való keGrofs. hires volt regen moreskedése , mellyet itt a'
nostorjától.
Dee vizében nagy számmal
Aberdon Grófság küzép Scotzi- fogdosnak 's Londonba , a'
ában ; határos éjszak-nyukozép tengeri tarf .ba,ki külgat felé a' Banf és a' Deve- denek. Ezen kivül kiküldenron fó.val , éjezalci és éjszakdö portékáji : Harizsnyábol,
keleti széleit a* Németh ten- feiérétlen vászonból , czérger mosogatja, délrol a' Kin- nábol, kartonból, papiroskardini, Auguszi , és Per- ból , füstölt disznó húsból.»
thi Grófságoktól vétetik közablisztböl , sörböl , 's a' t.
rül , nyugat felé pedig Inállanak ; helyettek hé hoverneszig terjednek vidéki.
zatnak a' keleti tenger vároFöld szine 1890 □ Angoly
sainak külómbféleportékáji.
mfd. , ezen 123,082 lélek
Vagyon egy Universitása ,
számláltatik. Eloszlik зкеmeliya'szerzöjetöl Marschal
rületre : a' déli Marr , ai
Colegiumának neveztetik ,
éjszak keleti Buchan, a' harközönsegesen 250. tanulókmadik Aberdon proper név tól látogattatik.
alatt ismeretes. Ezek közül Aberdon-Oíd , vs. az Aberdoni
a* két els6 kerület nagyobb
Groís. Don fónak partjain
részint kietlen , hegyes 'a 3000 lakosokkal , Aberdonterméketlen, némelly helye- ííew vs.tol csak egy mfd.
ken erdös tájék ; marha te- . Ekesittetik egyUniverszitasnyeszeti ugyan jók , de an- sal , számlál lootanulókat ,
nál csekélyebbek , és az is
King szerzöjetöl King Colcsak Buchanban találtató ,
legiumának neveztetik.
gabonaveternényi. Legter- Aberdur. Fife Grófság városa
mékenyebb e' Grófságban az Scotziában.
Aberdon kornyéke , melly- Aberfaw. (Gadiva) Anglesey
ben az ujonnan felállított városa Vallis tart.nak part
inezei gazdaság által a' föld ía felöl Angliában ; hajdart
mivelés, kiváltképen pedig a' Nordvallesben KirályF
*' gabona veteniény nagy lakhely volt, most falu.

— '3
Aberliok. Anglesey szigetének
egy tengeri ferdövel ; beresvára Angliánál.
kedik marhával, sertéssel,
Abemethi. (Abrinca) déli Seogabonával, irósvaj jal , 's kötianak fö városa Pictusok tótt harisnyákkal.
idejében, Tayfó mellett, haj- Abesta , most Bost , vs. régi Adan Püspök széke is volt.
rachosia tart. ban Asiában.
Abergavenny, Gobanium, hely- Abeszania , 1. Abschania.
ség a' Monmouthi Grofság" Abex , 1. tlabech'
Angoly Orsz.ban, fekszik egy Abia , folyóvii az Asiai Tatermékeny vidékben két társágban.
fó.nak ugymint : Gavenny Abia rKereskedéshelyek az An-<
és Usznak egygyesülésbknél.
golyoknak Szoolo vagy XóHatárjai gazdag vas 's коlo Philippiai szigetben.
6zén bányákat és vas Ъ.к- Abia Grassm , k. kereskedö vs.
morokat foglalnak. Keresa'Lombardi-Velenczei Orszb.
kedik a' kornyékében kéNaviglio grande mesterség
szített flannellal.
által készitettfó mellet. Az
Abersee , tó éjszaki Scotzia- elött Agogna Oszt.ban találnak Invernesz G?ofs. hossza tatott.
3 Angli. mfd. Ki folyása az Abii, régi igen jámbor és foIrlandi tengerbe szolgál.
lette derék nemzet Imaus
Abersee, vagy máskép sz. Volfközött Scythiában éjszakra.
gangi-tó , egyik a' lügna- Abila , Abilene , tartni. és vs.
gyobb tavai közül Bajor
Heüopolis és Damaskus kóOrsz.nak Szalczachi kerüle- zött Coelesiriában , mellytében , szélessége i , hossza ben hajdan Lysanias volt
pedig 3 óra járást foglal ,
Tetrarka , az elsütól 32, a'
legnagyobb mélysége 100 ömásikától 18 mfd.
lekre tétetik. Külombféle jó Abila, Abyla , magas hegy
izü halakkal , de kivált n.
éjsz. Afrikai Fez Orszban. ,
csukákkal ,
lazáczokkal ,
Calpe hegynek, melly Spapisztrángokkal, bövelkedik.
nyol Orsz.ban fekszik, elleA* DindelL patakot más
nében ; ezek a' Régieknél isegyébb patakokkal , melméretes Hercules oszlopi, a'
lyek talphajókkal járattatkeskeny Gibráltári tengernak , óblébe fogadja.
zug által egymástól válaszAkertann , Oberdannen , k. sza- tattnak. A' mai idöben Abad bányász mvs, CsehOrbila hegye Capo Spartello
szágban az Ellnbogi kerünevet .visel. A' Francziákletben , i33házakkal, a' Joá- tól Majmok hegyének , a'sok
chim völgyi tanátsnak törmajmok miatt,a'HoIlandia~
vényszéki hatalma alatt ;
béliektôl pedig Seminkel heföldje igen terméketlen , lagyének nevezt. 1. Calpe.
kosi nagyobb részint ese- Abia , kis vs. Aden Orsz.ban a*
kéîy marha tenyészetbôl ,
boldog Arábiában, nem mecsipke kotésbol , és a' bá- sze a' tengertöl , Aden vstól
nvákból, melyböl ezüst , 's
6 mtfd. fekszik.
ón , *s kobált ásattatik, ten- Abingdon, Helys. Angoly Orgödnek. Bir egy kathol.
szágnak déli részében TamePlébánjával.
zis vize mellett az úgy neAb-.rysttwith , vs. a' Cardigán
vezett Berkschini GrofságGrófs. a déli Vállisban Isztban; sörnek pörzsölttel '«
virth. fónak. torkolatjánál vastag vászonnyal kereske

dik. Az Idevalo tanársházban tartatnak atz egész Grófscignak Gyülési.
Abinii , (Abaliak) , az elterjedt
. Tatár népeknek egyik ága
a' Koiywani Korm-Osz.ban
Orosz Birod.ban, nem meszs7.e Kusneiskitöl , Tora mellett fekvb bérczes vidékben ;
a'telet fold alatt vájtgunyhóban, a' nyarat pedig sátorokban töltik. Elödnek vadászatból, némellyek íóldmivelésbïtl is; vas olvasztás
's külömbf. kovács mesterségek köz foglalatosságaik.
Abiponioft , jeles Nemzet déli
Amerikában a'Ilio de la Pla
ta Orsz.nak Paraguay tartom.ban lakozó népek kó/ül.
.Általjában magas termettel
«zép testáílással 's barna
«zínnel bír ez a' megszelidített Nemzet , kivévén az aszizonyi íiemet , melly fejérebb színnel díszeskedik.
Hajok fekete , sürü 's hosz•zú ; szakállyok ellenbe ritka , a'mellyet azért is, valamint az egész testeken találtató szört, még a' szemöldökjeiknek sem kegyelmezvén,kiszagatnak. Erösek
igen és dologra alkalmatosak, 's tartos gyakorlott úszók ; a' kemény nevelés által olly annyira eltompúl
ér/.ékenyséíek , hogy a' legnagyobb fájdalmakat is csudálatos hidegséggel szenvedik ; frissek, éles látásúak,
és hallásúak, nagy öreg kort
érnek. Valamint eledelök ,
úgy lakások , melly egy gyékén fedélbol áll , igen együgyu. Nem külömböz ettöl
ruházatjok is , mellyet nyáTon restül öszve agffatott
négy szegu materiából , téл len pedig vidra borból , mel
lyet vállaikra vetnek 's nyakoknál bégombolnak, készítenek ; erre a' ruházatjokra

még nemellykor egy köpönyeg formât vetnek. A' lábbelinek külombféle nemei ,
valamint harisnya , nadrág,
gatya 's a' t. isméretlenek
nálok , kiizonségesen a' fejök.is fedetlen. Az Aszszonyok ruházatja módja nagyon hasonlít a' fér|tiakéhoz. Karjaikban és lábszáraikban külombféle czifraságokat vagdalnak kis korokban , innend vagyon ,
hogy említett tagjaik tarkák
mint a' törbk szönyesrek.
Sok kutyákkal eggyütt kültözködnek, mellyek egyszer'smind a'vadak és struc.z madarak felkergetésokre szolgálnak. Néha igen szdmos ,
's jó erejü volt e' Nemzet ,
de bebo czivakodássok , a'
Spanyolokkal való vérengezö hadakozássok , a' himlö,
és kivált a' fertelmes Asszonyiszokás által,mellyel gyiimölcsöket méhekben öldözik , f elettébb csekély számra olvadott, Eloszlik 3 ágra :
az elsöt a' Rükaáe-iak , kik
a' sík mezoségeket, a' másodikat a' NakaitergeAe-ia.h,
kik a' sivatag -erdösegeket
választják lakásúl ; a' harmadikat pedig a* Yaauka(ijrgn-béliek állítják; ezen
utólsó ág a* múlt századokban kiilönös nemzetet tett
de a' gyözedelmes Spanyolok fegyveri által közel egészeti elpusztítatott.
Abitamo, régi Vs. szerencsés
Arábiáb.Adramiták tar.ban.
Abisari , Biasari , keleti India
tartománya.
t .
Abisna. Peru Orsz.tartm. deh
Amerikáh.Tapy vize mellett.
Abissa , Vs. szerencsés Arábiáb.
Abisiinia , 1. Habeszinia.
Misto , Abito , Abysso, Atellato, folyó Szicziliának Valdinoto Oszt.ban , a' Czeretaдо Helysegnél eredvén, a
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Jóniai tengerbe szakad.
do Orosz Császár által meghódoltatott és örökre az eAblis , Mvs. Franczia Orsz. 3 2
gész, Finnország Orosz Biromfd. Párishoz déli nyugatra.
dalcmmal öszvekaposoltaAdlon , Mvs. Seine mentében
tott. Szoraorú volt a' Városëgy kastéllyal , Párishoz 8
ra nézve i77.54eszt. a' kis Asz.
mtfd. ,
Abnaki , Uj-Angliai nemzet éj-, szony Holnap. íodik napja ,
mellyben nagydbb része a'
szaki Amerikában.
tüz által hamuvá változott.
Abnav , regenten Duna folyóKözel a' Vs. hoz jó ásványos
nak nevé.
forras találtatik.
Abnaba , régi neve azon hegyeknek, mellyekböl Duna Abobrica egy kori vs Hispániáb.
vize ered ; Bingennél kez- Abocáis, egykori vs jíLthiopiádödnek és Wetterauig ter- ban .Nilus v. partján Aíricáb.
jednek.
jibochus , megerosített régi
Abo , Tunku, (6oO 27' 7" E. Sz.
kas¡é!y Finn Országban i/4
39° 5?' 50" K. H. ) Fö Vssa
mtfd Abo Vssától , foglal
Finnia Orsz.nak azon nevü
magában egy f'egyvertárt ,
osz.t.ban , fekszik a' Bochegy templomot, és bir egy
niai tenger öbölnek délkerévparttal , " melly sokkal
jobb az Abóinál.
leti bemenetelén , a' tenger
pa.rti kis Kura folyónak 1 or- jió»charom,i , magas hegyen
ítolat]ánál , kerítetlen, jó) éépült Vs. boldog Árabiában ;
püJt's kereskedö Vs ; lakheitt tartattak régen a' Fejedelmi kinrsek, mivel a' VsJye egy Püspöknek, Itélosze'knek , 's a' Helytartónak.
ba csak egy fceskeny bémeDíszeskedik egy Universitásnetel szolgálván , minden
sal , Gazdai -Társasággal ,
ellenséges támadástól 's rabKonyvtárral, egyveleg gyüj
lástól bátor volt.
teményel , és nem aiá való Abomey , Fö Vssa Dahomey
Fábrikákkal. Számlál 1100
Orsz.nak a'Felsô-Guinéa viházakat , ezekben mintegy
dékiben Afrikában ; lakosinak mintegy 24000.re téte12000 nagyobb részint gabonával , vászonnal , eleseggel,
tik számok , házaik alacsodeszkával kereskedö lakoso- nyok , utszái rendetlenek ,
kat. Találni itt két alkal- azért is igen kiterjedt vs ,
mas hajó építésre szolgáló
egy mély árokkal vétetik
körül. Fekvése homokos lahelyeket , egy rév partot ,
de ennek bemenetele ves/.e- pály , vízzel szükölködik ,
delmes , és a' fából emelt melly némü némü képen
gátig csak a' kissebb hajók tübb mint 1/4 mtfd. folyó
érhetnek. Sokíéle viszontagpatakból pótoltatik , ennek
sáffai voltak a' jelen és múlt vize rserép edé*yekben körülvitetik 's pénzért árúltaszázadban e' Vsnak , 1712.
elfoglaltatott az Oroszoktól,
tik. Itt a' fejedelmi temetö
Jtik is 8 esztendökig lévén
hely ; vagyon itt eC királybirtokosi , visszaadák elöbnak , a' ki némellykor itten
szokott tartozkodni, egy hábeni Svéd Uroknak : 1742.
zaisa' vsban, egy pedig kiismét amazoktúl elfoglalta
tott , és egy eszt.ig birattavül , mind a' kettft egy 20
lábnyi magas sárfallal kerított; visszaadatván ismét
teiik körül.
elöbbi Uroknak , utoljára
1809-ben a' mostani uralko- Abonitichos , kis vs. Paphlag1»

niában , kis Asláb. a' kbzép
tenger' partján , Zephiriumtól 1 50 stad. bátortalan révvel.
Abono , csekély vs a' fekete
tenger mellett kis Asiának
Natolia Tart.ban; itt készítettnek a' Török Birodalom
gállyáihoz tartozó hajók 's
hajó kiïtelek.
Abony , nagy , Szolnok Abony,
magyar , népes , jó élô Mvs
Pest Várm. Kecskeméti Jáí-ásb. Pesthez 6. Szolnokhoz
1 1/3 mtfd, sík mezön. F. U.
Ürményi , Balog , Vörös ,
Csuzi Urak. kat. plébániával , ref. Oratoriummal , 'я
pósta-házzaí. Lak. 6317.kat,
762 ref. 389 zsid. 5 ó hit.
Aboraus , Abaraum , Guinéai
. vs Afrikában Volta vizénél.
Aborigénes, legesleg elsö lakosi
valamelly tartománynak.
Aborough , Mvs. Süffolch Gróf.
ban, Angliában ; két Küldöttei ülnek a' parlamenlomban.
Abarras, folyóvíz Mesopotámiában.
Chotis , Apotike , Abutig , Vsj
vEgyiptusb.Nilus nyugoti részén , 1 napi járás Lykopolishoz , olajmákkal , mellybol opiumot készít.
Abrahám , szabad puszta Szaía
Várm. Balaton partján , Ta*
polczától 1 mtfd., szölö hegyeitöl és savanyú vizeitól
.esméretes.
Abrahámfalvu , Abrahamova ,
tót falu Turócz Várm. közel
Sz. Györgyhez , fol, U. а' к.
kamara , lak. kat. káposztás
foldétol nevezetes.
Abrahâmfulva , Abrahamovcze>
régi jo helység Szepes Várm.
f. U. Doleviczini U ; lak. kat.
,51o haz 2500 lak.
Abrahám szigete , Nossi Ibra
him , Sz. Maria azigete (26.
1J° D. Sz.) Madagaskár éjszaki partján 10 mtfd. hosz-

szú , 3 széles ; fejér gyön->
gyös kószálokkal kerítetett ;
riskása , Anis , Bananás ,
Gumi terem benne ; marhát
is sokatnevel , 600 lak. Zafíe
Ibrahim nemzetségbéliek.
Abrambo , Tart. a' felso Gui
néai aranypartnak belseiben , hason nevü Fö Vssal ,
mellynek eszt.beli vásáriban
sok arany eladattatik.
Abrantes , kis Vs egy kástéllyal
az arany fövenyes Téjó , az
elött Tágus , folyó mellett
Portugal! Országnak Esztremadura Tart.ban , ennek
5 Oidoriasi közül az egyik,
Marquizi titulussal. Számlál 3000 lakosokat, vidéke
kiváltképen dinnyével bôvelkedik. A' volt Franczia
Császártól e' Tart. elfoglaltatván , Abrantes Vssa birtokával , Herczegségre felemeHettvén , Junot Generálisnak ajándékoztatott. Most
ismét elóbbi Fejedelmét tiszteli.
Abrener, Vs. Ormény Orsz.an,
Nacsivántól .5 mtfd.; ez a'
Vs. más 20 falukkaí az Or
mény Patriárkának Megyéjét állítja.
Abreojosz , V. Abrolhosi , veszedelmes lájék ném rfteszsze
Brasiliának tengeri partjaitól , kiterjed mintegy 8omtfd. a' tengerbe , és mero
víztol beborítatott k6szirtekbol áll. Igen félnekettol
a' hajósok: a' Hollandiabélieknét szokásban volt ama
hajókon , mellyek széfencsésen az Abrolhosz' tájékin
áltevedztek , hálaadó innepet tartani , és a' hajósoknak félelmét egy jó Spanyol
országi bor itallal nyue+atni. Abrolhosz Portugalliai
szó , 's annyit jelent , mint:
Nyisd ki a' szemed.
Ab es , kis Vs. Franc. Orsz.ban
Pontbeauvoisienhez 1 mtfd.
Delfina-
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î)el íinatüsbafi.
ban a' Teramoi Tart.t,mellj*
Abretana , Mysia Orsz. része ,
néha az innensö Abruzzónak
mellyben Jupiter imádtdéjszaknyugati része volt ¿
tott , ki azért Abretanus ne- fekszik az Adriai tengar , a'
vet is viselt.
R. Pápa birtoki , a' második
Abría, (Xoquabare) Vs. Sco- tulsó , és az innensö Abruzr,6 között. Felsö színe e' tart.
tiában.
Abrobi 1. Jabba.
nak 40 7/10 mtfd. tészen , eAbron , folyó Franc. Ofsz^ban,
zekben 159000 lakosok számmelly Bourbonnoisban ered,
láltattnak.
és Nivernoisban Ligeris vi- Abruzzo a' tulsó, és pedig ennek
a' második része' az elsötöl
zébe i'oly.
Mrostola , Vs. nagy Phrygiádélnyugott felé , ettôl a' R.
ban , Tricomiához délre, kis Pápa birtokitól., a' Terra di
Lavoro Tart.tól és az innen
Ásiában.
Abrud - Bdnya , Grosz-Schlat- sö Abruzzótól környökezteten', Erdélyi Mezováros az tik; 134 1/3 □ mtfd. s/ánét
Alsó-Fejérvár Várm.Ompoly
250000 lakosok mívelik. Jo
vizénél Karl-Fejérvártól 12. achim Napoleon alatt ez a'
ítét tulsó Abruzzó 5. ker.re
mtfd. Bö arany 's ezüst bányáitól már a' Bómaiaknál
volt osztva , az elsöben : ,a*
isméretes volt , innend AuTeram o és Civita di Penna
rariának is neveztetett. 'Itt
ker.tek ; a' másodikban aa
vagyon egy kis BányaKama- • Aquilai , Civita du Cale, é»
ránai Iakhelye. Lakosi Ma- . a' Sulmonai ker.tek foglalgyarok , Oláhok , 'e kevés
tattak, Vissza'jüvéti torvényes Királya IV. Ferdinand
Szászok , kik egyesült görög
reményleni , hogy elöbbi
hitüek , vagy refor.
Abruzzo , ègyike a' 4. Fö Tar- • felosztása is viszszatérend t
melly szerént Abruzzo Таг.
tom.nak , mellyekre a' Nacsak két oszt.kra , úgymint
polyi Orsz. 1806. eszt. törtent
Francziák által meghódol- az innensö és tulsó Abruztatásáig fei volt osztva; éj- zo-ra szakad.
ízak felé határos a' Velen- Absárus , egykori folyó Armeczei tenger öböllel , keletröl niában , és Colchisban 60.
a' Capitanata Tartom.nyal ;
Stad. Archabistól.
delröl a' Terra di Lavoro- Abschania , Abeszániu t Abchával ; nyugotról pedig a' R. san , tulaidonképp' CserkasPapa bírtokitól kôrnyékez- szia az Asiai Tatárságban.
tetik. Eloszlott 3. részekre : Abscheron, Félsziget a' nyugati
Persia Schirvan Tart.ában ,
a' mint következnek i
Abruzzo az innensö , kerítetik Bakutól Eszak nyugat felé J
igen neve€etessek földbalaz Adriai tengertöl , Capi
tanata. , Molise , 's a' tulsó
zsam (Naphta^ forfási. Ezek
Abruzzo Tart.któl ; fold sziközül némellyek , név sze
nén , melly 74 1/8 Q mtídet
rént Balachain mellett, fetészen , 227000 lélek taláíta- keték , mellyekkel ferdöjitik. Joachim Nápoleon orket melegítik ; mások pedig"
száglása alatt a' Chieti és
fejer színüt öntenek ; ez drágább a' feketénél ; hasznát
Lanciauói ker.ekre volt fela' lámpásokbah , fôképen a*
osztva.
Lack-firnászokban veszik.
Abruzzo a' tulsó , és pedig ennek
azelsô része; foglalja raagá- Absie , Absia franc, falu Poiti
HÜli. LUE* I.JJAR.
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hajók állására bátorságos
tartorh. Touars és Fontenai
helye ; hires e' kürnyék a'
le Comte között.
mi idönkben mint az AnAbtenau , Szalczburgi Hercz.
golyoktól , mint pedig a'
Uradalom és f'alu Läme viFrancziáktól itt véghezvitt
zénél. Arbenau patak' tordolgok miatt : az elsöltre
kolatjánál.
nézve ama hires tengeri csaAbterode , Helység a' néhai
ta , mellyben az AngolyokVesztphalia Örsz.nak Verra
Oszt.ban Eschvegei ker.ben
nak halliatatlan tengeri fö
Vezérok Nelson Sept. го. nap156 ház. és 8 1 5 lakosokkal.
Abtsgemünd , falu Vürtémbergi
1798. a' Francziáknak tenger hadi- erejeket semmivé
Orsz. Ellvangi ker.ében , a'
It ét folyó Eeiîie és Koche vi- tette. Az utolsókra nézve
pedig ama gyöz.edelemröl ,
zeinek oszvekcveredésénél ,
mellyet itt a' Francz. Reszszámlál 1 loo lakosokat , kik
publicának
Aegyiptomba
a' közel lévo vass-bányában
küldött Fc-Vezérje Buona
ke/esik kenyereket.
Abtsróde, l'alu a' Fuldai Here. parte 1799. nyert , midön a'
nagy száríiú török sereget ,
ben:jó korsónak való agyagmelly 100. hajókon Abukir
iától hires.
mellett kiszállott, visszaérAbtsveiler , 1. Abbeville.
kezvén a' Sziriai expedilióAbu , tüz okadó hegy , mellybólj Mürat lovasság Èzredesnek tel fije mindégfüstól , a'
Mo^icki Szanguir szigetben. sének segédjével megverte «
uïbu^A uch , Vs. hason nevü szélyelszórta. 1801. e.szt. itt
bu'¿okban boldog Arábiában
kiszállván az Angolyolt Abercromby Gen.alatt.<Egyipsóhegyekkel.
Abiigii , folyó a' Kirgiszkaiszatust Fi-ancziák' hatalmából
megszabadítták.
ki pusztában Szibériában,
a' Tobol vizébe ömlik , en- Abundant ¿a , Notre" Dame d'A
nek nádasiban sok ludak 's bondance, kis Vs és ez elött
hatyúk tarhízkodnak , mel- Apálság is Franczia Orsz. a'
Montblanci Oszt.ban . nem
lyeknek toJiaival meglehemessze a' Coux hegyiöl.
tös kereskedés üzettetik.
Ahugana , Afrikai Ország' An- Abura, Abaera , arannyal bögolának tart.nya , a' Habes- velkedi) Tart. a' felsö Guinéának úgy neve/.el t" arany
sziniai Csás/.ár atatt.
Abиgay , egy 45 mf'dnyi folyó part vidéltiben Af'rikában ,
Aquambótól nyutrat felé ,
az Asiai Orosz Bir.nak Tolakosi Aboni Vssába viszik
boíszk nevü Korm Osz.ban ;
ennek vi/.e nagyobb részint
árúlni talált arany ásváa' Kicsiki v. Ii:i')ki begyektol
nyikat.
a' fold alatt Älyik , több- Aburra , termékeny völgy Anyire a' Tobol foíyóval egy- merikai Ujgranaaa Tar.bart
bekeveredík , és oily timsós,
Andes hegynek tulsó kör*'
hogy semmiféle állat se nyékiben.
ihatja esak лет.
Abuser. (г?.° .59' E. Sz.) NyuAbuilLona , 1. Abellionte.
gati Persiának. Vsa, egy ió
révparltal , mellynél több
Abukir , falu az also /Egypez Orsz.ban nem találtatik ,
tusban , Alexandriától 4 ora
járásra vagyon , tengerbe ' nzért is a' Persia i és Tndr.s
portékaltnafc fo iárhíba.La*
iTiesszire benyúló kosziU 'm
kesi nagyebb részint Aiafe
•pülfc wi» kastéllya , «К а'
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sok, és egy Агары Scheichközött Afrikában,
nek vagy Herczegnek birto- Academia , Cicero vidéki jószákához tartozók , deezazOrgának nevé Puzzolónál; most?
szág Fejedelmétol fiigg.
Bagni di Tritoli.
Abutitve , meglehetös nagysá- Acadia , 1. új Scotzia.
gú helys. a' felsö ^Egyptus- Acaliice, Akalzike , Vs. Kaunak Nilus volgyében , ennek ' kásus' hegyén Asiában. Gea' folyónak nyugati partjaorgia tart.ban , régihájibáji
in; lakhelye egy Coptus Pustornyokkal , kettös fallal
pöknek ; mákkal , mellyböl
kerítve , és 20. dombokkal
jó opiumot készítenek , legkorülvétetve. Kur vize foly
inkább bövelkedik. E'helymellette ; köael hozzá egy
ségnek vidékibe láttatnak
Mvs , mellyben 400 H. és 1 ó
régi Abótis Vssának mohos
kastély , puskapor és ágyú
omladéki.
nélkül. A' Török Basának
Abuyo , Abrió, Abujo, egyik a'
lakhelye. Lak. Ormények ,
Philippini sz-igetek kozül ,
Georgiaiak , Zsidók és GüSpanyolok birtokában,Minrögök.
dañas és Manille szigetck Acamante , Acamas , Crosoceo,
között egy erosséggel.
Capo di S. Epiphanio ,' CyAbydes , 1, Dardaneílák.
prus Szigetének nyugatra
Abydus , 1 ) fol. iEgyptusban ,
aülö í'oka.
v. Thebaisban, Thebae után Acamas, fok kis Asiának éjsza- ,
második Vs. , Memnonnak
ki és nyugati csucscsán.
lakhelye, Ptolomaistól 22. Acampsis , folyóv. Colchisban,
déîiNilus partjától 7 í/zRóm.
Absarustól 1 5 stad. Armeniá.
mtfd. Várától (Menmoni- Acane, Vs. az Avaliti , most
um) , csatornájától, berkéZeilai tenger ôbôlnél Aetöl (Spina A-gyptiaca) Osithiopiában.
ris musikátlan templorná- Afanes, két nagy és kis Vs.
tól , Besa Isten' orakulomáGuinéában Volta vizénél.
tól hires. 2) Abydus kôzép Acamas, Nemzetség éjszaki A¿Epypt. vagy Hept.anomis.
merikában ; az eg
Nilus
"ülus кkeleti partján , régi' tartományokhoz
nevé Besantinoe; minekumintegy aóo harczolókat áltánna Hadrian Cs.tól felépitlíthat.
tetett , Antinous Vsa , most Acanthe , Erisse , Macedonia
Ensene nevet yisel. 3) Aby- Vsa, Athos hegyé mellett»
dus kis Asiában , Misyában,
egy Püspök' lakhelye.
a' Helespont és Propontis Acanthos, 1) Vs. Chalkidik*
torkolatján , 170 Stad. Lap- tar.ban , Macedoniában . a
sakus és Iliumtól Perkote
Strimoni ôbôlnél , Sane Vsámellett. Itt veretett hidat tól nem messze, hajdan. 2}
Xerxes a' Hellesponton.
Vs Athamania tart.ban MaAbyla , igen magas hegy Afri- cedon. 3") Acanthus Vs kôzép
jftában Calpe hegyének elle- JEgyp.Memphistöl loooolép.
nében Spanyol Orsz. Mind- Acapulco , Aquapulco , (160 .50'
ketten Her -ules oszlopinak 29" E. Sz. 60o 48' M" K. H )
neveztéttek a' régieknél.
Vs , éjszaki Americának réAbyso-, 1. Abisó.
/ gi Mexico Tart, a' déli tenAbystinia , 1. Habeszînia.
ger partján , egy jó révpart*
Acabrf-aszolom , határszéli he- tal , réz színü lakosinak
gyek Barbaria és jEegyptu* s/.áraa 4000 mégyen , melly
г *

ff vásárkor 9000-re nevé- Acaxi, Alias , Vs. JaponiáLaft,
Jtedik ; van egy megleNiphon szigetben , Farima
hetös erosségeis. A' fold inOrsz.ban a' tenger parton.
dulástól 1799. sokat szenve- Леса, régi Асе, Acra , Ptolodett. A' Vs egészen hegyekmais, vs Phoenicziában.
tól vétetik körül, a' szabad Accadien , 1. ii¡ Scóczia.
levegönek tehát nem leven Accar , Vs Szyriában , a'Tarajfolyamatja , nem csuda, ha blüszi Basa székben (Pas¡ i, en egésségtelen. Eszten- chalick^ hason nevü folyó
donként tartatik itt egy né- melíett , Bargylus hegyén %
[ pes vásár , melly némelly- igen híressek külombféle bakor 30 napokig is elhúzódik, raezk gyümülcsének nemei.
J 's legföbb targyát a' Philip- Accara , Akra , kis Orsz. Guipini szigeteknek portékái neában , Maneau és Volt*
teszik.
folyók között , fo Vsa Nagy
Acara , bizonyos hely Para- Accara ; benne eeik kis Accaguáriában , Parana folyótól ra is jó révvel ; Nassau-i enapkelet felé, a' hol az el6tt rôsség és a' Volta torkolatj«
a' Dánok , Hollandok's Anközött.
golyok ôszvejovén nevezetes Accnsseere , Afrikának Tart.
rabszolga kereskedést üztek. felsö Guinéai aranypart viAcaraga , la Nativité , Vs déli dé' Iben , fölöttobb hiresek,
Amerikában,Paragvay tart. Ы> arany bányai , de ide méjf
ban , Parana folyónál.
eddig az Európabéliek telAuamánia , Akarnania, GörÖg hetetlenségük be nem ronttartomány , keletre Aetolia, hatott.
és Acheloos folyó, északra Асеi , Guadia, Colonia Julia
részint Epirus, részint AmAccitona GemellehsiSjBaeti-1
brákiai öböl , délre és kera tart.nak határ Vsa régi
ïetre a' Jóniai tenger hatáHispániában.
rozta. F6 Vsa volt Argos, Accia , Rouinata, díílt; Vs Cormost lásd Carnta.
sika sziiretében , hajdon PüsAtearra, Akarra, görögVs Akpök' lakhelye.
haja tart.ban.
Accompa , vagjr Hippania , Ve
Acaiabastan , nagy helység éjMoréaban , Belvederei Iter,
szaki Amerikának , Hondúben , nem meszsze Diagon
rász Tart ában, a' Vera Pax-i
folyótól.
Járásban , Gvatimala-tól 30 Accum, 1. Axum.
Iiis mtíd, a' hol a' Spanyol Aceglio , A;ellium , Mvs MajCorregidor , vagy is Városlandi Tart.ban , Lago magBiró , a' ki ejyszersmind a'
giore tónál , Arona Vsához
szomszéd faluknak egész a'
közel.
Dolczei T.öbölig kormányo- Acera, Acerae, 1) Mvs Majlanzója , tartja lakását. Bóveldi Tart.ban Pádva körny.en.
kedik íoképen e' vidék marHanibáltól hosszas ostrom
. hával, Kakao 's más füszerután elpusztítatott , a" Rószerszámmal , de kiváltkémaiaktól felépíttetett. 2)
pen jó dirmyével.
Acerae Vs. Nápoly Orsz.ban
Acasszo , helység a' Mitylene-i
Çlanius vizénel. Augustustóí
vaey helyeseebben a Lesz- felépítetett , és gyarapítabeni , szigetben, egy alkaltott, közel Trebulához, most
m h s révparttaî , 's számos
1. Acerra..
«tlajfa ültctményekkeL
Aeerema , (40 o 4S' E. Sz. 30»
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4»' К. HO Ids 's igen elszeçéjedö. partjain fekvö havasok'
nyedett Vs , Nápoly Orszg.
lakosi ; tengeri rablást üzBasicalata Tart. ban , Apen- tek más szomszédjaikkal
tiini hegyeknek töviben ;
eggyütt. Ide tartozott Achais vetus.
számlál 6500. lakosokat ; fö
helye,
T T ' egyi Érseks.nek,
*T_ i '
TT'melly' i- Achaeorum
/ T»
- — i Acta,
;
\He^yallya,
i ■ к ' 'л
nek Erseke Matera Várossát
(Promontorium) kis Ásiáb,
Achaeus , foly óv. az Acheusok*
lakja
Acema , Aclerno , Vs hasonne
foldén, Masaeticától 6o stad.
vü innensö Hercz.benNápoly Achata , regenten Aegialos ,
Orsz.ban 2420. lakosokkal;
iEgialea, utóbb Iónia, Pelolakhelye egy Püspöknek.
Eonesusban ; a'Római világ¿cerra , meglehetös kis Vs Ná
an keletre Saroni öböl, délpoly Orsz.nak hason-nevü re Argolis, Arkádia , Elis ;
Tart.ában, számlál mintegy nyugatra és északra Korin9200 lakosokat ; lakhelye egy thusi tengeröböl , és Megaris által kornyékeztetett.
Püspöknek.
Acesines, most Ravet, hajókáz-? Fö Vsai voltakHelike és Paható folyó Indiában ; His-; trae ; folyója Larissos.
daspes , Arr, belé szakad.
Achaiaiak , Hellen unoká)ának
Achaeosnak ivadéki ;elöszöp
Jich , 1. Aach.
Acha , e név alatt 3 kis folyók Thessalia , utóbb Jónia la
esmértetnek Bajor Orsz.ban;
kosi ; királyoktól igazgataz eggyik közülök a' felsö- tattak Oxygesig. Mint közDunai kerületet nedvíti , társaságban élok elhíresedDonauwerth 's Lech' torkotek az Achaiai frigy által ,
lattyánál a' Dunába kevemelly Patrae és Dyme Vsokredik ; a' másik ered Iszár
tól köttetett legeloször ; 124
ker.nek Friedberg Vssa mel- Olym. Pyrrhus idejében. Kolett , és a' Niederschönefeldi , rinthus meghódoltatása u-*
klaetrom mellett hasonló- tán az Achaiaiak is Rómaiképen a' Dunába ömlik; a* ak hatalmába estenek. A'
harmadiknak forrási részint meghódolt frigyes Görög
Inn - , részint Szaizach ker. Orsz, is Achaia nevet nyert,
tekben találtatnak , nem Achaxacala , kastély volt Eu
tnessze Marquartstein - tól , phrates' szigetén.
a' Chiemi tavat áltfutván , Achalm , régi , doit, hegyen éközel Szaizach folyónak az pült kastély Wurtemberg
Inn-be- való keveredéséhez ,
Orsz.nakPhulingeniker.be»
hasonlóképen maga is az Tubingához jó 1 mtí'd.
Inn vizével egyesüf. Ezeken Acham , Afrika tarl.nya Zan-<
kívül még egy hason nevü guebár szélein ; lakosi ANeuburgi Hercz.ben rabsok.
folyó
is találtatik.
Achambene , Axim , Vsa és f8
Achachica , kis Vs. északi Ame- helye a' kis Axim E. Belrikának régi Mexico Tart, gyiomi tart.nak , felsö Gui
ban ; nevezetes gazdag eziist nea arany parti vidékiben;
bányáitól.
ugyan azon nevü folyócska
Achaja , 1. Livádia és Chia-« mellett , egy magas kosziklatöviben , mellyen a' kis , de
renza.
Achaei , Achéusok , a' Pontus
meglehetös Sz. Antal Vskája
Euxinusnak Pityustól Bos
fekszik.
£>horus Cimmeriusig kiter- Achan , Asiai Orosx Ország*
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Permi Tart.ának Vsa.
most Szionapo-nak neveïAchandewin , kia Vs. Scotziai tetik.
nyugati Mula szigetben , Acheta , 1. Aschen.
ennek északi partján.
Achen , to a' Bajori Inn ker.ben,
Acharman , szerencsés Arábia melly bövelkedik kiilömbVárossa.
,'
féle jó ízü halakkal.
Acharna, Livadia tartom.nak Achenrhain , falu a'Bajori Inn
Vsa Görög Orsz.ban , nem ker.ben , nevezetes a' sarga
messze Athenétôl.
réz mive , mellyben szünteAcharne , Vs Pelasgiotis Görög len 200 személyek dolgoznak
tartományban.
Achenthal , igen kellemetes '»
Achasa , tartomány, mellyben
termékeny völgy Bajor orlaktanak a' Chauranäi Scy- szágban ; kiterjed az Inn
thák , fö Városok Issedon
ker.töl egçsz a' Chiemi-tóig ;
Scythica (most Haraschar),
kôzépben a' kis Ache folyóés Socta , az Imausköi Scy- tól nedvítetik, Találni itt
thiában.
bizonyos köolajtöl álthatott
Ach asse , folyóvíz Franc. Orsz
budös köveket, mellyekböl
ban, Vivarrais tartom.ban '
hires ola) készítetik.
Rhonba szakad,
' Achern , Vs a' Badeni N. HerAchbalue , Vs. Asiában , Tainczegségnek'Kinczigi ker.en;
fu t^rt.ban.
ennek a' Vsnak vidékiben
Achberg, egy hegyen épült
1675. Sz. Jakab Havának 2Óik
kastély , Hohenczoller-Szignapján esett el ama' hire* „
maringi Herczegségben, ArTurenne hadi-vezér,
gen foiyó mellett»
Acheron , 1. Fuszáro.
Ache , patak Bajor Orsz. Szal- Archerdus , Achradus, vs, Attizachi ker.ben, ered a' Krim Ii
kában Görög tartban.
heyeken találtaló tóból , Acherov , \\ folyóv. Epirusmellyet nagyobb részint a' ban , melly Pokolbelinek nemagasBartholomaeus hegy- veztetett ; belé í'oly Kokytos,
röl leolvadt hóvizek forszakad Acherusia tóba 2) fó
nak ; ez a' patak a' mealso Olasz Orsz.ban. Pandoredek kösyikla falakról ledosia mellett folydogál , és
rohanásával igen kelle- - az alsó tengerbe Cmare inmetes vízzuhanást formál, forum) ömlik 3) Acheron fó.
Kriml falutól nem messze a' Elis Görög tartban. Dalionkigyós Ache patakkal egyenal Alpheos vizébe öntödik.
sülvén szüli 0-' Szalzach Acherontia , egykori Peucetia
folyót,
Olasz tart.ban vs. mostani
Acheloos , folyov. Arkadiában
nevé Aceronzn,
Ladon vize beléje szakadHol- Anherusia , palus 1} volt Cuma»
lók szigeténél.
és Miscenum között CámAchelousi, folyó a'görögTheszpaniában 2) volt Aegypszáliai tart.ban Török bir.m
tusban Pelusiumnál.
alatt , melly kornyék most Achenisía Cherronesus- , vs BiPaschilcholmo nevet visel ; thyniában , közel Heracleáfonrásit a' Pmdús hegynek, hoz, hol Hercules pokolba
melly e' tart.ányt Epirusés
szálla,
Macedoniától vé last ztja ,kö- Achilleot dromos, peninsula,
a'zöni , tís a' Jóniai tengerbe
portus , a' Taenaros hegykeveredik.
allya kil ötö helyeinek egyiAeheh nsi, folyó Mcredbán ,
ke,mellynek barlangiából
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Hercules a' Cerberust £blTorôkoknél most Giusztanhozá. Görög Lakoniához
dil nevet visel. Kegenter»
tartozott.
Lychnidusnak , Késóbbenr
Achilleum, 1) vs CorcondameJustiniana prima vssának
hez 220 stad. Ponfcus eux.
nevezletett , mivel Justinian
partján , hol a' Bosphorus
Császártól , a' kiaek e?vleg szükebb. 2)vs Asiai Sarszersmindszületéshelyevolt,
matiában , hol a' tengeri
ujjonan felépítettett,
zug legkeskenyebb , Achiles Achsap/t, Achabaron , vs Atemplomával.
scher nemzetsége földen föl.
Achilt-Head, Irrlandiai fok az,
Gallileaban,
Achill-isle vagy Achill-szi- Achstetten, vs és kastély Würgetnek nyugati szélein az
terberff Orsz.ban Westerlich
530 ^6/ 25" E. sz. alatt.
vizénélUlm ésBilberak köAchill-Isle ) Achill -szigetje ,
zött,
nem messze Irlandia part- Achsia (Vi/) vagy Lachsa , n.
jaitól, ennelt Conaugth tart.
Arapsi izlés szerint epiMásfó Grofs. a' Clewi öbölb,
tett vs a' puszta Arabiának
Achillis Ineula , Leuce szigete
Luchsza kiotlon vidékiben,
Borysthenes vizének torkoAsztan parti fó mellett.
lattyánál , Achilles teme- Aohtervasser , halas tó Pometöievel.
rániában Anclam alatt , ej
Achlat , Chalat ,(38° 40' E. sz.}
Peene vizétbl formáltatik,
vsTurkománia a* Wâni Basa Achtiar , 1. Stewastopol ,
beriiletben , b.ason nevü tó- Achtubár, Volga vizének egyik
nak éjszaki partjain v.kereskarja az Oros Birodal. Szakedik besózott halakkal.
ratowKom-Osztban.Zarizürt
Achmetisched , 1 Szymferopol.
mellett ; a' Volgáhol kiszaAchmin, 1. Akmin.
kadván , Krasznoy Jár mel-i
Achn , 1. Atschin.
lett ismét visszatér óblébe,
Achnae , 1) vs Boeotiában 2) és iffy egyesülve a' Casptsi
vs
Hestiaeotisban Görög tengerbe ömlik.
Thessaliában*
Achtyrka , (50O 23' К. H.} ré-,
Acholla , vs tulajdon Afriká- gi keriiletbéli vs Orosz Ыpan , régi Bizacim tart.nak rodalom. Charkow Kormtengeri mellékin Thaphrura Oszt. mély árkokkal 's bAs(Turris Hanibalis) mellett. tyákkal keríttetik , hason-,
Achonry ,helység Irlandiának ló nev'd к. fó mellett, számConaugth tart. a* Szligoi Ш 1138 házakat , 64 boltoGrofs. ; ettül a' helységtó! kat 8 Templomokat,és 1300a
kölcsönözi egy Megye a'
nagyobb részint gazdag lanevét.
kosokat.
Achridn, Ochrida , Lychnidus^ Anhiib , Ecdipna, vs Phoe-r
vs. Törok Birodal. a' néhai niciában Ptolemaistól nem
Török Orsz.nak Albania tar • meszsze.
tományában az Ocridoi tó Aoi , k. ys Sziciliának Val dí
mellett,fekszik egy dombon, Demona osztályában , kii
Durazzo vs.tól mindt egy 25 magas kosziklán épült kasmfd. nagvsí?a 's eróssége téllyal. *
meglehehös.lakosinak száma Aciaponda , vs napkeleti Indiгбооогр ¡étetik ; lakhelye effy ó hak Araran Orsz.ban a'
Görök Ersoknek és egy TÖGanges fónak tulsó partjarök Sandscháknak.
A*
in a' Bengaleni öböl mellett,

- s4 egy ió révpartal.
Acola, vs. Sziciliában ; löoßkt
Acidalias , Orchomeni Kút, foldindulás által csalmem
melly Venusnak és Gratiákegészen kohalommá változnak volt szenteltetve ; in- tatott.
nen Venus Acidalia.
Acama, S. Estevan d'Acoma,
Acidan , Akidon , Aludas , fó
vs. új Mexikóban az éjszaki
viz Elis tart. Görög Orszban.
Ameríkában egy jó várral.
Anigros vizébe folyt.
A'conig , к., de hallal bövelkeAcila , fok és vs boldog Aradö fóv. Majlandi Her.be n
biaban.
melly Novara , Vigevano , és
Acilino 1. Birgi,
Lumellino melly ékin álífutAcilisene , most Ekilis , tarto» ván sok csatornák által
mány Taurus, és Euphrates
földet ásztat,
között N. A leniában.
Acontion , Akontion i ) hegy
¿tcimedon , Akimedon, vs Ar- Boeotiában Orchomenosná.1
kádiában ,
Mantineáhqz f) vs Megapolisban régi Göközel Görög Orsz.
rög Orszban.
Acimincum , Acumincum , Du- Acopende , Olbia , dült vs Golt na' horgadtánál vsPannoni- fo di Sataliátol 8 mid. Náában , most Pétervárad.
toliában , ' hajdan püspökAcinasis , fóv. Cholchisban ,
lakhelye.
Bat'iystól 90 stad.
Acous , Aspacula , k. vs FranAoincum, Aquincum Romai Coczia Orszban. az al. Pireneulonia,és katona szállás.,mos- si Osztban 4. mfd. Olerontól,
tani Ó Buda.
Acquapendente , kosziklán é-*
Aciris , Agri , folyóv. n. Göpült k. vs a' R. Papa birtoro,£T, alsó Olasz Orszban. lia-.
kában , Paglia mellett az
jóskázható.
. Orvietói kôrnyékben , neve.Achfirsund , 1. Akersond.
Zates viz zuhanással.
Achemin,íelso Egyptomi vs egy
Aquaria, vs. Nápolyi tulsó.
dombon, Nil vizétól 1 mfd. - Her.ben 2260 lak.
Acken (Aquae Saxoniae) régi Acquasparta ? k. Vs. a' R. Pápa
vsjkastely és kerület Magde- birtokáben , Spoletói Hben.
burgi tart.ban, BurgusOrsz. mellynek vidékiben Ebán
Zerbsttöl 2 mfd. Elbe vizé- fához hasonló tündoklésü fa
*nél, mellyen itt áltjárás van. terem , , Fanczia birodalom
Lak. Evang. és Ref. a' néalatt Trazymene - Osztály»
meth rendnek jószága volt ban volt.
hajdan.
Acqui , Aqui (400 41' ész¿ sz.
Acken , lásd Aachen, és Aken.
260
К. H/) kereskedö vs,
Acker , fó. Bergeni Herben,
Piémont kert.ben SzárdiniAckmin , I, Akim,
ai Orszban. Bormidó fó melAckstede > k. vs. a' Bremei Hs.
lett , mintegy 4000 lak. HiLUne fó.nak jobbján , Hui
resek egésséges ferdöji
derbrocktól 1 mfd.távozik. Acra, Angliai birtok Guiné-i
Ade , к, v. Aiíglikban , Durában az arany partokon.
hám tartban,' Durhám vá-^ Acrae , 1) egy dombon épült,
rosátol 3 mfd.
vs Syracusa és Camerina
Асмопа , vs Phrygiában , kis
között Siriliában 2) vs, AeAsia. Apamea kerületében, toliában 3) vs. Akarnlábau
picaba, к. vs. Portugall. Orsz.
Görög Orszban,
Esztremadura tart. Leirától Acrabatene , 1) Judae¿nak éé¿Ueié 4 niíd.
■ szaki ker'dlete, keletröl Neá
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polistól Jerichoig dült; fó vs - nak, Görög Erseknek ; bevolt Acrabim i) Idumeának réskedését nagy szorgolomtartománnya.
mal üzi, kivált a' Szyriai
Acre, A&rarva.-gy Said, Ba- .c: pamokkal
sa-Oszt. Sziriaban , a' Ta- Atriaó , Akriae, tehgerivs Larablüszi Basaszéktol fek- koniaban Helostól 30 , AsoFzik délCelé, kozép tenger
pushoz 60 stad.
partjain , foglalja magában Aoriconium , vs régi Britannia' régi Phoeiib ziát , a' néában , most Hereford,
hai Palaesztinának egy ré- Aerillae• , vs Acrae és-Agrigenьге: ; és a' Szabad/Iabarieh ,
tum között Siciliában.
Baalbek , Kaiszarié varo- Acroathon.
sokat birtokikkal egyetem- Acroceruunia , hegyek régi li
ben. Keletfelé egész az Anlyriumban Epirus határin,
tilibáni hegyekig ki terjed, . 1. Monte della Chimera.
Földje részint sik , részint Acrocorinthus , kastély Korinhegyes 's általjában igen tor- thus vsá.nált egy hegyen;hoz
mékeny. Jelesebb termébi : -L zákozel volta.' Kraneinoniberkt
Buza, árpa, kukaricza, szé- hol Demokritus játszodozratt
szam mag , mellybol olaj
hordójában.
kszíttetik, s¿ép í'ejér pamok, Acrolijjus, erös vár egy hegye*
jó dohány, bor, gölyem 's rágá'Dalmatiában.
a' t Hát ha még a' foldmi- Acronius, Bçmgantinùs,MoesU
veles jobb karban állana,akus iicus , tó régi Vindeli*
kor valóban egy mindenek- ciaban most Bodensee Conkel bövelkedö , téj je! 's méz- stanznál.. .¡^-:.- .
r.el folyó tart, lehetne. A' Acropolis , vs Actoliában.
Bassának jövedelini ki áren- Ac'rothoi , vs. Athos H. tetején*
dássa és szabad tetszése sze^
Aktei fél szigetbeh.
rént való kormányozója e* Açrurion , Oeta hegyének etart.nak, 4 1/2 milliom Saxo.
gyik része Phthiotisban Göt
tallérokea
i'elemelkednek- rögOrsz.ban.
Fö városa,
Acrytas , hegyallya MeszeniáAcre , Accon, vagy sz. Jean d'
ban.
Acre, regenten, a' Phoenici- Acrontnon, vs. Macedoniában,
ai Ptolo-mais (320 55' 23" E.
most; Jamboli nevet visel.
sz. 54o 48' 30" K. H..) kozép Acs , magyar falu Komárom
tengeri öbölnek partján deVárm. Dunamellett , a' pos»
rekassan épült vs , és vár ,
ta uton , Göny ötöl 2 mfd.
mellytöl Franczia fö vezér
F. U. több uraságok ; G. EszBonaparte 1799 eszt. 61 napi
terházinak jeles kastéllyákemény ostromlása utánn
val, különös Angoly izlésü
Sidney Schmidt Angoly Ge- kertjével; lakosinak szekenerálistól vissza verettetett. reskedésekkel , 's a' posta
Fekszik egy tengerbe benyuhivatallal nevezetes, Lakosi
16 földcsucson , kerülete 2
kat. és reform.
Olasz mfd. Jó rév part- Aesa , n émet, magyar falu sz,
ja, tágos útszái, megleheFejér várm. Fejérvartól 3 ,
tos épületi 's vásár helyei Váltól 1/2 mfd. F. U. Ó Cs,
(Bazárs)vannakszámlálóMe-. Herczeg. Jósef , Nádor Ispá-.
csetetjlGörög 1 Ôrmény tern- nunk ; jógabona és bor ter-.
plomokat,és egy katol. klasmesztésitôl esméretes, kako
iromot, Lakàelye a' Jtesikatolikusofc,

-г- 2б —
Acta, tôt falu Pest VárnvVácz- ta elején Reversa vs. ellenétól 4 Püspök Hatvantól \fz ben. Hires lett ama tengeri
midi egy völyben, h'egyek
gyözödelemtöl , mellyet itt
és dombok között. F. U. В.
vett Augustus Antóniuson ,
Pronay familia ; mellynek
kit Cleopatra segi tett ; és az
diszes kastéllyaival, kertjei- Apolló tiszteletére tartott
vel, ésgazdagkonyvtárával; játékoktól. Ludí Actici
önnön kies fekvésével , егт Acyphas,vs. Phthiotis tart.ban
dejiVel , saletrom és tégla éGörög Orsz.
getojével, vizi ésszáraz mal- Acza , Asiai fó v. Czitrachhox
maival, büdös köveivel , köközel, a' kaspiumi tengerbe
véválttaivel , 's más ritka- foly ;
ságival nevezetes. Lak. kat. Aciud , k. vs. Moldvában , Ki
es evang.
, strivafó mellett, Braszlow
Acsaray , Ainzarba , Anaxara , v.sához délre.
hajdan Diocaesaria , Justi- Ada, n. vs Török bir. a' Konnopolis, régi nevezetes ér- stantzinápolbol Ispáhaiiba
seki vs Ciliciában; a' fold-, tarto út közben ;' örmenyek
indulástól annyit szenvelakják többnyire.
dett , hogy mainap helyén ¿Ida 1. Angerbach.
csak еду falu van ; к. Ásiai Adachjunia , n. hegy AfrikáCaramaniában Málmietra ban Fez Orsz.
fó.nál fekszik.
., .-.
Adaia,ió viz régi Kasztiliában,
Acsú ,r Palus Ascania , tó és fó
eredetét kezdi Villa -Foro
к Asiában vagy Nátoliában;
mellett, folyását pedig a*
e'tart.on keresztül Már MarDueróba végzi,
morába foly; a' tó La,c Ni- Aduja , uradalorrt Minorka sz.iceának is neveztetik-, mivel
getbeii' egy n. révpartal , de
e' vstöle tíem messze esik.
ennek sok kó szirtjei , ésfoAcs и , vagy Aczu, vs az Asiai
yénytorlási miatt hasznát
n. tatárságnak Turgnestan
nem vehetik.
tart.ban Némellyek Scythia Adalat Dengischi , 1. Archipefö vsá.nak Anezaciának târlagus.
tyák , melly Tanguth Orsz. Adam , vs Jordán vizénél Pafekszik.
laestinában.
Acta ,- Akta vs volt Pelasgio- Adama , k. vs a' holt tengertis tart.ban Görög Orsz.
nél , melly kenköves essö ál•Actaeon forrásá , Actaeonis
tal meruit el.
fons, forrás volt Kythaeron- Adamana , vs Siriában , Da
ndi Plataca és Megara kömascustól 15 mfd.
zett , hola' vadász a' szüz Adamas ,fóviz Indiában, GanIstennét szerencsétlenül meg
ges menttében , más nevé
talalá pillantani.
volt Dasaron.
Actania , k. sziget Daniában , Adamóct , Adamo,vcze , népes
más nevé Heligland.
ésjó tóth falúfelsó Magyar
Acte Görög tart, hajdani AtOrszgk.Trencsén Várm.tobb
ticában.
Nemes házakkal : van a' heActium , 1. Capo Figolo.
gyeken ió erdôsége,vôlgyeltActium , hegyallya Akarnániben pedig a' fold szorgalmaabanGörög Orsz.Anaktorion tossan miveltetik; kevés szíívs.tól 40 gtad. Apollo ternlfti is találtatnak , egy Üplomával ; most Capo figoveghutával , 's három sava
te , Abaniában, Golfodi larnyú viz forrásokkal;lak. kati
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îdjmtf , Adamócz, Adamshof zorziczi Uradalomhoz, vam
tot falo Nyitra Várm.Bróczegy vashámorja, ahoztartokó mellett , lab. kat.
zandó olvasztókemenczéveL
Mampi , vagy Ningo v. Lampi, Adnna , k. Basaság az Asiaitart.felsö Guinéának Arany- .¿TorokAnatolia tart.nak délparti vidékiben , Acratól n.
keleti partján. fö vssa.
keletfelé, Volta fóv.nekhosdaña v. Adane , ("360 ,59' E.
sz. 630 3' 30' K. Ú.) Szeihan
szában , több apróbb sza(Sarus) fó p?,rtján , mellyen
bad koztársaságokból állaegy n. kohíd vezet által ;
podik. öszve , földje i?en terlakhelye a' Basának ; van
mékeny , bövelkedik szaregy kosziklán épült k. kasvasmarhával, juhakkal,sörtélya;lakosi Truchmenniak.
téssekkel, tollas baromfival;
A' n. hévség elkerülése vészámos fó.i 'stavai külömbgett a' lakosok Basájokkal
féle ió halakkal. Lakosi
együtt kénszeritetnek a'
nagyobb részint foldmivesKomszéd erdökbe rejtekezni
léssel , marha tenyésztéssel
és rabszolgákkal való keres- jidánd , magyar )o Mvs So.kedéssel foglalatoskodnak.
mogy Várm. Içali járás. Sió
foktól 1 mfd. Kilitihez nem
Adámhegye , Pie d' Adám egy
messze. Feldes Ufa több ne
magossága által nevezetes
h«*gy Czeylon szigetben , mes familia ; legelöje , é»
mellyet lakosi szentnek tar- termékeny szölöhegye neve
tanalt , mivel Budda Reli- zetes. Lak. kat. és ref.
giójok szerzöje , állitások Adaowsz,A.àaon'i, Afrikainemzetek Guinea tart.ban a' fog
szerént , e' hegynek tetejépartnak fektében.
toI az egekbe felemeltetett.
Erösitik ök ezt a' hegy tetón Aiapera , vs kis Ásiában Trocmi, Celta nemzetség' íbldén,
fekvö höben találtató láb
forma nyom által , meöy Pontus határán.
mindazoriáltal
rendkivül Adare , csekély vs Limmeriki
Grófs. Hiberniában , Mage
való nagyságú. Minden újesztendöben számos ájtatosfolyónál.
kodó seregektöl 's pedig sok Adassi , 1 Tenedos.
velzélyek és nyomorúságok Adhil , kis vs nagy Mogul orsz.
ban, Tarta tart.ban, Indus
köztt , látogattatik meg e'
. , és ha a' hegy tetején
vize torkolatjánál.
hely
Ievö hàransrnak, mellyet ök Adda, Addua , nagy 's hallal
bövelkedö folyóvíz bombara szive által meginditani
di-Vélenczei orsz.ban , erei^yekeznek, hangját h allot
detét veszi a'RhoetiaiCGrau-r
ták , minden büneiktöl'kitisztultaknak tartják mago- bünden) Cant.k Braulio nevü heseyébol Helvetiában ,
kat. A' hégy ellenkezö idö
's beérkezvén az említett
járást okozni szokott két olorsz.ban e.' Cómói tóba oradalain. Itt vannak Mavelalik , ebböl kiszakadván Cre,gonga fóv.nek forrási.
mona vs felöl a' Pó v. PadusAdámhtdja , víz alatt levo fö-.
vénytorlás, v. poront,a' Pal- folyv. egyesül. Ettöl kölcso-»
nözte nevét az elrrni It orszá sh
ki útban , melly által Czey
ifts alatt egy osztálv , melíy
lon szigetje az elöbbi Indi"
48 1/2 □ mtfdeket, 82119.
,ával öszve kapcsoltatik.
lakos. foglalt magában. Fö
Adiimvö'gye, falu Morvában a'
vea ez oszlálynak volt Szon^
Brüai kerülb, tarfcozik a' Po-
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drio mentében leghíresebb
több nemei , méz , viasz 'ж
t. e'f. találtatnak. Lehetñtt;
erôsség Pizzighitone.
Adda , Ghiera d' Adda , kis daszarvas marhát , iuhokat *ä
rab fold Lomb-Velenczei orelefántokat is látiy . Van két
parti f'olyóvize, úgy mint : a.*
szágban , Adda es Szerio fqHanaze, és a' Havasch. La—
lyóv. közott..
... \
Adderbourn , f'olyó Angliában,
kóji feketében változÓ bar—
Westsex tart.ban , Wiltshire
nák, magas, desoványterkerül.ben.
metüelt , hitetienek 's keAldiszon , Grófs.az északiAmegyetlenek , kivált a' parti
rikai szabad köz Társaságlakosok , a' kik a' kereskedö
hoz tartozó Vermont tart.bn
hajókra rohannak , azokat
36 □ mtfdi nagyságán csak . kirabolják , a' bennektalál64.50 lakqs. számlál hason
kozó népséget minden irga—
; lom nélkül lekonczolják.
' nevü fft vssal.
»
Ad Ammonem Vs régi AfriçàMagyobb része királyokkal
ban, Sabratához г6 mfd.
eggyütt Mahumet' tanítváAd Cebrum , Vs al Moesiában
nyi. Isméretes a'Zaila nevü
Ciabrus folyónál , Justiniarév partjok.
Adelepszen , Mvs a' GÖttingai
nus Cs.t(51 fölepittetett,.
■Ad Flexum, Vs. 1) Pannoniáker.ben Hannovera Orsz.ban
egy patak mellett két nemes
- -i ban. 2^ Po vizén túl volt 0házzal, egy hasonnevü Nemlasz orsz.ban.
« ,
Ad Mures, Ad statuas két Vs.
zetsége 130 ház. számlál 670
lakosokat.
al. Pannóniában Bátaszekés
Szeks/árd között,Scbönvir./- Adelfingen, G. Fugger kastélya
Würtémberg orsz.ban , Sváb
ner Ur véleménye szerént
■ Ad Mercurium , Vs. Africának
Herc.ben, Hartenfeld ker.ben
, nyugati partján.
Adelfors , 1. Alszheda.
Adea , Orsz. Afri^ában , Ha- Adelhusen , Badeni N. Her.ben,
Brisgói ker.ben , Freyburgbessinia része , melly délre
Magadoxo orsz.gal, napnyu- tól nem messze.
gotra Oriával, északra Adel- Adelholzen , kastély és fördö
Bajor Orsz. Szalzarhi kerül.
lel határos , napkeletre a'
ben , Traunsteintól délfelé,
tengerre terjed. KiráUya és
Traun és Chiemi tó között.
lakosai Mahumedanusok ,
kivévén Granze tart., melly- Adelmannszfelden , egy Wür
témberg es Limburg köztt
ben keresztények és pogáelosztott Urad. Ellvangi ker,
nyok laknak. Igen termémeglehetös erdbségekkel ,
keny és méhtenyészettelbônagyobb részint jó mivelt
velkedö.
Adel , Zeila, ország Africában , kbrnyék. A' kath. és prot.
lakosi, kiknek száma 2200,
melly Habeschtöl keletfelé,
fából külómbféle házi esza' Báb - el - Mandebi tengerközöket készítenek , és Sok
zúgtól Africának napkeleti
fonalat fonnak. Fö helye :
partjain egész a' Gvandafúi
fokig kiterjed. Hoszsza 120 Adelmannsfelden , falu az úgy
nevezett vak Rothi patak
mtfd , földje száraz 's homomellett , 40Ö lak. égy kastékos , azért nagyobb részint
lyal , papiros malommal, 's
lakhatatlan ; belsei mindazonáltal elég termékények,
vas hámorral.
л' hol mirha, külómbféle Adelnau, lengyelül Odalanow ,
ólaj plánták , gabonának
Vs. a' mostani Orosz bir;ho£
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iartoüó Lengyel orsz.ban az Aden, Urad. boldog Arábiánafc
elöbbeni' Varschau N. Here, tengeri dél partjain kiterjed
nek Kalischi oszt.ban 130 h.
a' Bab-el-Mandebi tengerzugig, tulajdon Fejedelmet
és 5.50 lait.
¿delsberg , Posztvina , helység
(Schech) ismér. Fó Vssa:
Karinthiában Poczk mellé- Aden ,("13° Е- Sz. 63° 10' K. H )
kiben , egy kôsziklàn épiilt
régi és az elött gazdag , d«
öreg kastéílyal , derék lómémost igen elszegényedott
Vs Bab-el-Mandeb tengernessel 's egy járatos posta
zug mellett , köfallal , sánûttaL
Adelsbttrgi barlang , minden edczokkal meg van erösitve,
és több körül helyheztetett
dig isméretes barlangok kömí legnagyobb , hosszabb
kastélyoktól védelmeztetik ;
egy mfdnél , 's áltjárása veszámlál 6000 lak. , kik köztt
sok a' zsidó; bátorságos révizedelmes.Két nyiladék szolgál a' bemenetelre , egyik
parttól élesztetvén , nagy
a' belsö színe erányában ,
kereskedést üz, kivált ká vév.
mellyen a' Pocgk folyocs- Aden , ezüstel böyelkedö hegy
ka' à' barlangba ömlik ; a*
Afrikának Fez orsz.ban.
másik , melly a' bemenetelre Adena, 1. Adana.
ftlkalmasabb mint az elsö, Adenau , Mvs , Rajna és Mosella között , most a' Burkus
4v. 5 öllel magasabban. Takirályé. Lakosi, kiknekszálálnak itt a' Vil. visgálónak
szemei kiilômbféle terme-' ma 1000 mégyen , vászon^
szettöl épített boltozatokat,
gyapjú szôvéssel , ólom ée
mellyek közül az utolsó , a'
vas bányákban foglalatoskodnak. A' Franczia birod.
honnan tovább nem érhethi , legnagyobb. Oszveségesalatt a' Rajna és MozeUa*
senmind ezeknek hossza 200
oszt.ban talaltatott.
ölre tétetik. A' barlangnak Adendros , sziget Argolis tart.
végén egy 80— 100 oles víztokörül.
rokhöz vivö iszonyú mere- Adendum, Vs. Fez orsz.ban Tedekség szemléltetik. Belse- mesna tart. ban , Gmmiraje e' barlangnak mészkôbôl
busz folyónál Afrikában.
és kiilômbféle cseppkö l'or- Adeiberg 1. Oderberg.
Aderbitschan , Ázerbaidschan ,
mákból all.
Azerbidta ; ez volt a' régi
Adelsborn , Mvs. szép kastélszázadokban ama hires Me
lyal , Eichsfeldi kerül.beri ,
dia , most nyugoti PerzsiáDuderstadtöl 2 mfd. Witzi
hoz kapcsolt tart. > délrôl a'
gerode familiáé.
Adelsdorf, Mitteldorf, falu
jeges Irani hegyektöl keríteAustriai Sziléziában , Trop- tik ; elegendö vízzel nedví-'
paui ker.ben a' Neiszei Here,
tett, termékeny és jól míben 135 h. és 826 ném. lakos.
yelt fólddel , de fával szüÀdelsheim, kis Vs. három kas- kölködikw Lakosi köztt sok
télokk^l Oldenwaldi Can- tüzimádó találtatik. Fö Vsa
tonban Wurtemberg orsz.an
Tauris.
Adelstein , tôt és német falu Aderno , kis Vs. Aetna hegynek
Szepes várm. F. U. Gulden- töviben Val di Demonai kefinger, lak. kath. és evang.
rületben Sziciliában.
Àdemuz, (42o 2' E. Sz. 15o 2.5' Adersbach , Blümegg Urad.hoü.
K. H.) Vs Spanyol Orsz.nak
tartozó nagy falu Cseh orsz»
Valenczia tart.ban, 3150 lak.
ban a4 Königingraecai kör*
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llen 180 házk. közel ehhez beni ker.ben ; áll egy Fejefekszik a' nevezetes
delem Asszonyból , egy PréAdersbachi kohegy , mellynek
postból , egy Priornéból ,
hossza és a' felsÔ és alsó Aés 16 Apáczakból. Van eçy
dersbach , Buchwald , Stegnajorja , egy vizimalma,
reifen, felsö és alsó Vekels15 h. és 192 ltk.
darf, Muhren , Rinne-Bi- Adhana , Juvenal ium , hajdan
schoí'stem, Dreyhórn,Johns- Vs , mostfalu Velenczei tart,
dorf , Hiittendorf , Zábori ban , Bergamasco oszt.ban.
és Kalauszi dombok mellett, Adiabene , tartorri., más nevén
egy németh mf dnyi ; szt-'les- Assiria , két: álthidalt foly 4k
eége pedig némely helyeken
között Asiában , Arrapha1/4 mídetis foglal. Ez a' köchitis és Sittacene tart.kal
hegy több ezer egymáshoz
határos.
közel, de szabadon és füg- Adicara, Vs Arabiában, a' Pergölegessen álló í (ivényes kö- sia tenger obó'lnél.
szikladarabokból áll, mel- Adida , Vs Sephelában I. Mace,
lyeknek vastagsága 12 , ma12,38 Philisteusok' tart.ban.
gassága 5 és több singeket Adienus folyó Colchisban Astészen ; ezen köszikla dará- curus vizétól 60 stad.
hok külümbféle mulattató Adierhadjn , most az Angoformákat mutatnak ; ugy- lyoktól elí'oglalterosségSzumint: Kapuczinust a' szermatra szigetnek Indrapura
y.etbeli ruhájában , halálfevidékibcn közel az egyenlí}et , egy prédikáló széket , tô kör vagy is Linea alatt;
hidat, kutyát, vén fogatlan
az elött a' Hollandokhoz
banyát 's a' t. Legnevezete- tartdzott ; arannyal , borssebb mind ezek köztt a' felsal, elephantcsonttal , pai'ordítottnádmézsüveg, ma- mokkal, és viasszal bövelgas fovényko oszlop , melly
kedik.
egy It is viznek közepette, Adlge , 1. Etsch.
içen keskeny 'allapon erös- Adigetto , Adige v. Etsch folyó*
ясп feláll. A' köhegynek bel- egyik ága Lombardi Veseiben vezetö út magas és lenczei Orsz.ban , melly as
barna mohhal befedett kö- említett folyóból la Badia
szikla falakkal szoríttatik mellett kiszakadván , Cavabé olly annyira némelly heRere mellett ismét visszatér.
lyekben , hogy alig lehet Adjak , egyik az Adrianói v.
nagy bajjal áltmászni ; ez
Negho szigetek közül az O•úton érkezni egy helyes bar- rosz éjszaki Achipellben.
langhoz , mellynél a' magas Adima , Vs Moxa vizénél > Morkósziklárólleszakadópatak- duates tart.ban , Orosz tatól formáltatott kellemetes
társágban.
vízzuhanást s/.emlélhetni. Adlerberg, hegy Bajor ofsz.an
Mevezetes még e' köhalmok
Szalzachi ker.ben , mellyböl
JioztttaláltatóEchó is,melly
a* legjobb réz ásattatik,
«H perezenetig tart , és a' Adlertberg , 1. Arlberg.
puskalüvést tizennyolczszor Aalersee 1. Aralsee v. tó.
Visszaadja.
Admedrra, Vs Africa paftjaift
Adi rslebnn , Cziszterczita ApáCarthago és Bobeste között.
czák klastroma , a' néhai Admirálisság kerekfölde. N0Vesztphalia Orsz.ban Hal- va-Zembla mellett a' íeges
berstadti oszt.ban Veggele- tengerben , melly a' Hollan
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doktól találtatott fei.
templomban, mellyben egy
Admirdlissäg -izigeti , így nelátni méltó Criszmannistól
épített orgona találtatik ,
veztetnek 10 v. 30 közel egyfekszenek KonrádSzalzburgi
mashoz seregelt szigetek
Ausztraliában , új Hanno- Erseknek tfetemi , ki fija
volt az Austriai Sz. Leopoldverától é. nyugat felé , a'
nak. A' Szerzet ád TanílóК. H, 2° egész
15' a' P,
Sz. pedig 1640 alatt; föterkat egy fö Iskolának , egy
mése kokusz-dió , betel, teGymnasiumnak és 1810 esz.
kenyos-béka , 's kiilômbféle nek Sz. András havától fogva egy Lyceumnak is. Nem
halak. Lakositömött hajúak , mellyet 6k béporozni
messze a' Monostortól ta
láltatik 2 vadász 's mulato
szoktak , szinökfekete, kedvelik a' hadat , szivesse'gto- kastély, ugymint: Roth ei
sten, es Kaiszerau , Cl. e' tielenek , gyanakodók , és a'
külföldiekkel ellenségeskelyeket) Vasbányákkal. líégenten e' Monostorban sokdok is. Ábrázatjokat fejér
festék vonásokkal ékesítik, szor 70 Szerzetesseknél is
ágyékokra > karjaikra csiga- többen voltak ; jószágaik
teknöket aggatnak , Betel felso es alsó Stajer Orsz.ban
elég terjedtek , nevezetesen
nevü gyümölcs az eledelük ;
ez utolsóbb részben közel 50
járnak született mezítlenül.
Csónakjokban cserép edé- szölejik számláltatnak, '
ñyek is . találtattak , mcl- Admonlbühel , a' most említett'
Admonti Monostorhoz tarlyekben kétségkívül némely
tozó kastély hason hevü Ueledeleket foznek.
Admiralität Szloboda . az Orosz
radalommal felsö Stajer Országban Judenburgi ker.ben
Kazani Helytartóságban ,
egy vashámorral.
Kazan Vslioz közel , egy alkalmas hajó építésre szol- Adrnontihezy , egy igen ma
gas , kopasz , terméketlen
gáló hellyel , a* hol a* Kaspihegy felettél)b szép márlimi tengef be járó Frégaták
ványbányával , a* felsö Sta
és más hajók építtetnek.
jer Örsz.nak Judenburgi keAdmiralis szigetei , 1. az Amirül.ben az Ausztriának s/.éranti szigeteket.
Admont (48o 33' 6" E. Sz. 3*0
lei felé.
5'38"K.H.) nagy mvs Stá- Admonti - klauten, az Ensz folyón való áltjárás Admontier Orsz.ban a' Judenburgi
bol Irdningbe szolgáló úlker.ben 300 ház. és 2050 iak.
ban , felsö Slájer orsz.nak
Ensz folyóv. mellett magas
Judenburgi ker.ben.
hegyektöl körül vétetve >
Grétztóí 23 mtfd.re fekszik. Adoferud, kastély a' Nilusnak
Nkeleti szélein , a' hoi a*
Közel ide találni egy nevezetes Sz. Benedek Szerzetesi
útazócsoportok(Karavánák)
Kahíra és Szusz köztt friss
Monostort
püspöksüveges
Apáttaí i az épület , mellyvizet szoktak az útra me-,
bon e' Szerzetesek laknak ,
riteni.
dís/.es , de még eddig el nem Adolphsburg , kis sziget Eutin
végeztetett. A' szépen épímellett az alsô-Saxoniâban,
a' néhai Holsátiában.
tett konyvtár nagyobb részint márványal be van bo- Adolphthof , kelemetes mu
lato hely a' Euldai Her.kea
rítva , 's több oszlopoktól
tfkesíttetik. A' Mouostorbéli
egy fáczán kerttel.

jLdolphtlust , nyári lakhelye
a' Meklenburg - Streliczi N.
Herczegnek ь az elött Weisdin nevet viselt.
Adohheim ,- 1. Alsheim.
Adolzfurth , Mvs a' HohenloheWaldenburg-Schillingszfarsti Heriz.ben , Wurtemberg
orsz.nak Oehringi ker.ben ,
500 lak. mivelnek szölö-hegyeket.
_ f
Adorn , íelso Guineának arany
partjain fekvö jv. 6 elökelö Négerek, vagy fekete szerecsenektöl , kik nagyobb
részint egymás köztt veszekesznek , kormányoztatott
hataîmas ország , Sz, János
yagy Sz.György folyóv. hos«zában , 's kiterjed egészaz
Ankobarvagy Kobra folyóíg, Kommendótól éjszak fe
lá , gabonával , gyümölcsel
, bövelkedik , számas vadak,
»zelid marbák is találtatnak benne,Iakosi csalár'dok.
Adomrnim,Adàomm.im helység
Palaestinában Jerusalembbl
Jerichóba vivo út közben ;
mellynél orizet volt egy kastélyban az utazók bátorsága végett. Hieronymus idejében már elpusztult.
Adoni, Herczgs. a' Golkoridai
Orszg.ban keleti Indiában.
fö helye :
Adoni (1,5o 40' E. Sz. 94» 56' K.
H.) van egy meglehetös erôssége Hindenny folyóvíz*
partjain.
Adoni- Rachore,ys a' Golkondai
Orsz.ban keleti Indiában ,
Krisztna mellett .
Adonis , folyóv. Phoeniciában,
Biblushoz délre ; mivel eszt.
ként eggyszer megvörösül ,
okqt adott Adonis vére festékének meséjére.
Adonko , vs a' Comói tó part
jain Lombardi - Velençzëi
orsz.ban.
Adony , eíegyes mvs Szekes
Fejér Várm.ben Duna mel

lett, van egy kath. és ncm
egyesült Görög Plébániája,
postahivatala , f. IL Vásonköi Zichy Gróf. 2260. kath.
151. görög lakosokltal.
Adore , La Dore , folyó Franczia orsz.ban , ered a' Puy dDomei osztálynak szélein ,
Groupiere mellett hajoházható lészen , és Gvillaume
mellett az Allierbe ömlik.
Adorf , kis vs Szaxoniában ,
Elszter folyóv. mellett. Csoh
orsz.nak szélein ; Egertöl
három mtfd. 272 h. 2040 lalt.
posztót 's pamokot szövöszékekkel.
Adorf, templemos falu derék
vas bányákkal a' Valdecki
Herczeg.ben az Eisenbergi
tisztségben.
Ado rjáuhdza,magyar faluVeszprém várm. közel Marrzal
vizéhez , Pápához 13 /4 mtfd
külsö vshoz közel, lak. ka tbrvitéz Csomászi és Síiakály
familiák' lakhelye.
Adosr.h f Mvs nyugoti PerzsiinakSchirván tart.ban,számlál 300. h. meglehetös kereskedéstüz a'földi termésivel.
Adouir , Aivina , ország felso-*
Guinéyak arany - partjain 5
arannyal, elephántcsonlt .1,
's rabs/.olgákkal kereskedik.
Adour , a* nagy Adour folyóv.
Franrzia orsz.ban , ered a*
pyréneusi hegyekben , nevezetessen a' Bigorri hegyböl (a' mostani felsö Pyraehei oszt.ban^ Tremoula nevü hely mellett , egyesül
Montgaillard mellett n'Baudeani Adour folyóvíz.zel , a
Campani völgyben perl ig
a' Seubi Adourral: nedvitvén Bagneros , Tarbes , Acre
vidékit , Grenade mellett
hajókázható kezd lenni >
folfogadván tovább a' Pau-i
Grave , Bidoure , és Arrat
folyókat , Bayonne-nak fordúl , ezt a' vst elhagyván «
minek

minekutáñna a' Nive folyót
magába vette volt , 33 mfdt
nedvítvén, az úgy hevezett
új mesterség által készített
torkolaton a' tengerbe sza. had. Ezen új torkolat készült 1.579. eszt.ben, a' régi
észak felé 3 órányi járásra
láttatik. A' mostani 130 ölni'l szélessebb ; » belészaladhatnak 30 —40 ágyús hujók/s
Bayonne vsig felmehetnek ;
a' portékák lapos hajókban
egész Sz. Szeverig felvitettethetnek.Bémenetele e' torkolatnak > raelly máskép
derék révpartot formal, öszve gyülekezett füvény torlások miatt veszedelmes. ■
Adova,
7' 57" É. Sz.) Fö
vssa a' Tigre neyü tart.nak
Habesziniában , fekszik hegyektöl köriilvett lapályban , számlál 300. töbnyire
vörös kövekböl épített teke
forma f ödeles házakat, mellyek köztt az al-király' palotájais, hol sok vasra vertt
rabok sinlödnek. Lakosi vastag pamok materiát's pargamentomot készítnek. Környéke esztendonként háromszor nyujt aratást.
ádra , tengeri vs hasonló nevii
ier.ben Spanyol ojszágnak
Granada tart.ban a' 36a 41'
E. Sz. és 140 40' K. H. alatt,
czukornádat termeszt.
Adra, kisvs, kastély, és révpart Spanyol orsz.nak Gra
nada tart.ban Almeria és
Szalobrena köztt.:— Egy Ad
ra kosziklás Arábiában is
találtatik.
Adranum , Hadranum, vs kozép
Siciliá.ban Dyonisiustól építtetett.
Adraon , vs,puszta Arábiában
Bosztrai Ersekség alatt.
Adrastea, 1) tart. kis Mysia. kis
Asiában.Granicus vize folytában. 2) vs ótt Parium és
Priapus vsok között. 3}forb'ÚB. t£x. I. DAR. .

rás Nomea mellétt,.
Adna , (4,50 <tf 57" É. Sz. igo
43' 40" K. H.) vs a' Lombardia-Velenczei orsz.ban fek
szik , a' Tártaro folyoviztöl
formáltt félszigeten , Pádus
vagy Pó vizén <4nnen , és re
genten a' Velenczeiek birták. Ettöl kölcsönözi nevét
az Adriai tenger. Néha hi
res vs volt , népes és gazdag ; most nagyobb részint
lakói halászok : mivel a*
tengertöl
elboríttatott ;
számíál mindazáltal még
is 6000 lak. kik gabonával >
hallal, börökkelszorgalmas
kereskedést üznek. Találni
,itt sok régiségeket is.
Adriai tenger v. Velenciei öbält
egyik oble a' kôzép tengernek , melly a' száraz íoldbo
Olasz orsz. , Albánia 's Dalmatia köztt mélyen beereszkedik. Hoszsza több mint
100 mtfd. szélessége 30 nit.
földekre tétetik. Ez öbölnek
végzetinél fekszik Velencze
vssa , melly , midôn még
köz társaság volt , e' tengernek tiradalmát magának
tulajdonítá , azért is Vezérjek (Doge) esztendonként
Aldozocsötörtök napján a*
tengert egy gyürü által >
mellyet ö abba vetni szokott , magának eljegyzette.
Van e' tengernek áradása '*
.ellakarodásd.
Adriai osziály , (Depart.) az
eltörlött Olasz országban t
nagysága 29 3/4 □ mtföld*
Száma pedig íakosinak 307.
_500-ra ment , és szorosabb
vételében a' néhai Velenezei
Herczesrséget foglalta magában. Fö vssa volt Velencze^
Adiiánopolis , v. Edrehenc, (41a
41' É. Sz. 44° 6' 38" K. H.) vs*
a' Vizidi vagy Byzantiai tart*
ban (Szandsaksásrban) Ru->
milliben,EuropaiTörök bir.
han , Marisa í'olyó mellad
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34 130000 lakos'okkal , egy Fe- tett, a' Troglodilek , es Жjedelmi palotával (Szerail)
thiopiak' fö kereskedö vsa,
diszes Mecsetekkel ; lakhe- Ptolomais Therontól 3000.
lye egy Görög Erseknek ,
stad.
több külombféle , ugymint : Adullam , los. 15,35. vs Palaesselyem , bor , fonál fabri- tinában Diospolistól lo mfd
káknak. Virágzó kereskedö
keletre.
hely. Fö vs volthajdan kö- Adur , folyóv. Angliában , ezép Traciában Hebrosnál ; red a' Szussekszi Grófs.ban,
elsö neve volt Orestiás.
és a' tengerbe való kifolyatAdrobe , folyó az Orosz Tatárjánál a' New - Schorechámi
ságban , melly Szimerszk^. révpartot formálja.
kis vs mellett eredvén , raí- Adoentureiöböl, Van-Diemens, nekutána a' Szok folyóval landnak keleti csúcscsán ;
.egyesült, Uífa nevet nyer, és
szép, mély 's'bátorságos. Bea' Volga folyóba ömlik.
menetele Sz. Mária szigeAdrumetum , Afrika tengeri tétol födöztetik. A'kôrnyék
partjain fövsvolt, Phoeni- igen kellemetes és elég tercziaiaktól építetett, Trajá- mékeny , porhanyó , konyii
. nus Cs.tól gyarapítatott ;. 's fekete a' foldje ; dombjai
hajó készíto hely.
'magas bokros fáktól zöldülAdschak , 1. Ajag.
nek ; füve ritka , devastag;
Adschi , Г. Agi.
fával 's édes vízzel bovelAdschiur , kis vs Moldvában
kedik.
a' Pútni ker.ben, a' Totrusch Adyrmachidae , nemzetség Lyés Szireth folyóknak, egyebiában , .¿Egyptus' határin,
süléseknél.
Nilus' Canopi torkolatyától
Adsel , Gaujas Pillis , kis vs
nyugatra ; erkölcseikben MLieflandiában , Aa folyónál, gyptusbéliekkel
egygyezRigától 19. mtfd napkeletre. tenek.
Aduaticusoh , Aduatici Nemzet- ALae , Siciliai tenger' szoruség , hajdani Galliában > latnak régi neve.
Czimbrusok és Teutonoktól AZanis fons, forrás az Opunszármaztanak , Nerviusok' tiak' fôldén Lokrisban.
szomszédi alsó Rajnánál ; Alantion 1) fok a' Pelasgiotist
olly hatalmasok voltak ,
keritö horgas félszigetnek
hogy a' Rómaiak eilen köz
csúcscsán, 2) vs Görög Peharczra 29000 vitézeket ál- lasgiotis tart.ban.
íítottak; mellyik volt lé- Alau , v. Jaul-szigetek , 16 kis
gyen fö vsok , mellyböl J.
szigetek , mellyek a' MoluCaesár 53000 foglyokat ada- ckiakhoz számláltatnak , és
. tottel, Bellmont, Duacum, a' Tidóri Szultánt ismérik
vagy Namurcum e ? bizonyUroknak , ki ezen szigeteket
talan.
három föbb tisztjei által
Adula , hegy Helvetiában , a'
kormányozza. Levegöjök eSz. Gothárditól kelet felé ;
gésséges , hallal , tekenyôsennek részei a' Lukmanniai, békával bövelkednek , lakoKrispalti és Vogelbergi he- sinak száma 2500. , kik a*
gyek. Adula adjaRajna vi- most említett állatok húsázének egyik forrását.
bol kolbászt készítvén , avAdulis , vs az Arabiai öböl' val kereskednek. Ezektöl a'
partján , iEgyptusból szö- szigetektöl az Aeaui tengerkytt rabszolgáktól építte- szorulat kölesönözi xievét.
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JEculanum, régi Olasz vs ne
kelet feie, mellyböl a'Dárdá*
ve; Taurasiumtól jobbra,
nelli út által а' Marmora
Sullától ostromoltatott.
tengerbe , innen pedig a'
JEdelförs , helység Szmaelan^ Konstánczinápolyi(Bosphodiában Schvéd orsz.ban 4 rus Thracicus) szorulat ál
mértfd.nyire Vexiötol , hol
tal a' fekete tengerbe (pon17.38-bà egy arany-bánya tus Êuxinus) jutni , melly
találtatott , mellyböl 1741a' Caffai szorulat által az
Asszovi tengerrel eggyesül.
töl fogva a' Schvédi aranyok
verettetnek. Nem messze eMáskép J. Archipelagust.
hez van egy réz-bánya is. AZgéusi, AZgitti szigetek, (370
Ôszvességgel mind a' kettö
59' egész 380 6' E. Sz. 290^9/
Aedelförsi arany- és réz-bá- egész 300
— ~ j'
-' K.
™ H.)
rT 4 egy csonyáknak neveztetnek.
port szigetek Szicziliának
JEdepsus , vs Euboeában
éjszak nyugati részein , nevezetessebbek : a' Favignána
Aldonis, Ins. szigetek Petras
és Cherronesus közöttLybia
vagy Sz. Katalin , melly terMarmaricában.
mékeny ; Maretimo egy kasJEga , Isola della Copre, vagy téllyal , mellyben az ország
kecskék' szigetje , az Aegeu- rabjai tartatnak , és Levenmi tengerben , vagy is Arzo szigeti. Lakosinak száma
chipelagusban.
12000-re tétetik.
Algae , 1) vs Achaca partján ; Aigiae , kis vs Lak niában 30
<i) vs az Oszolok' fôldén Lökstad. Gythionhoz. Pausanirisban. 3.) *vs
Euboeában. as szerént itt volt Homerus
^
4) fö vs Macedöniai EmaAugeiaja.
thában Erigonnál ; a' Mace AZgialeus , Korydalus hegy Atdonia! királyok' lakhelye.
tikában.
5) vs iEtoliában. ) 6) vs bel- ALgilia ,1 1) kis sziget közel
so jEolisban kis Asiában.
Cretához , 2) helység Atti
AZgalwn , hegy Messeniában
kában , Phaíeron , és SuniGörög orsz Koryphasion foon között.
kánál, Pyloson tul.
Algina, Oenone, Myrmidonia,
Ätgates , sziget a' Lilybaei fokGörög sziget Argolis* környékében ; itt teremtett Ju
nak áltellenében. Itt gyözték meg a' Karthagóbeliepiter Aeakus kérésére földket a' Rómaiak , és az által
böl , vagy hangyákból emaz elsö Poenus hadnak véget
bereket ; azért az .ÍLginaiak
vetettek. Polyphemus' ha- Myrmidonoknak is hivatzájának is tartatik. "
talt. Szabad voltokban a* SaAlege , helys. Macedonia! Pal- lamisi ütközetre 30 hadi halenében.
jókat kiildöttek , az othon
Algei , v. Egere folyó , mély 's örzököu kívül. A' csata jobb
hallal bövelkedö Helvetiá- szárnyán állottak, és a' gyóban a' Czúgi Kant.bn, melly zödelem után vitézségôk
a'Lörinczi pisztrángos folyó megkoszorúztaiott. Messze
által a'Czúgitóval kapcsol- terjedt kereskedésôk , és vitatik. A' tó partjain egy ha- * tézségek az Athenebélieket
vetélkedésre ingerlette, kiksonló nevü falu fekszik.
Algeumi fejér tenger , v. Archi- töl végre meggyózettetvén ,
pelagus , egy oble a' kozép hazájokból kitolattak ; fö
tengernek , az Europai Tö- vsok volt JEgina. A' szigetrók birtokoktól. és iiiimtöl
nek mostani nevé Egenca^
3 .
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fft v*a Engin i goo h. és egy
kastéllyal ; roj>pant tem- .
plom düledékekkel. Hossza
ot mtfd. két rév partokkal.
¿Eginetes , l) folyó. a) kis vs
Abonitirhostól 1,50. stad.
Papilla gonia kis Asiában.
JEginium , vs görög Hestiotisban , Epirus határin.
JEgiolus , kis vs hasonló nevü
földön , Cytorumiól 60 stad.
Paphlagoniában.
JEçira , Hyperesiae , minekelötte az Aegeiek itt Iptelepedtenek , vs Attikában.
ЖцШоп , vs Jitoliában.
&g¡um , Helike elpusztítása
után fö vsAchájában, gyülések' helye.
JEgos y kis folyó Sestosnál ,
Chersonesusban.
JEgospotamos , vs Mgos vizénél , hol az Athenébeliek a'
Lacedemóniaktól tengeren
igen megverettettek,
lâigyptus , ezen hajdan világszerte isméretes ország, a'
Sz. Irásban Mizraim , az Arápsoknál Mezr v, ftíizr , némelykor Koptok fbldjének
is neveztetik ; fekszik az Afrikai nagy félszigetnek északkeleti szegletén az Arapsi öbölnek hosszában. fíatari: napkelet felé Palaesztina , a' kósziklás Arabia ,
és a' veres tenger : del felé
Nubia ; napnyugatra a' nagy
Afrikai puszták és Barka
éjszakrol pedig a' kôzép ten
ger. — Nagysága: a' déli szé, leitöl egész az északi Delta
végsô tövig hossza tészen
mint egy, 130 németh mtfdket , szélessége pedig 60.
mtfdket • az egész földszine
62,50 , másoklól 8793 3/4 □
mtfdkre számláltatik ; illy
nagy temérdek földböl alig vannak 1260 □ mértfoldek míveltetve. — Êg~
ha/lata , fekszik a' n.keleti
hoszszaságnak Ferrótól vé-

ve 45°"és 5.5o. az'éjszaki szé—
leségnek pedig 22 és 32 grádicsai alatt. Mivel egy, része
ez Orsz.nak a' heves Eghajlat alatt fekszik, levegöje
igen me leg, mellyet alsó
künyékiben a'tengernek kozel létele , és az számos tavak 's csatornák mérséklt—
nek.Tulajdonképen csak két
esztendö részei vannak 1 a*
Nyár és a' Tavasz ; a' Nyár
Böjt más havânak vésçezetével kezdódvén egész Mindszent havának ve'gÜ£ tart ;
a' tavasz pedig a' mi télt
holnapinkban . uralkodik.
Nyáron az ég tiszta , a' levegö szárasz de szorongató és
tsak nem kiállhatatlan meleg ; legnagyobb a' hévség
kisasszony havában Nibuhr
eszrevételei ezerént melly
hónapban a' melegség 2.5-26
Reaumur. Thermom. gr&dicsait fölüti. Kezdetévcl érnek e'földi vetemények , a'
mellyet már sz. György ha
vának végével le aratnak ,
's bétakaritanak: ezután ne' vekedvén a' melegség minden elszárad , a' fold felrepedez , és megperzselt tekintetet mutat. Nagy obb ré
sze Madarainak ez üdö tájban elbúcsúzik , és az észa
ki vidékekbén veszik magokat ; országos állati elvesztik elevenységeket. Ez tart
agész a' Nilus fó.nak kiáradásáig , melly kisasszony,
sz. Mihály és Mindszent havaiban torténni szokott , nevezetessen kisasszony havá
nak kozepe felé álthág'ja
partjait, és sz, Mihály ha
vának végzetiig legnagyobb
magosságát eléri , melly
ha 16. Aegyiptusi singre
feinem emeïkedik szük esz
tendö lepi a' lakosolsat, ha
18- singre nevekeriik, közép szerü esztendüt igér

sielt magokat; legbövebbaratást várnak, ha <2'2T2.3singekre felnö Nilus tú áradása ; ha 24 singet felül halad ,
s'.; kség éri az Orsz.got,mivel akkor a' vizek sokáig
maradván a' földeken, ezeknek miveltetesét elkésitik ; tart pedig ez áradás Mind szent havánakvégzetiig , némelykor sz.
András havának
kezdetiig is. — A' tavaszi ido az
Aegyiptusban igen kelemetes , kivált estve és regvel
del fele sokszor ekkor is for
ró szokott lenni a' nap. Ez
ido tájban kiki foglalatoskodik, az egész nôvevények
országa zöldül , virágzik ;
a' szántófbldek , mellyek az
aradás napjátol termékenyekké lesznek , mindjárt
a' viznek eltakarodása után
elkészítettnek 's be vettettnek. Karácson és bold. Asszony havaiban elvesztik a'
fák íeveleiket , de minekelötte ezek lehuljanak már
ujjak jelennek ; nágyobb része az Aegyiptusi i'áknak
levelesbimbókkal szükölködik—A' levegö igen egéséges,
szalitrom ,'s más só részccskéktol terhes , és olly száraz , hogy az éjszaki szélnek
ki tétetett darabb hus , a'
helyett hogy elromoljon 's
rothadjon , rö.vid üdö alatt
kiszáradés megkeményedik
Aegyiptusban az essö nagy
ritkaság, kivált déli ré-.
szeiben , hol a' záppr essö
igen rendkivül valónak tar«tatik , éjszaki részeiben
mind az által , mellyek a'
kôzép tenger partjain fekezenek , elegendö essö jár.
Jég essö itt igen ritka , 's
mégritkább a' menydorgés,
a' menykö ütésekrol pedig
éppén semmit sem tudnak ;
%' menydôrgésrôl biwik ,

högy At Tsten siava , melly
ñket a' vétkeik szánásokra
inditni kivánván, fenyegeti , és hogy akkor egy k,
Angyal Menyország ajtaját ki nyitja, melly által
a* villámlás , fenyegetésinek erositésére , ki s/alad,
Harmatja nyárban böven
hull ; ez által is a' nôvevé-»
nyek nevekedése igen gyarapítatik. Négy részrol jövö fö Ä/.elei rend szerint a*
nap állapotjától fügnek ; ezek kö'ztt jelessek: az éjsza
ki szél , mellyet a' lakosok
Diahnak neveznek ; c-¿ ко-»zel 9. holnapig uralkodik ,
igen kedves szelök az Aegyptusiaknak ,
mivel a'
ki állhatattlan nyári hév-»
séget kissebiti , szok.szór azonban nem csekély hideget is okoz az ehez
nem szokott érzékeny lakoboknaJ: ; a' délkeleti szél ,
mellyet a' lakosok Asziab
vasy Chamsinnak nevez
nek, ez veszedelmes L.Cham-r
sin Bator igen egéséges éghajlatban íekszik Aegyptus , mind az által sok betegségek uralkodnak benne,
ugymint külombféle hideglelésck,szemfájdaimak;ezen
ixtolsó többnyire vaksággal
végzôdik, az ott megfordult
Fra. orvosok okúl adják a*
sós levegött, melly azomban a' tüdöt nem éiHekli;
de mind ezek köztt legí'ertelmesebb a'mirigy v. döghalál , melly a* hová béveszi magát , millyen pusztitásokat szokott okozni, ismeretes;ettöl kivált sanyargattatnak a' Cahirabéliek,.
timad ez mindég Alexan
dria kereskedö vssában , a'
mi elegendökepen mutat-s
ja , hogy szép AegyiptusOrsz.ga nem hazája e' nyavaldaak, падет hogy más

— 38
külsö tart.ból,kivált Szmyrnábol , hajókon oda vitettetik a' kereskedés által ,
és hogy vigyázóbbkormány
szék alatt egészen e' mirigy
Aegyiptusból ki tiltathatiiék. — Vizei : A' kôzép tengeren kiyül éjszak í'elé ,
kcletröl pedig az Arapsi ob
len kivül, vannak e'tart.nak
több tavai , ugymint : a*
Möris vagy Birket Jíarun ;
a' kiszáradt Máreotis , a'
Menzaleh , Birketel Hadsch
a' közep tengernek partjain,
es más tobbsós tavak, csa^
tprnyák, L. e' neveket. —
Folyóvize egyetlen egy van,
a* Nilus vize , lásd ezt is.
Földe általjában terméketlen veresses finom homokból áll , ezen homokos
íoldeknek kôzepén fekszik
a' keskeny, de fôlôttébbtermékeny , Nilus völgye , ennek szélessége 2-3 mfd.ket
tészen , és esztendonként a'
Nilus iszapja által termér
kennyé lészen.Hát mit szoljak ama gyönyörkedtetö
kertet fórmalo Nilus szigetlérol al Aegy'ptusban ? a'
ïnellyben feketés , liôvér,- "s
porhanyó agyagfold taiâltatik fölöttebb nagy termékenységgel ; nem kivánnak
e' földek trágyázást , ugarolást vagy más veritékes
mivelést; nem félnek itt a'
földmivelök az ártalmasfergetegektöl , iégessoklül; a'
,tiszta ég , a' némellykori
meleg essök, bö harmatok,
és Nilus áradásinak iszapja, v
ioldi paradiesommá változtattják termékenységérenéz
ve e'bôryéket ; hát ha. még
nagyobb volna szorgalmok,
a' mezei gazdasághoz való
értelmok , ha nem nyomattatnának olly keme'nyen elo járóilítól — és még is mind
ç-jèk mellett, a' mi állítá-

somat ez Orsz.ról erôsitî ,
Aegyiptus
Országa
az ,
melly valamint regenten.
Rómának , ugy most Konstantzinápolynak
gabona.
tárháza. Hegyei közül jelentést érdemlenek a' Nilus
fó mellet oldalaslag mind a*
kétrészrolfekvo hegyek mel
lyek a'-keleti részein kopárok és meredek magas kösziklákból állanak , nyugatról alacsonyabbak és homo
kos völgyekkel, dombokkal
változnak ; mellyek nyugat
felé meszire kiterjednek.Egy
más hegyek' rendje a' veres
tengernek hosszában ki nyú
lik s Kolsum nevet visel ; e*
köztt és a' keleti Nilus he
gyei köztt több hegyek rész
szerént külön allva, rész szerént kapoesban találtatnak,
de mind ezek kopaszok , és
csak itt ott csemetéktol és
fáktól zöldittetnek.
Termései a' novevények
országából : külombféle nemü gabona ( ennek gyakorta egy szeme ¿o. v. 1 50. is ád}
riskása , nádmész, papirosfü , különös len , sáfrány
palma gyümölcs , Aegyiptusi szilva , füge, fák , naranes és czitromfák , balzsam , Arapsi gummi 's a' t.
Az állatok országából : kü
lombféle vad és szelid marha : ugymint: tevék , lovak,
bivalok,ökrök, juhok,oroszlányok , tigrisek, krokodilok , struez madarak , méhek , selyembogarak , tyukok, mellyek mint régenten ugy most is , arra készitett kemenczékben költetnek ki ; és kivált a' régiektöl szentnek tartatott
petymet(viveraichneumon)
mivel a' krokodilok tojásit
felkeresvén , ki szívta és igy
e* rettenetes állatnak szaporodását , mellytöl a' íégiek

oily nagyon féltek , gátolta.
Regenten itt találtattak a'
Niiusivagy is vizilovak(Hippóp'otamus)de ezek már eltüntek. A' krokodilok , tigrisek száma is most már
nagyonmegkissebbedett.Nérnelly helyeken skorpiókat
is látni. Asványok : A' jégiek jetentések szerént aranyat , ezüstöt , rezet találhatni az Aegyiptusi hegyek
Jben , valamint kölömbfele
márvány , granit, 's porphir
■ köveket , de az ujjabb utazók mind ezeket helytelen
állításoknak lenni bizonyityák ; hanem találni itt az
úgy nevezeít kígyó követ
Aszvan mellett , mellyböl
edények készíttetneK , Aegyiptuai béka sót , tüzkövet , mellyek kidolgoztattván szépen fénylenek , büdöskövet , salitromot , kösze'nt , timsót , fözö sót bövségben 's a' t. Erczes vizekröl is emlékeznek az útazók,
nevezetessen Dënon Franczia útazó említi az Ambagi vidéken találtató erczes
vizet. Amasiskirály idejében
18,000 vsok és helységek , es
7 1/2 milliom lakosok voltanak Aegyiptusban. Lakosainak mostani számokat
leghitelesebb utazók szerént
3-4 milliomra lehet tenni ,
ezek a) Koptok kik a' régi
Aegyiptusbélieknek a' Perzaábkal , Rómaiakkal , Görögökkel öszve keveredett
maradékaik, de már szegények most a' fölöttebb kemény országlás alatt .30,000
familiákra öszve olvadtak.
h) Arapsok , ezek most legszámossabb lakói Aegyiptus fôldének , az egész népességnek egy harmad részét teszik; ezek közül némellyek Felláhhoknak,vagy
is parasztoknak , neveztet-

nek, némellyek pedigBedaviaknak vagy is csavargó
nomadoknak, és rablásból,
csekély marhatenyeszetböl,
vadászatból élnek. c) Mamelukok , vagy is hadi rabszolgák — ifjan részint rablott , részint megvett férfiak Azsiából , Europából ;
kik JLgyptusba vitetvén ,
katonákká nevèltetnek, és
iövendöben a' kormányozó
k«gyetlen katonaságot te
szik ; ezek már a' 13. században a-' ío hatalmat ez
országban magokhoz ragadák. d^ Törökök ; ezeknek
száma legcsekélyebb ugyan, '
de 1517. esztendötöl fogva ,
midön .-Egyptust igájok
alá hajtották , ez az uralkodó Nemzet; lakják a'városokat , részint mint tisztjei
a' Török *iö Uradalomnak ,
részint mint Janicsárok , kereskedök , és müvészek. e)
Görögök , N. Sándor alatt
és ö utánna jöttek e' környékbe ; számok most már
igen csekély , kereskedök ,
és müvészek. f) Zsidók , ezek már a' legrégiebb üdöben lakói voltak JLgyiptusnak , " a' mint isméretes ;
számok alig mégyen 50000
léleknél fölebb , a' tengeri
városokban ; szokott foglalatosságaikat üzzik. g) Mograbinok vagy is Berberiai
Arapsok , Ürmények , Syrusok , mintegy 500, fámilia.
Europabéliek közül : Angolyok , Francziák , 's a' t. —
Uralkodó hatalom : iEgyp-»
tus 1517-töl fogva török
tartomány , mellyet a' Tör
rök Császár egy Basa és
Helytartó által kormányoztat; ennek lakhelye Cahira
vssa , ez alatt vannak 24 alHelytartók , csupa Mamelukok , kik által a' fó Helytartónak hatalma igen ösz-
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veszorítatik , ezek szabják
ki a' fô Helytartónak , mit
kellessék a' Császár nevében
■mivelnie. Ezeken Skivül a'
i'elsö JEgyiptusban sok független Araps Fejedelmek is
vannak. — Religyio. Uralkodik itt a' Mahomet vallása , ez Arapsok által behozattatván , nagyobb részit lakosinak nem sokára
kovetojivé változtatta. Fö
papjok Mufti , Cahirában
lakik ; vannak ezek köztt
Barátok ; kik Szanton nevet viselnek. Eltüretnek itt
ñ' Keresztények is , kik nagyobb részint Eutyches eretnek tanítványi , . ki az <¡idik században a' Catholica
Anyaszentegyháztól magát
elszakasztotta. Lythurgiájok, vagy Miséjek, valamint
is az Evangyéljumok , és az
Apostolok' levélei , Arapsi
es Kopti nyelvhen olvastatnak. Papjaik 's Barátjaik
házasodnak. De Püspökjökriek noteleneknek kell lenni,
ezek közül egyet választa3iak , a' ki az Alexandriai
Patriarka nevet viseji , noha töbnyire Cahirában tar- r
tózkodik. Azok a' Kopti keTesztényelí , kik visszatértek
0.' Cath. Anya Sz. Egyházba,
Melchitáknak neveztetnek.
A' Zsidók kétfélék : Talmudisták , és Koraiták , kik a*
Talmúd kônyvét megvetik,
ezeknek Cahiróban van egy
Zsinagógájok.
A' kereskedés távol vagyon most a*
régi virágzó állapotjától a'
Ptolomaeusok alatt; bátor
Sfekvése erre igen kedvezö 5
ïdvitetik gabona , kivált
Konstantzinápolyba , készítetlenbör, pamuK > vad sáfrány , len , riskása , .¿Egyiptusi szílva , viasz , füge,
Gumi, Indigo, Struczmadár toll, Muraia , 'sa't, E'

helyettbehozattatnak: posztó , ón, vasdrót , tö és más
apróbb portékák , ólom ,
czinobriom ,kénesô , füszerszám , üveg gyöngyök , kések 's a' t. Arapsi Gurai ,
Elefántfogak , aranypor ,
Struczmadár tollak , füszerszám Habeschból és más helyekböl ..-Egyiptuson keresztill vitettetnek. — Feloszlik
iEgyiptus 5 részekre : a) az
also jEgyiptus vagy Bahr i,
vagy Delta , északi része JEgyiptusnak , és magában
íoglalja a' kôzéptenger és a*
Suezi földnyak köztt fekvö
ronaságokat , és a' Nilus kiiblyása által formait, szigeteket. Kozép vEgyiptus, Heptanomis , vagy is mostani
legmiveltebb része ; felsö
JEgyiptus pedig , mellyben
volt a' hajdani Thebais , és
most Said nevet visel , leg
nagyobb része iEgyiptusnak. Az ëgész ország 80 tartományokra elosztatík , 's
ugyan annyi Bey v. Begk
nevü Elbjáróktól kormányoztatik. A' közönseges fö
nyelv az Arapsi ; a' régi Kopenyészett , és most még csak
a' Keresztényeknél , a' kik
e' nyelven tartják isteni
szolgálatjokat , vagyon szokásban , ámbár ezek köztt
is már a' Papokis csak neheeen értik. A' Törökök ,
Mamelukok , az Arapsi mellett törökül is beszélnek.
A' kereekedöK az ugy nevezett lingva franka nyelvel ,
melly nem más mint a' megromlott olasz nyelv , élnek
dolgaikban. A' szép tudományoknak , müveknek v.
mesterségeknek , mellyek itt
hajdan olly nagy divatban
valának , aligtalálni nyomdokit ; nem csuda: a' sok
hadak , a' keniény iga , nem

barátí a' szép tudományok
nak. — Természeti es erkölcsös Character1] eket így rajzolja le egf Franczia Orvos :
„Az .¿Egyiptu* béli , értvén
a' városiakát , maga hosszú
kék vagy- fekete bokáit ve
ré' ruhájában tákargatva,
hosszú szakállal-'s nagy ve
res vagy z-öld , többnyire
még is iejér, tiirbánnal befedzett fejével , általjába véve , egy büszko" ée maga eránt ftgyelmet indító tekintetet mutat.' Physonomiá]a szólló ; terraete tetszfts ,
test alkotásá mas és helyes
formájú ; .vídám fekete szemei ; fejér í'ogai , erös 's jól
hangzó szaVa. Külseje által
látszatik jelenteni-, hogy ö
egésségee <tatt,bán ugyan ,
de az arany sxabadságnak
fogytával tölti napjait ; mivel (általjába vévej ravasz,
mászó , hazug, es csüggedt
eiméiü. -^-Az asszonyok ábrázatvonási finöfnabbak ugyan , mindazáítal szíves
kifejezést hasztalan keresni
bennek. Testek ha jlékony ,
karjaik 's kezeik húsossak ,
's-kerekded alkotásúak ; lépésok kellemetes , de keblek
tekintete rútitja személyeket. — .¿Egyiptus lakosa dolgos ugyan , a' nélkül hogy
tehetös lenrre ; nyújtott néki a' természet ügyességet
és a' kovetésre kívántató talentomot ; lelki ereje gyakorlással szükölködik; viselik is mindeneket lenyomó eröszakos országlássoknak és bábonás szenvedhetetïen vallásoknak világos
bélyegit. A' köz nép egésséges , erös és kivánatiban ,
szükségiben felettébb mérséklett , szüntelen tiszta eget szemlélvén , igen haj^
lando a' vídámságra. De a'
gazdag tobzódó ; nagyobb

féazit életének henyélésben
tölti ; a' ki sokszor a' nagy->
ravágyódástól sanyargattatik , mindóg megtarfcja a*
maga eröltetett kevély 's
tiszteletet parancsoló tekintetet ; és mellette igen gya-i
nakodó 's ujság-vadászó. —
A' Férjfiak nagyobb részint
a' testi gyonyorü&égeknek
' ■ rab jai , és folottébb szere'lemfeltök , de fesletségek ál• tal már koránt megrontják
magokat olly annyira, hogy
!'■• már életok 30 esztendejében
megszünnek nemzeni. Az
aszszonyok igen termékenyek , a* gyümolcstelenség
példái nálok ritkák. A' leányok már 10. 12. esztendös
kopig a* férjhez menetelre
-álkalmassak'le'sznek, és valóban ez idô:tàjban férjhez
is mennek , dé harmincza»
dik esztendejek után meg
sztinnek szülni. Ama nos
személyek , mellyek bezá»
ratva tartatnak , többnyire
száraz betegségekb'en sinlödnek. — Az jÉgyiptusbéliek
közönsegessen ÖT>eg- kort érnek , 100 esztendös ösz öregeket látni nem ritkaság ,
sott lao. esztendöseket is
minden bot , és gyámol nél»
kül járkálni , szemlélhetni. — Az asszonyok s*ép-,
sége igen korán elhervad ,
már 30-dik esztendejekben
öszülni kezdenek."
Miaña , Elana , Elath , vs. ke*
letre Petrától то mfd. , Palaeftinának szelsö határán
Arabiában , a' Sirusoktól
megvétetett ; utóbb a' 10-dik'
Római Legyiónak szállása,
uElanai öböl , most Bahhr Elakaba , Arábiában , két ré=
szekre ,
vagy szarvakra,
( Bays ) oszlik ; a' keletrs
dülö 500 stad. hoszszú ; a*
nyugatra dülonek csuc¡ecsáa
esik Дв1ада,
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AZland, egyik része Finn Orsz
ejszaki részeiban Svéd Orsz»
nak, Grófi czim alatt, az nak , Bothniai tenger öbölugy nevezett Finnland és nekpaçtjain, Veszterbottn ,
Upland köztt , foglal magá- Lapp ország, Jaemtland és
Ьап 13 Q mfd. és 12,000 Lak. Medelpad között; nagysáTöbb szigetekböl áll, mel- ga 180 □ mtfdkre tétetik ,
lakosinak száma pedig 40.
lyçk serami nevezetessèt sera
000, kik Finnek 'sLappok.
ftiutatnak.
Allen, Aigle nagy de helyte- ALnipons , 1. Insbruck.
lenül épült Helység v. vska. Alnos , 1) vs. Hebros vizenek
a' mái Váádi kantb. szép torkolattyánál Tráciának;
yölgyben , egy kastélyal ; tengerre dülö szélén. Abdevidékiben sót í'ózo müvek rához nem meszsze. 2) vs
találtatnak.
Epirusban. 3) vs Lokrisbaa
Ozolok földen.
Allí , vs àz Alilgijek fôldén
Arabiában , mostani nevé ALnyra , Thasos Szigetében ,
Koényra mellett feküdt vs.
Hali i8°.i8" Sz.
ALIsit , I. Alojt ,
közöttök bányás hegyek
Aimât/fia , Macedonia! tarto- voltak.. .
mány.: • ■ n •■
AZolis , 1) egész tertomány ,
melly Homerustól Troasnak
AZmbek , folyó Eifland Helytb.
Orosz Birodalb. melly a' Pei- neveztetik , 2) déli részeTro. pusi tóba ömlik.
)4snak. Az ide szállott GöJEnimium , vs Vacua«s Munda rögök Aeolíak voltanak. 3)
folyók között régi Hispá- Trójaiak idejében gazdag es
niában.
i ,,
nevezptes vs , Tenedos szi
Almona , Emona , Hemona vs getében , kis Asiában , melly
fol. Panncniában ; úgy tar- most Bokthatscha Adassi netatik , ,hogy a' mostaniLay- vet visel. . -'». "
ALoliae insulae , Sicilia körül
bach Carniolia.
Aia/iria , Arime , Pithecusa , fekvö szigetek , más neveaz Olasz Ország körül fekvö ken , Lyparenses , Hephesszigeteknek egygyike , mos- tiades, Vulcaniae, Plotae
. tani neve Isohia ; hegyes.
insulae..
Aineia , Aenia i) vs Macedo- Alquator , egyenlftöhör , egyiniában Thessalonikához 120 ke a' legnagyobb köröknek ,
stfid. 2) ó és uj Aeneia görög mellyeket a' föld körül mavs Achelaos folyánál ; az el- gunknak képzelünb.Ez mind
sö доо , a' második 90 stad. a' két sarkoktól egyenlô
meszszeségre távozik . tudesett torkolattyától.
AZnciaiak , Thessaliában lakó niillik 90. gradicsokra , és
nemzetségeknekegyike, Oe- földünket kozépben két fél
ta hegyénél , Aetolia , Doris,
golobísokra hasítja , az éjés Phokis között, szâvok volt szakira , melly ai éjszaki
az Amphiktioni gyülésben. sarok felé, és a' délire , melly
JEnesiphyra , fok a' Lybiai N0- a' déli sarok felé kiterjed,
musban , Aegyptiorum pa- Az éjszaki fél golobis magágusboz, Vagy Panormushoz ban foglalja egész Europát .
keletre.
2 harmadrésziï Afrikának a'
AZnesipasta , vagy Anesippe ,
Canariai szigetefckelegyütt ;
sziget Lybai Norausban , kiaz egész Azsiai száraz földet ,
kötö hellyel.
nagyöbb részint a' keleti In
Aingermannland , Tartomány
dia szigeteket ; egész éjsza

H Amerikát az Azoriai Szi- AZrburg , dombon fekvö szép
getekkel ; éjszaki hatod rékastély Austriában az Ensz
szét Déli - Amerikának , a'
fölött levo tartományban ,
Szandvichi és más Szigete- tartozik a'Cavriani Gróf'hoz.
ket a' nagy Oczeánban. A' Airding, 1. Ëràing.
déli félgolobisban fekszenek: Aire , Aera , az idö számlálásdéli Afrikának íharmadré- nak bizonyos módja , mellysze , Madagaskár , és az edben egy meghatározott eszdig Cap de la Girconsionnév tendö kezdöpontnak válas/.alatt isméretes Szigetek; egy
tatik , illy esztendö számlárésze a' keleti India Szigelás , p. o. a' keresztényi >
teknek; Ausztráliának nagy
melly Krisztus születésétol
része , ugymint : Uj-Hollanhezdödik. A' pont , mellydia , Uj-Guinéa , Új-Hibernél az esztendö számlálás
nia,UiHannoverával együtt;
kezdödik , Epochának neUj-Brittannia, Charlotta Kiveztetik ; 1. ezt.
rályné, és a' Társaság Szi- Aírge , Kastély és Uradalom a*
getei , Taheiti , Uj-SzeelanFelsó-Rajna Osztálb. Frandia,, és a' Sz. Lélek Szigetei ;
szia Országban az Immeri
azUj-Hebridi ésas Uj-Calce- völgyben Schusz folyó partdoniai Szigetek , g hatod réjain.
sze déli Americának , a'Tüz ALrne/i , az elött fo helység a'
és solyommadár(Faíkland)
Jorabi Decemviratusban VaSzigetek. — Ez máskép Ejleziaban , a' hol a' Decemegyenlitökör (aequinioctiavirek tartották öszve }övelis circulus) nevet is visel ; teleket.
mivel , midon a' nap benne ALropus , Hegy Illyrium közetartózkodik , nap az éjjel az
pén , Aous vizének oldalán.
egész földön egyenlö ; ez két- AZrra , Ecraca , Mvs. Portu-»
szertôrténikesztendonként ,
gall.ban , Estremadura tart,
a' tavasznak és az ôsznek ban , Zatas folyónál.
kezdetével. Azok , kik az E- Alrjchot , 1. Archot.
gyenlitökör alatt laknak , Alsarrus , folyó Al. Italiában.
szüntelen egyenlönap és éjCrotón Vsán keresztûl.
jel birnak. A' hajósoktól Li- JEschescher , Leucopolis, Acia,
neának hivatik ; innen a' lir ra , vs. Ñatoliában , di St.
neán áltutazni a' Hajósok- Petroi Golfónál , Alidinelli
náltészen, az Egyenlitö kö- tartományban.
rön, melly alattlegnagyobb Altele vagy Aengcrmannlandia' Hévség , keresztül utazni.
Lappmárk , Tart. a' Svédx
tgyenlitö-hör Szigetei. Í.Guinea Lapp orsz.ban Aengerman*Szigeteit,
"
■ landi folyó partjain ; hatáÉjegxenlitdi kör. 1. az Egyen- ros keletröl Aengermanlandlitökört.
dal, éjszak felölUmaei-LappMqiU , Aequicolae , Sabinusok- márkkal , nyugatról a' jeges
t61 szármozott nemzetség; Hegyekkel, dél felé pedig
a' tulajdonképp Sabinusok Jaemtlanddal. i673-bannyeFóldén alól. A' Romaiak elré elsö lakosit , és most már
len több izben megkülömnépesitett Tartomány.
boztefték magokat ; végre ALsepus , folyó kis Mysiában ,
tolok meg aláztatván, vároTrója tartomány. határin,
saikkal egygyütt csak nem A?s¡s , Gesano , folyó Umbría
egészen ki pusztíttattak.
és Picenum között , partyá«

- 44 iekvô vs. Aesis , most Jesi
gotról keletnek fordúl ; és
nevet visel.
a' Captenger a' Faíeli vagy
JEsonis , vs volt PelasgiotisFalszi-öböllel ; nyuçotfelé
ban , Akla körül.
a' Brasziliai tenger , a* MindJEstii , Hesti , a' mostani Est- szentek bblével , és a' Pataiand'lakosiLieflandban.Ezen goniai vagy is Maggellaniai
n«mzetségek a' Scirrusokkal
Tenger , a' mellyben a' Falkl?gygyütt , harczban igen hi- landi Szigetek , a' Magellaresek voltak , Romaiakkal niai út , és a' Tüz ors/.ág ,
frigyben , a' Gotthusokkal találtatnak.
egyességben voltaDak; vég- ¿Etna , Inessa , jeles tüzokádó
re ezektöi meghódíttattak. hegySzicilia'keleti partjain,
jEtalia y lakhelye egy Görög - a' Szigetbélieklôl Monte GiErseknek Karamaniai Tart, bellónak neveztetik. Ezén
ban Azsiai Törük Biroda- külon-álló hegy , mellynek
lomban ; meg erösittetett.
10.514 láb a' magassága , táJEthici populi, Thessaliában
vozik a' tengertöl nyilván 1
délre lakott Nemzetség.
mtfdnyire , és fekszik Taorjîithiopia vagy Szerecsenek or- mina és Catánia Városok
szága , e' volt a' név , melküztt a' Val di Daemona
lyel a' régi földirok az egész Tart.ban , (.37044' É. Sz.
belsö Afrikát , vagy csak Hage o 50' K. H ) Az egész kebeschiniát iegyzették. A'
rülete 2omtfdket tészen. Al
so része a' hegynek nagyobb
mái Habeschok elí'ogadták
e' nevet, midön Országjorészint mlvelt, és fölötte
kat Manghestae Itiopiának termékény , kivált gabonávagy is Aethiopia orsz.nak
val , czukornáddal , Pálmafákkal , Sáfrannyal , rebaruevezik. A' régi foldirók Aebarával , olaj 's fdgefákkal
thiopiát kéjb részre osztották, úgymint: az Aegyip's a' t. bövelkedik , ezen ré
tusontúí fekvö Aethiopiászét 300.000 ember lakja; ilt
áll még egy Klastrom is;
ra, melly alatt ök a' mái
Nubiát, 's egy részét Habe- fölyebb következik a' hamu
schiniának ,
értették , a*
és salak környek ; ezután
az erdôség , mellynek végén
partokat kivévén ; és a'
az úgy nevezett kecske bar
Troglodyti
Aethiopiára ,
lang találtatik ; mind ezek
melly a' mái Nubiának és
után érkezik e' hegynek leg
Habeschiniának partjait fomagasabb kôrnyéke , melly
lalta.
szüntelen hóval , 's jéggel
JEthiopiai tsnger , egy része az
borítatik , ebben szemlélni
Amerikabélí Oczeánnak az
a' tüz okádó hegynek csak
Atlantikumi Oczeánban ,
délrol nagyobb részint jeges
nemmindég füstölö 's morgó kup.íját három hegy tetenger , és kevésé isméretes.
Kiterjad déii szélessége egész tök köztt. Füzet soha sem
28o_ig nyugot felé , kelet látni , egyéb a' kiomlás alfelé pedig egész a' 310-dikig kalmával , a' melly nem
Vgyan azon déli szélessége ; egyedül a' Fó nyilásból , ba_
Vgyenlö szelei del keletroí nem más torkolatokbólj is
fúnak. Részei keletröl : a* szokott ki ütni. EsztendöJuiniai öböl , hol a' délke- számlálásunknak kezdetétôl
leti szél a' száraz fold felé fogva 34 kiütési számláltatbailik , partjain pedig nyu- nak. Leg irtóztatóbbak vol-

ta"k 1329, 1536, 1650, 1669, Affenthal, Falú Franczia Orsz,
ban Al-Rajnai Oszt.ban nem
es 1693. A' leg utolsó kiütés
1809. Bojtmás Havábantor- messze Straszburgtól ; jó bo
tént , ennek alkalmával még ra terem.
más 12 nyiladékok támad- Affenthal , az elött Eichstedti ,
tak , mellyeknek szélessége most Bajor Orsz.hoz kapôszveséggel 100 ölekre té- csolt , erdö kerület , Eichstedtöl 1/2 óra járásra , éjtetik.
JEtolia , hajdan görög tart. szakról Buchenhübl megett *
Epí rus határiban , most ré- fekszik egy több mint 100
szint Albániához , részint hold földet foglaló völgyben.
Livádiához tartozik. Elsö la- Afferden vé és kerület Geldria
bosi a' durva Kuretesek vol- Her.ben
Maas f'olycnáí;
tak , kik Aetolostól , Elisból egykor Burkus , most Belgiomi Királyé.
áltszállottakriak fejedelmétöl , Akarniába nyomattat- Afflighem hajdan jeles Sz. Betak. Aetolia régi , és ujon- nedek Szerzetbéli Apátság
nan szerzett (epiktetos) ré- Brüsszel vs.birtokiban a'mái
szekre osztatott ; az elsö A- Belgyiomiorsz.ban,tartozott
cheloos vizétôl Kalydonig, a* Mechlini Ersekhez , ki
egyszersmind Afflighémi AStratostól, Trychononig ; a'
másik innét Neupaktos , és
pát vólt.
Eupalion , Oeta hegyig és Afgánok (Hegylakosok) vagy
Epiros tartományig terjed ; Patanok ; mosturalkodó laegykor éppen Heraklea és kói Keleti-Perzsiának , kik
TÍiermopilaeig. Délrea'Koeredetekre nézve Gcorgiabérinthusi öböl torkolattya ,
lieknek tartatnak.Derék térészakra Thessalia és Epirus ,
metüek, erös 's kemény test
alkotásúak. Harczra, rabláskeletreLokris, Doris ésThessali a , nyugatra Akárnia ha- ra szokott nyughatatlan
durva félvad nemzet; büsztározta.
JEteliaiak külombféle nemze- kék , bizakodók ; és ellensétekböl állottak;iIlyenek volgi minden csinosabb pallétak Ophieniek , Curytaniak , rozásnak. Vagyon tülajdon
Agraeiak , Apodoták , 's a't. nyelvök, melly a' régi Chaldéabéli nyelnek rokona. Egy
liöz fö vssok nem volt , haigen józan 's mértéklete*
nem tülajdon helységeik.
nemzet. Eledelok nagyobb
Igen vad , büszke, ragadazó ,
részint kenyérbol , aluttéjbéketelen , szabadságra törö
bÔl 's sajtból áll; italok a'
nemzetségok voítak; se az
viz. Illy eggyügyü élet mód
Athenébeliek , se Lacedemomellett nem lehet csudálni ,
íiiak , se a' Macedonok erft-t
nem vehettek ra*jtok. Az A- hogy álhatatos egésséggel
chajai frigy se birt velök, birnak, és igen kevésbetegFö hadi vezérëk , Strategus , tégeket tapasztalnak. ValGyülésok , Panaetolion ^ és
ják magokat kíváltképen
küldöttyeik , Apocletes, igen Mahomet követöinek, és kühiresek. Végte a' Romaiak
iönössen a' Szunniták Szahatalmába estenek.
kadékjáhoztartoznak, dea'
JExonr vs volt Atticáhan.
Korán parancsolati er¿ínfc
hidegek. Több ágakra ugy~
ÄLxonia
vs Pelasgiotisban ,
mint : a' Turán , BankischAeta mellett.
Effenberg , 1. Abila.
Feriáns, Beloges, és ïiob il*
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laiakra oszlanalc.
Afganistan , l. Keleti-Perzsiát.
jifla , Négeri Herczegség , melly
azEuropaiaktól Nagy-Poponak neveztetik , fekszik Felso-Guinéában az Rabszolgai
partokon , Fidah szélein ,
Fejedelme magát a' Folyóvizek Királlyának nevezi,és
nagy boszorkánynak tartatik. Fô Várossa:
jifia, (Nagy-Popo) mocsáros
környekben nem messze a'
tengertöl.
Aflenz , a' Sz.Lamprechti Szerzetheztartozó uradalom Stájer orsz.ban Bruck-i ker.ben
egy hasonló nevü mvssal ,
Brucktól Czellbe vezetö iit
mellett, Grécztôl 91/2 mtf.
dekre, számlál 70 nagyobb
részint hegyek köztt fekvö
házakat , melly hegyekben
használható márvány törettetik.
Afnu , 1. Haussa.
¿rifrika , Földünk' 5 részei közül egygyik ; mellynek ,iegalább belseit tekintvén , mi
Európabéliek alig ismérjük
ötöd részit. Az Arapsoktól
Mogrèb-nek , vagynapnyugoti orsz.nak neveztetik ,miVel nékiek napnyugot felé
esik. Egy három szegletet
formál, mellynek hegye déli'elé fordúlt. Fekszik a' déli
szélességnëk 35 grádicsa alatt
es folfelé egész a' 37-dik éjszaki szélességnëk gradiosáig
Iii termed; az egyenlitö-kör
csak nem kôzépbeh hasittya.
Leg nagyobb szélessége az
AquilasiFoktól a' Bugarvai
Fokig 1080, a' leg nagyobb
hossza pedig a' Zöld Foktól
Szenegambiában a' Qvardafui Fokig nem egészen 1,100
mtfdket ; az egész kerülete ,
ide számlálván a' parti esavarodásokat is , lehet mint
egy 3.500 , a' fold szinének
pedig egész nagysága leguj-

jabbtudósítások szerént 57*
000 □ mtfdekre tétetik. A
zsiával csupán csak egy szá
raz darab által í'ügg öszve
melly a'Szuez-i fold szoru
latnak neveztetik, és mín
egy 10 geogr. mtfd. szélessé
gu ; a' többi részekrôl min
denfelöl tengerrel környe
keztetik. Ejszakról haboz a
kôzép tenger, melly elvá
lasztván Afrikát kis Azsiá
tól a' nagy Szyriai tenger ö
böl által napnyugot felé ki
terjed Gibraltárig, hoi eg]
három mrtfdnyi tengerzui
választja Afrikát Europától
Napnyugot.ról mossa Afrikí
partjait a'Nyugoti vagyAt
lantikumi tenger , melly kü
lombféle partjaitól külömb
féle neveket is kölcsönöz
ennek a' tengernek Afrika é
Amerika köztt levö szélessé
ge több mint 900 mtfdekel
foglal.Déli ésNapkeleti part
jait körül veszi az Indusi 0czeán , és az Arabsi tengei
öböl , vagy is veres tenger
Régenten magában foglalá
Aegyptust, Aethiopiát, Libyát , szoros értelemben vet)
Afrikát, Numidiát , Mauretániát , belsö Afrikát, és
Indiát. — Éghajlata ; Afrikának leg nagyobb része a'
naptéríto kerületben , tehát
a' forró ég kôrnyék alatt
fekszik; és csupán csak az
éjszaki és déli végsô részei
nyúlnak kia' két mérseklett
kornyékekbe; hévsége tehát
türhetetlen nagy , 's által ja
ban nagyobb mint az Ame
rika- és Azsiabéli tart.ban
egyenlö szélesség alatt , oka :
a' vizekben való szükölködése ; hegyeít , bérczeknek
héjányossága, a' sok iszonyú homok puszták, mellyek a' függeleges nap sugároktól olly annyira fel melegittettíek , hogy az abban
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járltálónak csizma talpait ,
valamint ez Adanson Franczia természet visgálóval
törtent, rövid ido alatt le
égeti ; leg inkább nagyobitják e' hévséget a' napkeleti
szelek , mellyek Azsiának
leg fórróbb tájékiról joven
az a'nélkül mártüzes homok
pusztájit Afrikának joLban
melegítik, ezeken ált szaladván 's forró nedvektöl
terhittve; nyugoti partjain
Afrikának megjelennek , és
Harmattan névvel illettetnek , mellyek leg ottan hálált 's retegést terjesztenek.
De ezt csak belseiröl és az
Egyenlitö kör alatt fekvö
Tart.ról kell érteni, part
jain csekélyebb a' hévség ,
kivált az éjszaki és déli part
jain a' levegö is nedvessebb,
de egyszersmind egésségtelenebb , igyp o. Algierben,
melly a' 360 48' É. Sz. alatt
keletéjszaki szélein fekszik
Afrikáhak , a' legnagyobb
hévség a' Reaumur*, melegmérôjének 27 gradicsát fèl
nem halad ja , a' legkissebb
hévség pedig 11 gradicsnál
alább nem szál ; Szenegál
Szigetb. a' zóld Foknál (az
E. Sz. 160 o' alatt) a' legna
gyobb hévség 38 Reaumur'
melegm. gradicsait ált nem
hágja , a leg kissebb pedig
14 grádiceig le szálitja az
emlitett melegmérot.
A'
Maschkaréni
szigetekben
(napkelet felé az Indiai Oczeánb. ) , nevezetessen a'
Franczia Grszág Szigetében
a' déli szélességnek 200 9' alatt a' leg nagyobb hévség
24.3/4 grád. Reaum. a'Ieg kis
sebb 17 grád. Reaum.mméró.
Az alább fekvö Reunioni ,
hajdan Bourboni Szigetben
a' D. széless. 200 ¿V alatt , a' legnagyobb hévség
28" a' legkñsebb 120 Reaum.

mmérô. tészen. A1 Jó reménységü Fokban D. Sz. 330
¿y alatt , a' leg nagyobb 290
a' legkissebb 4 1/2 grád. az
emlitettReaum. mmérô. szerént. Innént észre venni ,
hogy Afrikában sehol sem
láthatni jeget vagy havat ,
kivévén a' fellegekkel tusakodó magas hegyeknek teteit , olly fölötte ritka tünemény a* jég és hó Affrikában , hogy Aegyiptusnak
fö vsban bátor ez már a*
. mér'seklett kornyékben feküdjön, egy Araps egy kis
darab jeget találván azt ax
Europabélieknek mint különös természeti ritkaságot
pénzért ajánlja vala. A" mí
tovább Afrikának éjhajlatiát a' Földnek többi részeitöl külömbözteti , az idôjàrásban találtatik; ez rend
szerént a' száraz és essös esztendö részeire oszlik Afri
kának azon tart.ban , mel
lyek a' forró kornyékben
fekszenek , valamint az üdö
viszontagsága minden e'környék alatt helyheztetett tartományokban tapasztaltatik , úgy kôzônségesen okoztatik fôképp' a'napnakfúggeleges állása , és a' szelek
által, mellyek nagyobb részint esös fellegekkel jelennek meg. Ezen rendes essök
a'tart.nakkülombféle fekvéee szerént korábban ragykésftbben , Sz. György ésPünk.
Havaiban , érkeznek , és közônségessen három honapokig tartanak ;
idö tájban
termékenyé változtatják a'
leg szárazabb földeket is ;
deegyszeremind szülnek mocsárokat, melJyek kigözölgéseik által igen megrohtják a' levegöt , és igy ez esztrészét , kivált a' kClHJfdrefc»
renézve, igen egésségtelenné váitoztat\à к. SzeleiAlri
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Itának a' forró kÔrnyékben
beletröl fúnak , mellyek éjjszaknyugoti részeiben hivesitö éjszakkeleti szelekké
változnak , mivel az Atlasi
hayasokat ált szaladják, minekelötte idé érkezzenek ; az
Egyenlitö-kör alatt déldélïteletrôl íünak; alább del
íelé váltpzva majd déldélkeleti, majd éjszakéjszakkeleti ; 's még alább déli és délnyugoti szelek uralkodnak.
A' keleti partjain e' Félszigetnekhat hónapokig , úgymint Sz- György havától
egész Mindszentek haváig a'
délnyugoti szelek , mellyek
nagyobb részint szélveazesбек szoktak leiini , a' másik
félesztendoben pedig az éj
szakkeleti szelek uralkod
nak. — Hegyei : Legnevezetessebbek Afrikábán azon
bérrzek, mellyek az éjszaki
szélességnek 10. gradicsa. alattterjednek el, és Napnyugotra a' Sierra-Leona Fokban ; Napkeletre pedig a*
Quardafui Fokban végzôdnek. Ejszaki tájékán az Atlás bérczei nyúlnak el. Déli
része is hegyes egész a' jó
Reménység'Fokáig. Ezen háíora Fö -Hegységekbol külombféle ágok nyulnak kí,
mellyek számos Fokokban
végzôdnek. Igy már a' meg
nevezettFokokon kivül Napnyugotra van a' C. Negro , a*
3 Csúcs-Foka , Pálma-Foka ,
a' Zöld és Fejér Fokok 's. a', t.
Napkeletre C.,Corientes, Dolgáda , 's.a'.t. EjszakraC.Spartel. Bona. A' körül fekyö szigetekben,ugymint Teneriffa
szigetében, melly a' Kanadiai szigetekhez tartozik , a'
Eooo öles Pikó hegye , melly
azonban már 1704 tüzet. oÍíádni meg szüntnek mondatik,a'Reunioni vagyhajdan
Êourboni Szig.ben tüzet око.

dó hegyek találtatnak. —
Foldjét általjában Iehet termékénynek állítani: bizonyítják ézt a* számtalan ,
nagy , bátor 's vidám állatinak seregei , bö nedvü növevényi y és erösinas ember
lakosi ; mert> bátor meg kell
engedni > högy kietlen homok puszták foglalják nagy
részeit , de azonban , ha evvel egybe vetjük más-résaeit,
mellyek zöld mezöfegekkel ,
álthatatlan kellemetes erdósségekkel , kôvér dombokkal > mellyek csekély mivelés által leg gazdagabb jövedelmet nyujtanak , és bájoló - völgyekkel teljessek ,
méltán meg kell engedni,
hogy általjában véve termékény világunk része ez. —
Különössen ha tekintjük Afrikának éjszaki partjait ;
ezen tájék hegyes ugyan , de
meleg éghajlata miattfolette termékény.Innen belyebb
tekintvénjiáfcnia'nagy kiszáradt homok pusztákat,mellyekben sem fü , sem fa nem
nevekedik , sem forras nem
találtatik. De azonban nem
kell gondolni , hogy ezen
pusztákon ált nyomúlni lehetetlen légyen, mivel ezekben is zöld , nedvített 's növevényes darabok találtatnak,mellyek mint annyi szigetek a' homoktengerben; és
a' mellyekhen à' bátor természetû Pásztor - Nemzetek
márhájikkal egy helyröl a,'
másikra vándorlanak. Sött
azújjabb utasok tudósitásiból tudjuk,hogy éppen kozép
Afrikábán, hol a' régiek csupa homok pusztákról álmodoztak , leg termékényebb
országok virágzanak ; és igy
tehát az Afrikabéli homok
puszták,térségit-keskenyebb
határok köze kell szoritani,
mint a' régi Afrikai fold abroz

bros zok foglalnak. — Belseje Afrikának , a' melly tudniillik a'napnyugoti és délnyu goti partokig ki nyúlik ,
inkább lapályos mint hegyes;és termékeny,rainthogy
a* természet közel minden
mivelés nélkül rest lakóira
gazdag adományit hintegeti.
— Mit nem tehetne itt egy
szorgalmassabb mivelés ! —
A' déli kissebb feie e' Földrésznek különos szép , kôvér
és mindennel bövelkedö
Tart.kat foglal magában ,
mellyek némely helyeken
durva bérczektôl , 's kietlen
pusztáktól váltatnak föl ,
mellyeknek inkább mivelésök minttermészetes termékénységek hibázik ; mert ujjabb idökben , az , az elött
kietlen 's sivatagos pusztáknak tartatott vidékekben
számos Pásztor, sött Földmivelô,Nepségek is találtatnak, kika marhatenyészet
's fold miv<elés mellettkönnyü életet élnek. — Jelessebb Folyóvizei Afrikának ,
nagyobb részint csak partiíolyók , e' következendök :
1) a' Nilus Aegyiptusban.
2) Kuamav.Zambézdéli Afrikának napkeleti partiain. 3) Zaire délnyugoti
partjain alsó Guinéában,
máskép Kongo v. Barbera folyónak is hivatik. ¿QGambia
vagy Gambra Szenegál alatt
Szenegambiában. 5) Szene
gal v.Szanaga, Afrikának éjszak-nyugotí partjain. 6) a'
Niger (Goliba, Guin,v. NilelAbiad) Nigricziánakbelseieben,mellyetö nyugotról
keletfelé erányzott szaladással nedvit. — Tavai kózül
Bahr-dembea kozép - és Marawi déli Afçikàban. — Lakosaiíiak szárcia csekély ugyan nagyságára nézve , de
még is nem olly csekély mint
Hin;. LEX. I, DAR.

az régiek gondolták , mert
Amerikát és Ausztráliát
népségében felül haladja}
kôzonségessen 120 milliomra tétetik lakosinak száma
a' Szigetekkel egy^yütt ;
igy tehát által jába lehet egy
□ mtfdre 206. lakosokat vetni ; ezek igen külombfélék s
az éjszaki Afrikabéliek, ma->
radéki a' leg régiebb lakosoknake'tart.ban,millyoi:eki
1) a'Koptok, maradéki a' ré
gi Aegyiptusbélieknek, és
rokoni látszatnak lenni a*
Nubiaiaknak és Negereknek.
a) Berberek v. Kabylek , ezektöl maradt a' Breber v.
Barbaria név ; leg régiebb
lakói éjszaki Afrikának ; 8
és 9-dik században a' bevándorlott gyözedelmes Arabsok által Afrikának bérczes
's puszta belseibe bé nyomattattak. 3) Arabsok, kik
ha városokban laknak,Maurusoknak , ha vándorló elétet kövehnek, Beduinek , v.
Bedaviaknak . neveztetnek*
II. A' Napnyugati Afrikának
Lakosi a' Habeschiak : ezek
erednek ugyan az Arapsoktólf de most már ezeketöl,
nyelvök, élefmodjok, testalkotássok, religiójok, és erkölcsök igen külömbözö,
és más nemzetekkel bszvekeveredéwik által" Félnégerekké lettek. Nyelvök az
úgy nevezett a.ethiopiai
nyelv, melly az Arapsnyelvnek a' legrégiebb szüleményi közül való ; eloszlik két
dialectusokra , egyiket az
Axumioi v. a' Gheezi , másikat az Amhári teszí. IIL
Belseit és délnyugati partjait Afrikának lakják a'Négerek , kik ismét tóbb Nemzetekre oszlanak , ezek kö
zül isméretessebbek : a) A'
Fulihaiak , Szenegal és Sierraleona vidékiben. b) Ja*
. . 4

Joffiak v. Ualoffîalt , számos
¿s szép Neger Nemzet. с}
Mandingoiak, Gambia környékiben. d) a' Borsparto¿kon : a' Karauiak, Eolschaiak , és Qvoschaiaka az utólíók^llítják a'fb nemzetet;
dolgos egy nép.
Az Eleíántcsontpartjaina'fo nerazet a' Quaquaiak , kiket a'
Portug&llusok igy neveztek,
mivel ezen szavat: Quaqua,
melly nálok bizonyos idvezlésnek neme , gyakran szokták 's többször elöhozni ;
minden Guinéai Nemzetek
köztt legkönnyebb a' vélek
valóbánás, 's társalkodás. Eledelök 's ruházatjok igen együgyü ; szeretik , kiválta'
gy eng ébb nemben, a' hosszú
hajat,mellyet ök külömbfele arany czifraságokkal ékesgetni szoktak. f) Az arany
partokon : az Azianteiak ,
Akraiak , Krepeiak , igen
nagy ehetö népség, feleségeiket vásárolják , ki hanyat
Vehet 's eltarhat. g) a' rabszolgai partokon : a* mostani iö nemzet a' Dahoniak ,
kik 1727. az elöbbi iö nem
zetet. Fidahiakat , részint
kiirtották , részint elkergették , részint igájok alá hajtották. Ezen Nemzet erkölcstelen , durva , vad , 's kegyetlen , de egyszersmind jó
hadakozó. Bálványimádók,
ezeknél még ama fertelmes
ezokás ■— az embereknek feláldoztatása — maig tart. Az
uralkodó hatalom nálok
határozatlah Despotismus ;
Királlyok egy igazi Tyi an
nus ,
ki alattvalóinak ,
mint rabszolgáinak , kénye
szerént önti véreket , és vé
lek mint ebekkel bánik. h)
Az alsó Guinéában a'fö петzetet teszik a' Kongoiak. i}
a' déli Afrikának belseiben
lakozó Negerekbea tartoz-

nakmég a'Gallaiak ésSchaggaiak. IV. Afrikának déli
csúcsát és délkeleti par'jait:
lakják a' Kaíférek , az az hitetlenek-.szokásaikra's testalkotássokranézverokoni látszatnak lenni a' Négereknek ; az Kaff'erekhez tartoznak a* Hottentoták , kik
végsô széleit a' déli Afrikai
csúcsnak lakják. V. A' bévándorlott küll'öldiek , ugymint : a} Zsidók , északi Afrikában elezóratva , és csak
Habesziniában eggyesülve ,
egy csekély népecskét állítnak tulajdon igazgatójok
alatt , és Falaschan nevet
viselnek. b) Törökök mint
uralkodók , rész Szerént északi Afrikában , rész sze
rént a' veres tengernek partjain. c) Europabéliek : ugymint : Francziák, Angolyok,
Portugallok , Spanyolok ,
Dánok , kiki tolajdon erösített gyarinat)ában. Test
színokre nézve az Afrikabéliek némellyek barnás fejérek Europai-Tatár ábrázolattal; i'iyenek : az Arapsok , Maurok , Breberek ,
Törökök , Zsidók , 's az Eu
ropabéliek éjszaki Afriká
ban, 's ennek több partjain 's szigetjein. Mások f'ekete
barnák , és barna sárgák ,
lapos orrai , széles 's vastag
ajakkal, kondor gyapjashajjal , ide tartoznak az JLgyptusi Koptok , 's egy része
a' Nubiaiaknak ; a' Habessziak , a' Kaiferek és Hottimtottok. A' ko/.ép Afrikában
lakóknak szinök fekete ,
gondor hajok , szakállok igen ritka 's kondor , fejek
Kozelít a' majom föhöz ,
szempillájok gorbébb , sürüebb 's feketébb mint az
Europabélieké., szemeknyiladéka is kiseebb ; feketébb
'# erössebb szemeik a' me
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leghez jó alfcottattak ; orrok kevessé felhajtott , la
pos , jobban széles mint
hosszú , tágas orr-lyukakkal. Aiakok hosszú , vastag, biterjedtj 's barnás ve
res. Mellycsontjok szélessebb 's dombossabb. Az a'szszonyok emlöi tágassak es
függök. Ágyékban karcsúak , fogaik fejérek, szemeik
csillogók. Ruházatjok az alábbvalókuál , egy darab
Tászon v. karton , mellyel
ezemérem testöket befedik ,
többi részeiktesteknekmezítelenek mind a' kétnemnél.
Egészen mezítelen Szerecseneket a' legforróbb éghajlatban sem találni. A' gazdavabbak egész testeketköpönyeg forma ruhával fedezik. — A' Religyió Afrikában külombféle : legnagyobb része a* Négereknek ,
Kaff'ereknek , es a' Hottentottoknak Fetisch vagy bálvány-imádó. Mahomet követoji mindenütt el vannak
ezórva, egész északi Afrikát,
kôzép Afrikának egy részét,
és a' napkeleti partjainak
némelly részeit elfoglalják;
Zzidók északi Afrikában és
Habesziniában. — A' keresztény Religyió az Europabélieknek gyarmatiban uralkodó , más részeiben Afri
kának türettetik ; ezek hárora osztálybéliek : a) A'
Római Katholika , a' Portugallusok , Spanyolok 's
Francziák1 birtokiban uralkodó ; ez a' nyugoti , déü 's
keleti partjain Afrikának
foképen a' Spanyolok által
igen kiterjesztetett ; de még
eddig kevés jó gyümölcsöt
hozott. b) Napkeleti Keresztények (Jakbbiták) JEgyiptusban a' Koptok , és
a' Habessziniak ; sok Zsidó
's durva babonas «zokások*

kal vakoskodóki c) A' Protestánsok , ugymint Luther
's Kalvin követöji a' Dánok*
Angolyok > 's Hollandok
gyarmatiban • találtatnak :
úi jabb idökben a' Protestáns
Eklézsia MissionariusOkat
küldött a' Kaíferek és Hottentottok tart.ba is. — Termései i) A' nôvevények országából: Pálma fáaak kü
lombíéle nemei , úgymint :
borpálmafa; így nevtíztefik
bor ízü levétól , melly az
Afrikabélieknek, kivált a*
Néger Nemzetségeknek bor
gyanánt szolgál ; ez az ital
frissében édes , ártatlan 's
hívesíto , de ha 24. óráig
forr, csípós lesz , és veszedelmes részegséget okoz. Kokuszpálma- szilva , Afrikai
szagos palmafák 's a t. Tamarindus , Ebén vagy is az
úgy nevezett Indiai feketefa. Pizáng- és Bananásfa,
Bors- és Pamut-bokrok, Ma
niok- és Ananás-rsemeték ;
mind ezen fák kozl.t legjelessebb Afrikában a' Baobab
vagy is Dinnyefa (Adansoniadigitataj melly az egész
világban legnagyobb fának,
nem annyira magossága ,
mint kiterjedése végett ^méltántartatik, elter jedt ágaival egész kis erdocskét képzel. Magassága 60—70 lábakat, szélessege 120— 150 láb.
tehet. Tokéje 10— 12 láboknál nem magassabb , de ellenben vastagságának kerülete 6,5 láb , és ennek általmófoje 2.5. lábakat foglal.
Legalsóbb ágai 50 — 60 láb
hosszak , és egész földig leborúlnak , úgy hogy a' fár
nak tôkéjét egészen betakarják. Gyökerei a' föld alatt
tübb mint 120 lábriyira terjednek. Melly nagy jótót.emény ezen fa illy meleg éghajlatban ceak árnyéhára
4*
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íiézve is ; hát há rriég gyümolcséi is tekintjük , melly
ételt , italt 's orvosságot
nyiijt sïedôjinek, kiki áltlátja. Igen nagy kort, ér el,
6— 8 századokat is föliilhalad. Említést érdemelnek
a' Narancs , Czitrom , Gránát-almafa , Sz. János kenyérfa, Mandola-, Füge-,
Gesztenye-fa erdôségek. EÍ>ítésre való fáknak minden
ele legszebb , 's legjobb nemei. Riskása, kukoricza, külombféle gabona , de kivátt
i el es a' Maniok vagy Kasszave-gyokér , melly csekély
fáradsággal ]ó lisztet ád 's
Í>edig boségben. — 2) Az álatok' országából : négy lábas álíatiból 129 faj számláltatik: ezek közül nevezetessebbek: azElefánt, Szarvorrú , Vizi-ló , tôbbféle Tevék , Szarvasok , 's vad Lovak , Zebra ; Ökörnek több
nemei, külombféle majmok,
teng: ri macskák, pikkelyes
állatok , süldisznók, tengeri nyulak fajtái ; ezek után
a' félelmes de jeles: Oroszlányok, Leopardok , Parduczok , Tigrisek , Hiaena ebek , Sakálok, vagy is az úgy
nevezett Török rókák, Medvék. A* külomb-külombféle
legszebb madarak közül: a'
Struczmadár , a' Páva, a'
Pelikán , sokféle Papagáj
v. is Publikán madár, fajdtyúk , és a' kis szép Kolibris.
Az úszó-mászó,k közül: a'
' Krokodil , az Oriás-kígyó ,
melly némellykor 40 lábnyi
hosszúságra , és harmadfél
lábnyi szélességre kiterjed;
hueát eszík ; a* Szalamander-gyík 's a' t. Halak közül :
a' telhetetlen emberevö czapa , zsibasztó rá ja. Bogarak
közül : a' vándorló sáskák ,
a' feiér íiangyák 's a' t. 3)
Asváiiyokból találni itt ara-

nyat boségben , ritkán ezüstöt ; vasat Nigricziában ,
Habesziniában ; ólmot , rezet, vasbányákat Marokkói
orsz.ban , de nem használtatnak ; sót Habessziniában.
nagy boséggel. — Kereskedés és mesí erségek : Afrikában sok ugyan a' vándorló
nép , de egyszersmind sok
földmivelö , bor kikészíto ,
's a' t. nemzetek is találtatnak. A' kereskedés legnagyobb részint az Europabelieknek kezeiben vagyon ,
ennek fö tárgyai : a' gabo
na , kivált iEgyiptusból ,
elefant-csont , gummi, pamut , arany, réz , és legújjabb idökig — a' rabszoígák. — Hogy már a' legrégiebb üdökben voltak rabszolgák és szolgálók , kikct
mint valamelly portékát
venni és eladni lehetett ,
tudjuk Mózses könyveiböl.
Eredetét a' hadakban tett
foglalásoknak, vagy igazábban az elsö országlás módjának , ugymint az atyai 's
birói hatalomnak köszöni.
A' Negerek. v. Szerecsenekkel való kereskedés már számos századok el5tt szokásban volt, de csak a' szarazon , mint p. o. .iEgyip tusban ; 1,5-dik században elsök voltak a' Portugallok ,
kik az o általok feltalált
Afrikai partokról ^Sz.erecseneket , nem annyira haszon
vadászatból , mint kérkedésbôl , raboltak. De késôbben,minekutána az Europabéliek Amerikát elfoglalták
volna', és napnyugati Indiát több más tart.nyokkal az
ö csinosított h(Jdoltató kegyetlenségôk, és eszelôs buzgóságok által csak nem min
den lakositól megfosztották
volna , ama utálatos gondolatra vetemedtek, bogy
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Afrikából Szerecseneket ,
szakra a' kíizép tcnger , délkik meleg éghajlatban nere deserta Lybiae interiovelkedvén , legkeményebb
ris, mostSahrah; fel volt
dolgokra alkalmassak, raosztatva; 1) két Syrtes , 2)
boljanak 's vegyenek ; es
Byzacium, 3)Zeugitanatarígy azon lelketlen tartomátom.nyokra ; ezek meg' szélnyokat feléleszszék 's népe- sök és belsñkre.
sítsék. Részt vettek ebben Apikal Tdrsasdg , Dániában
az emberi hemzetet gyalá1755. állítatott fel , új prizó kereskedésben minden
vilegyiumokkal ¡766. felrutengert futkosó nemzetek :
háztatván i3oTagokból áll,
Portugallok , Spanyolok ,
kik közül mind egyik 1000
Francziák , Hollandok, Dá- tallér töke pénzt nyujtott
nok 's kivált a' csinosodott a' kereskedésre. ErôséîfijusÁngolyok ! Illy szerencsét- jal kereskedik az Afrikai
partokon • pálinkával , válen, nagyobb részint fiatal,
embereknek számok , kik szonnal , Indiai portékákkal , fegyverrel , puskaporeszt.ként Afrikából mind a'
két nemböl kivitettek , al- ral , és más apróságokkal';
taljában 150000 lelkekre té- és hoz onnan Elefántfogatetik. Már ezen ember vá- kat , aranyat , és az elött
Szerecsen rabszolgákat is ,
sárlás eltiltatott Angliában,
melly kereskedés e' társa^
és a' Bécsi oszvegyülésben.
— Felosztatása : Afrikának ságnak i8o3esztendötölfog3 fo részei vannak : 1) észa- va megtiltatott.
ki Afrika : ide tartozik JE- Afstdafast , helység Dalarne
tart.ban , Sved orsz.ban Dagyiptus, Barbária, Fez, és
Marokko. Biledulgerid , és lelbe mellett, Stockholmia
vs.álól 15 mtfclekre.
Szahára. 2) kbzép Afrika :
ennek napkeleti részén fek- Afvettad , 1. Avestad.
szik Nubia, Habesch , Adel, Ag t Arany , oláh falu Arad
Várm. és járásb. Aradtól 4
és Ajan partokkal ; kôzepén
\fi mtfd. F. U. a' k. Kamara,
íKgriczia v. Szerecsen arszáFa edény készítéstol nevezegok , napnyugatra Szene
gambia , és felsô Guinea. tes. Lakó. óhit.
$) déli Afrika : napnyugati Agaati 1. Midra-Bahr.
tájékán fekszik alsó Giinéa, Agad , vs Palaestinúban , Isakbzepén a' Schaggák , Gal- charnemzetségéHcrmon hegye alatt,
lák és Kafferek' birtokaik ;
napkeletre Zangvebári par- Agader , az Europabélieknél
Santa Cruz nevet visel , kis.
tok , Mozambik , Sena , Na
dombon fekvö tengeri vs
tal , és Hottentottok foldeik.
4) Napkeleti és napnyugati Marokko orsz.ban, jó rév-<
tájékok körülfekvöszigetek. parttal.
Afrika , belsö Mauretánia szé- Agades , tart. Nigritziában Af*
lein, Gir, Nigir (Agathom) rikában , részint sivatagos»
Bagrudas Cyniphus vizek részint bérczes, de még is
általjában yéve termékeny.
mellékibe*n.
Tuariknevü helyes termetü
Afrika, tulajdonképpen való :
határi voltanak nyugatra nemzet lakja. Szednek itt
sok Szennafa ("Cassia Senna)
Tusca folyó , £most Zaine) ;
leveleket és mannát. Lakokeletre Cyrenaica , vagy
Pentapolis tartomány; e- sinak tehetös munkássúgok
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40 stad.
Jigades , (<zo° 10' É. Sz ) nagy Agatha , 1. Agde.
fallal bekerített, es megle- Agathenburg; , kastély Brema
hetössen épùlt neyezetes keHercz.ben , Stade vsa elött
reskedo vs , mellybe esztenrégi neve Lieth,
dônként Afrikának külömb- Agathon, szép falu Czyprui
fêle részçiôôl sok kereskedo
sziget' éjszaki partjain , sob
esoportok gyülnek. Ezeksok , Narancs- es Cyprusíákkal.
rabszolgákat kénszerítenek Agathyi na , vs. Sicilia* szélén
tartani , és magokkal vezetrnellyböl Li i nus Con. 4000
ni, mind a' viz , mellyèt a'
lakosokat áltvitt Italiába
pusztákban ritkántalálnak,
hogy a' zendülést elnyom
vítele végett , mind pedig
hassa.
a' haramiáktólvalófélelem As¡atü-v¡z , 1. Vasserburg.
miatt ; a* kereskedök tóbb- Agaus , Agavi , 1. Agous.
nyire külföldiek.
Agde, olv. Agd, Agatha (4.3'
Agae, bis vs , rév partial Cam18' 4.3" E. Sz. 210 7' g¡ft К
pestris Cilicia. kis Asiában,
H,) igen régi vb Franczii
Mallus mellett,
orsz.nak Hérault oszt.ban
Agag , Aga, Agaga , ország és Hérault vize mellett, eg]
vs Ethiopia, Afrikában, Lac folottébb termékeny kör
de Zaire ellenében északra,
nyékben, az említett folyó
Monomopatához tartozik ; víz torkolatjátóí fél órányi
lakóji pogányok.
ra , melly ott egyszersmin«
Ag'imana , vs Euphrates folyegy kis revpartot tesz; száir
tában, Mesopotámia.
lál 1065 h. ezekben 7000 la
Agana , révpart Czyprus szi- kosokat, kik részint keres
getb. a' Miklós nevü tenger
kedök , részint tengeri ha
öbölben.
\6я legények. Kereskedési
Agana 1, Guan,
e' vs.nak nagy, borraI,éso
Aganippe, forras Helikon he- lajjal. Vannak néki derél
gyén , Poétákat lejkesíto.
selyembogár . 's juhtenyé
Aganlin , kis karja a' nagy Ku-i szeti is , hajókázást tanít'
ban folyóviznek , melly isoskolája. Közel a' városho
mét e' í'olyónak nagyobb végzôdik ama nevezetes ki
Kúmii-Kuban névü karjába
rályi csatorna, vagy mes
szakad,Oroszbir.bana'Kauterséges folyó, a' Thau ne
îtaziai Helyts.ban.
vü tengeröbölben.
Agaoj , Agoas, Afrikai nem- Agdenae, félszigetDrontheim
zetség, Bagamidri orsz. Atenger obolnél NorvésriábaE
byssziniában.
- . Agdelida, kis darab fôldChrisî
Afiara, Argra, vs Ganges szé- tianiai Püspsb. Norvégiá
lein fekvft Indiábanban; áll 4 völgyekb&l, n?el
¿garut, folyóvíz, Europai Sar- lyekben egy várost sem ta
matiaban , mostani nevé
lálni.
Schiret.
Agdi-Casztell 1. Castell,
Agasch , Török v. Perzsiai rúd, Ageda , helyse'g Portugalliá
vagy is bizonyos mérték neban a' Beirai tart.ban Avei
me, rnellyböl 22 1/2 mégyen
no és Biseu köztt, Ageda 1
azEgyenlitökörnek egy grá» folyó mellett. Ez monda ti
dicsára.
a* haidani .¿Eminium helyt
Agosta , vs Macedoniáb. Axio- foglalni,
вой innen « Herakleonhez Agedieum , Sonones. Seno
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nemzetsé*g' fo vsa Galllában.
bath. 4s evang.
Agefacum , vs Britannia szige- Agenois , Agginum, Iegtermétében, a* Coritánusok' föl- kanyebb tart, egész Guiendéja , Trenta vizénél.
neben Franczia orsz.ban : az
Agen, olv. Azsan , Agenno,. elött Herczegség volt ; hosAginum , Nitiobrigum (44°
eza 14 , szélessége 12 franczia
12' 11 E. Sz. i8° 16' 20" K. H.) mtfdeket tészen , Perigord ,
Lot , és Garonne oszt.nak fö
Quercy es Bazadois tartovsa Franczia orsz.ban, régi mányoktól körülvetetik. Je's nagy vs 86î h. 10,570 lak. lessebb termési, gabona,
Garo Гпе folyóvíz partjain bor, len éa ola.]. Most a'
termékény vidékben ; fek- Lot es Garonne osztálynak
vése es külsöje igen díszes, része.
de annál csekélyebb a* bel- Agerola , vs az innensö Nápo»
sö dísze ; kevés észrevételt lyi Hercz.ben 2180 lak.
érde nlö épületi taltatnak , Aget, kis vs egy kastéllyal SpakivéVén a' Káptalanbéli nyol országnak Kataloniai
templomot, éa a'Sz. KapraHerczegs.ben Noguera folyó
xius templomát ; találni itt
mellett.
ktilombféle Római régisé- Agganel , vs Tripolis. Afrikágeket Í9. A' folyóvíz part- ban, a' Lybiai folyó mellett.
jain találtató széles út szép Agger , folyó Wesztpháliában,
eétáló helyet enged a' vá- melly Mark Grófs.ban eredTosiaknak. Számos társaság, vén , Bergen Herczegség álés nagy világiság uralKodik 4al Siegburgnál, Sieg vizée' vái*osban. Van itt egy te- be szakad.
hetôs , mívekre és szép tu- Aggerhuusi , hajdani nevé a'
dományokra ügyelö társamostani Christianiai Püsság is. Külombféle fabrilíái
pôkségnek Norvegiában; 1,
ugymint : czicz, bör , zsebChristiania.
Jtendö , vászon , vitorla-vá- Aggeroe. , vár hasonló nevü sziszon , rézedény, gyertya , getben közel Fridrik vsához
keményíto 's a' t. Kereske- Norvegiában , Chrisztiania
dése nagy. Lakhelye az osz- P¡ispó]<sé?ben ; ennek erostály Elojárójáhak , Pilspökségi Fridrik vsának bástya
пек , és a* kereskedést ilgyanánt szolgálnak. A' vár
letö dolgokra ügyellö ítévezére e' város vezére alá
loszéknek. Itt mutattatik van vetve. .
mégházaama' jelesScaligcr Aggerszünd , 1. Ackersand,
Justin Jósef Tudósnak , dggini Pelanas , Filomelium ,
ki itt 1540. születtetett ;
vs Anatolia tart.ban kis AValamint a' könyves almá- siában Madre folyónak ereriomja is , melly eránt edetinél ; hajdan Püspökje
gyenetlenségbe esvénazeszis volt.
tergálossal , az ítéloszék e- Aghadoe , helység Kerry Gróflott izetlen veszodségekbe
ságban , Munster tarh.ban ,
jutott.
. Hiberniában, Long-KillarAgendorf, Ogendorf , mvs So»» ney kôrnyékében.
prony Várm.ben felsö Ma- Agheltighe , 1. Akalzike.
gyar országban, Sopronytól Agher , Agber, helység Tvro3/4 mtfdnyire f. U. Soprony.
nei Grófs. Ulster tart. HiberSzép gesztenye-fás erdeji és
niában : Követet küld az
«zöllöji. Néraetbes lakasi
otthoni Parlamentomba.
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jighirm, helység GallvayGrófs.
Lombardia-Velericzei ora г.
ban,Lodi és Bergamo között,
Connaugth tart.bàn Hiberniában e§y kastélyal.
a' köz mesterséges folyó
jigï Adschi , folyóvíz nyugati mellett, melly Cassano fePersiában , melly többi kölyül joven az Addából, Cre
zött Aderbids'.han tart.ban
ma alatt Serio folyóba szakad. 1809 és 1705 esztendökTauris vssát áltfutja.
Aginnum , fit va' a' Nitiobrige- ben e' kôrnyék véres ütkösek foldén Galliában, mos
zeteket szemlélt.
tani neve Agenois.
Agnano , ( Lac.us Anianus et
Agino 1. Aa.
thermae Anianae) tó a' Ka¿igirymba , vs Kongo orsz.ban maldulenzek hegyetöviben
Afrikának also Guinea tánem messze Nápolytól , és
jékában, Balai Herczeg.ben
a' Philippoi
barlang'tól.
Lelunda folyó partjain.
Kerülete közel egy Olasz
xégitaki , nevezetes helység emtfdet (Vagy fél órát) télefánt csont szigetben, felszen , és azért nevezetes, miso Guinéában, Afrikában ,
vel némellykor felpezsdül
Trespuntai foktól 7 mtf.kre,
's buzog minlha forma, a'
van jó kereskedése. Portu^
nélkül, hogy a' vize meleg
volna. Ennek partjain tagallusok Aldea de Ferto , a'
Hollandok pedig Commenláltatnak az úgy nevezett
dónak hívják.
izzasztóSz.Germanói ferdök,
Agiurd, a' hajóknak igen vemellyek csupa köszikla bolszedelmes fok Zangvebár
tozatokból állanak , ezekbe
p^rtjai 1 kôzép Afrikában ,
több nyiladékok által meBais , es Thama vsok között.
leg gözök emelkednek, és
Jlgitimba , tágos , esméretlen
39—49<>nyi Reaumur- me
tartomány .-Ethiopiában.
leg méroje szerént való meAgía, vs Palaestinában Jeru-f
leget gerjeszteneK ; nagyon
izzasztó,azért a' koszvényeszsalemb&l 10 mtfre Gázába
sektöl fñképen látogattatik
vivo uton.
nem csekély haszonnal. Ejigia, vs Afrikának Fez orszázeknél a' ferdoknél találni
gában , Hasbar tárt.nak déli vidékiben, Fez és Azara
az úgy nevezett Ebek Jsarlangját , melly onnét vette
vsok köztt, Guarga folyó
nevezetét , mivel e' barlangmellett ; kôrnyéke szarvas
ban a' földböl kijövö fojtó
marhával, mézzel , viasz??
gözök erejének, melly olly
szal bövelkedik.
nagy , hogy minden fövel
^igldr, L Aquileja.
Aglie , vs Szardinia király bir- földhez közelgetö állatot
tokiban .32.30 lak. Franczia megöl, észrevétel* kedvéért
bir. alatt leven , Doria öez« többnyire ebekben tétetik
.a' próbatétel.
tályban volt,
¿igma, vs a' tulajdonképp Afr Ágnetlen, Sz. Agota, nagy Sz.
rikában, Gittihez 2.5 mtfd,
k. Szasz vs Erdély. a' nagy
Sinki Székben, egy völgy-^
más nevé Fulgurik.
ben, Hortobágy mellett,
Agmet , tartom. és vs Marokko
Nagy Sinktól .3 1/2. Medjesorsz.ban Afrikában , egykor
töl 6 órányi jarás; mestera' Fejedelem' rezidentzir
emberi és miivészi nevëzeája volt.
tesek , lakosi evangelic, és
Jigmundesham , 1. Amersham.
Agnadello , Ayuadella , helység óhitüek,
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is. Az országlás itt az Asz.
Agio , L'Anio , Folyóv. Nápoly tezonyi nemre is ált szál.
orsz.ban Aversa mellett, a' Agora, vs Thraciában, ProLagodi Patria nevü tavat
pontisnál.
formálja, es a' Gaëfai öböl- Agoranis , fó Indiában , Ganbe szakad.
gesbe szakad ; most Gogra.
fignone , Iiis vs Neapol orsz. Agoró , kis vs Cordevol folyó
ban Abruzzo citra tart.ban.
partjainl Lomb. - Velenczei
Agnumbo , Ország, Afrikának
orsz.ban Feltre-töl 5 mtf.
arany partjain , melly az
dekr-e.
éjszakra fékvó Aki orsz. gal Agosta, hajdan jol meg erösiaz Assziantói Királynak atett vs volt a* Val di Noto
dót fizet.
oszt.ban , feküdt egy félszigetben , alkalmas , 's három
Agoabai , 1. Lagoabai.
kastélyoktól öriztetett révAgobel, 1. Moaskár.
Agogna , nevé volt egy oszparttal , Sziciliának парке»
tálynak az eltörlött Olasz leti partjain : de 1693 egy
orsz.ban , mellyet a' sebes
nagyföld indulás által ej?é-.
szen kö halommá változta-»
hegyfolyótól Agogná. vagy
tott; révpartja is haszontaGognától kölcsönözött , ez
lannátétetett.
hosszában é}szakról del felé
két részre hasitatván azt , Agosta , kis Szigetecske , vagy
inkább az Azsiai Tengerböl
Pó vizébe örhlik. Magában
ki álló kösairt , Dalmatiáfoglalja a' Novarese, Val di
nakpartjaihoz közel. SzámSesea, Lumellina, és Vigevlál mint egy 1000 lakoso-»
naskó Tart.kat, méllyeket
kat , vannak némely helyei»
valaha Mediolanum a' Szamellyekben a' Hajókbátran
baudiai Háznak áltenge.dett,
Nagysága vólt 73 □ mtfd. fekhetnek,nevezetessen egy
Marzera nevü révpartja is
ebben éltek 349,183 lak. Elosztatott /5 kerületekre ,
találtatik. .
ugymint : Novara , Vigeva- Agouges , kis folyó Franczia
orsz.ban AuvergneL
no , Demo-d'Ossola , Narrab
lo, és Araño. Fö vssa volt Agout , Acutus, folyó, Lan-»
Novara.
guedokban Fr. .Orsz.ban,
Agola, vs.Abissiniá. Afrikában
Cann hegyekböl ered„, és
Amarához délre.
Montaubannál Tarn Vizék
Agonna v. Angvina , kis Szereszakad.
esen vagy Neger orsz. Fel- Agovok v. Agaustok , Négerek-.
so-Guineának arany parthez hasonlitó Nép Habesch
v. Abex körül Habessziniáiain Afrikában , az 50 60
ban , Nilus folyónak forráEjszaki szélességnek , és a'
sinál, egy termékény orsz,
170 egész 18° keleti Hosszaságnak grádicsai alatt ; ter»
ban, Számos nemzet, sok
adót fizet ,nyomorúlt életet
mékény 's jól mivelt orsz.
élnek ; ruhájok egy hosszú,
fekszik az Ördögberczek és
ing, ha tudniillik házasAkra Tartom ány között;
bövelkedik arany porral, sak , mellyet ök egy övvel
hallal , 's osztrea csigákkal. testekhez szoritnak , az es-»
Harczot kedvellö Iakói élód- sös napokban pedig börböl
áll egész ruházat jok ; a"
nek halászatból 's marha teT
nyészetbol.Találtatriak köz- gyermekek pedig és ifiak
tök arany és eziist mivesek
mind a' kétnembea eroberi

borig mezitlen járnak. Tárnak. A' vidék min den fákaaságos csoportokban elesé- tól megfosztva mero homok
gtíkel hordanak Gondár vs. puszta.
Ьа , sött némü némü keres- Agram , Zágrdb , (460 6' E. Sz.
kedést is üznek a' szoroszéd 3.3° 44' 3.5" К. H.) Szabad
Szerecsenekkel , kivált az éj- Kir. ve. Horváth orsz.nak fo
ezaki Habessziniában lako- vssa. a' hajót hordó Száva.
ró Schankallaiakkal.Takka- folyó mellett (mint egy \f%
te eredetinél , egy durva 's
¿ra a' vstól ) 9000 lakosokkosziklás Tart.ban laknak
kal. El osztatik két részekmég más Agovok is, kik 5 re Medvedchicza patak ál
ágakra oszlanak , külön kü- tal, a' felso és also vs.okra.
lön fíiggetlen Fejekkel. Ha- Az elsö fekszik hegyen ,
dat kedvelö , jó lovas 's bá- melly Gréczi hegy nevet
tor katonáknak tartatnak. visel; ebben vagyon a' Hor
Mind a' két Nemzet vad , 's váth és Tóth országi Bánl<ôzelmeghôdithatlanok,mi- nak lakhelye , egy Királyi
yel tart.nyok fekvése min- Convictus, kathol. Királyi
den üldozéetbl bátorságbafl Academia , 's Gymnasium ,
belyhezteti ñket. Vallások az e^yesült Görög Körösi
vagy is Religyiójok pogány- Püspök Nevendék - Papjaisággal egyveledett keresz- nak épülete , a' Varasdi és
tényséf*.
Báns-' j\ katona kerületek'
Jigra , Akbarabad (270 \i' 30" Fö Veairjének lakhelye ; itt
E. Sz. 780 17' K. H. Green- van a' Bánusi Tábla is, 's a't.
vir.htol) h ajdan rezidenAs also vs. melly káptalannak kôzônségessen neveztiája a' Monçolok 'NagyCsáezárának , a ki 6 szászadok
tetik , foglalja magában a*
Püspök Rezidentziáját , a*
elött Azsiának leg gazdagabb 'a leghatalmasabb Csákáptalan lakhelyét, a" kaszárai közüi volt ; most birtolikus Semínariomot a*
régi 's jeles Sz. László káp
tokinak nagysága alig térвгеп 20 □ mtfket. , és adót
talan templomát. Három
fizet a' napnyugoti Marat- Plebániákra van elosztvaaz
tok orsz.ban lakó Ujeini Feegész vs ; a' Sz. Ferencz Szerzetének van egy klastroma ,
jedelemnek. A' diszes vs. ,
valamint a'Misericordianupompás templomival , kassoknak Ls. Fö helye a'hasontélyival , omladékban hever ; kérkedvén még most is
16 nevü Várm.nek , mellymohosodott dülédékény fanek gyülési itt tartatnak.
laival, mellyek közel 3 néVan itt egy posta hivatal
tneth mtfdeket a'Gumna foie , és. három konyvárosbolt
Kereskedése e' vs.nak a' Szá
lyó partjain foglalnak hoszezasságokban. Van itt egy
va vizén szembetünö elömenetellel gyarapodik ; a'
indigó és egy pamut fabril
Szávántúlfekvórészszel vaIta , azon kivül a' kereskeló kozosülést egy oszlopo*dés is meg lehetös állapotban vagyon az általmeno
kon álló hid segiti. Vidéke
J)ortékás kereskedök rsofelettébb kellemetes , éjszaportjai által , mellyek azcjki része szölös hegyektöl ,
Sszaki Indiából , Perzsiából
árnyékos erdöktol kornyé,/jÔvén a" déli Félszigetben
keztetik. Nem lehet elfele¡t«жеп a' vsson. keresztül ¡árkeznem kellemetes mulat

'

- ь> aágos kis erdôcsltéjér&l ,
Graecuris vsa.
melly a' min'denektöl szere- Agri , Acri , Folyóv. Nápolyi
tett 's tisztelt mostani Püsorsz.ban ered az Apennini
Î>ôk által pláfitáltatván,halhegyekböl , Bazilicata Taríatatlan Maximilián névtomanyt áltfutván , Tarenvel feldiszesittetett. —
ti tenger öbölbe szakad.
Zâçrdb yármegye , HorváHior- Agria, 1. Hger.
szágban , nagysága 108 □ Agriaces , 1) Paeoni Nemzetmtfdeket tészen , ezeken 2
ség' Macedoniában. 2). Fo- Sz. k. vs, 6 Mys., 12.38 helylyóv. Thraciában Hebrosba
ségek , egy puszta , és több
Szakad.
mint 1З3.900 lakosok szám- Abrigan, ("190 E.Sz.1970 Nnyug.
láltatnak ; eloszlik 3 JaráH.) egyik a' leg1 nagyobb és
sokra. Ejszakról Varasd ,
leg népesebb Mária , v. Tolkeletröl Körös Várm.tól,
vaj Szigetek közül a* csendélnek Kulpa vizetöl , napdes Orzeánban,
rtyugotnak pedig&arinthiá- Agrigente,\ Girgenti.
tól kornyékeztetik. Ewel a' Agrigentunt , vs. Sirilia déli réVárm.vel II-dik Jósef orsz.
szén , erös várral , jeles kelása alatt Szeverin Várm.
reskedéssel , és hires lóteegyesitetett. Termései : ganyesztetéssel , Jupiter , és
bona, dohány,bor , fa, haMinerva templomival , Amuzsir, vass 's.á'.t. — A' Zágragas és Hypsa vizek kögrábi Püspokség vagy Mezepette.
gye ki teriedegész Horváth Agrilium:', vs kôzép Bithyniáorsz.ra, foglal magában 2
ban, kis Asia. Nicaealól 3
káptalant , ugymint a* Zamfd. nyugatra.
grábit, és Csaszmai Colleg. Agrim , kisded helység Conkáptalant. Az elsöben 28
naught tart. Itt gyözte meg
káptalan Személyek , a' máWilhelm Ipát II. Jakabol ,
eodikban 7-en számláltatés pgész.
nak : 333 kath. Plebániákat , Agrim, kisded helység, Con4 helybéli káplányságokat ,
nr ught tart.ban HiberniáîBçsegéd kápíányokat, 647. ban. Itt gyozte meg 1692
882 kath. Lelk. számlál.
Eszt. Wilhelm Király Ipát ,
JLgvmont , kis vs. egy dombon
II. Jakabot, és egész Hiberfekvö kastéllyal Cataloniániât meghodoltatá.
ban , Leridátol ¿ mtfd. Szió Agrimonte , hajdan püspöki vs,
folyó m<41ett4
Nápoly orsz.nak Bazilicat^.
¿¡greda , kis vs. déli AmeriTart.ban.
kában a' Spanyolok Terra Agrin>um ,vs Aetoliában, Elae»
Ferma nevü birtokában ,
ostol nem meszsze.
Popayan Tart.ban.
Agrippina, 1. Coin.
Agreda , vs. Spanyol orsz.ban , Agrippinae , forum (Room*
Szoria Tart.ban. Cayo heburg) vs Batavusok szigegye alatt , 3.200 lakosokkal.
tében , Lugdunum (Leyden}
Agreda, teres, deizetlenül észomszédságában.
pült vs. Spanyol orsz.ban O- Agropoli; kis vs. hasonló ne-»
Kasztiliában, Arragoniának vü ôbôlnél citra Her.ben,
szélein , jeles gyapjúval , és
Neápolis orsz.ban.
egésséges vizekkel. Igen ré- Agsbach , regenten egy Char-<
gi vs., ennek vidékiben fetusianus klastrom volt, a-i
küdt hajdan ama #evezete*
zon nevü Mv.sal Alsó-Aus*«

triaban a' felsö Mannhartz nyol orsz.nak Leon Tartban ; ered a* Xalamei hehegyi fertályban , Schöhngyekböl Ciudad Rodrigo szébügl es Restorf között.
leit mosogatván, Duero fojSgstein, falii 's uradalom az
lyóba ömlik.
Ennsz alatt levó Tart.ban ,
a' felsö Bécsi Erdö fertály Aguada de Saldaría, 1. Saldagna.
ban , egy kosziklán épült
kastéllyal, mellynek szom- Aguas , vagy is a' Hamagaziti ,
szédságában kôszén , réz , 's
vagy de los Aguas-i Tartomány Spanyol déli Amerigálicz-bányák találtatnak.
Agtelek , Magyar Mvs. Gömör kában ; Peru,Popayan Tartr.
tól , és az Amazon folyótol
Várm.ben Felsö Magyar
kôrnyékeztetik.
Keletröl
orsz ban Fay Familiájához
tartozandó , kat. és ref. lak.
nyugotpak mint egy 200
közel ide, mint egy 250 lé- mtfdeket foglal , és igen termekeny tartomány, nevét
pésçkre, látni egy kopasz
veszi a' jeles Aguas nevet
kósziklát függelégessen elviselö nemzettöl, melly még
vágva , magassága tehet 40
— 50 öleket; ennek tôvinél
eddig Spanyol orsz.nak nem
hódolt. Erröl némellyek aegynevezetesbarlangba jutkarják vala tudni , hogy
nigörnyedve; mellynek szép
magát az emberi hus evésboltozatjabenn mintegy 200
tôl meg tartóztatja, hanern.
lépésnyire , felettébb nagy
magasságú^ és belsö kerüfogoly ellenségit meg öli ,
és elvágott fejeiket kivül a*
lete közel 50 ölet tészen ;
sátor tetejébe gyözödelem
melly külömb forma, tenrjelül kardra húzza , fejetlen
plom, oltár , pincze szerü
testeiket pedig a' vizbe veti.
szép cseppkövekkel ki vagyon ékesitve ; tovább be- Aguer, 1. Sz. Croix.
lyebb hatván, találni 3 ö- Aguignan, Isle de S. Ange (130
É. Sz. 1970 N. H.) egyik a*
les folyóvizre, mellynek vü
Tolvaj szigetek közül a'
ze kôvé változtató erövel
csendes Oczeánban ; kerülel>ir ; jó izú , és inni való.
te 3 mtfdeket tészen , fekpnnek visgáltatását a'Lon.
vése igen magas , és csak 2
doni természet visgáló táralkalmas helye vagyon a'
saságkét tagjaira bizta , kik
harmadnap lévén benne , hajók' betérésére.
végére nem juthatának ; a- Aguilar dInnisterellas , kis vs és
Grófság , Estellai bí r tokban,
zonban Nemes Farkas Hazánkfia szerencsésen felfeSpanyol Navarra orsz.Jaan ,
Biscája Tart. szélein. Innen
dezte azt.
Jigthamar , Sziget arVan nevü
kölcsönözi Grófi czimjét az
tóban
Turkomanniában ,
Arelleno-i Ház.
Vani Basaságban , egy ür- Aguilar del Campo , kis vs egy
régi kastélyal Spanyol ormény klastromma' , melly
szágnak Leon Tart.ban Pilakhelye az Ürmény Pátriszuerga mellett, Burgosztól
ürkának
15 mtfd. Aszturia del Szan,Agva de Pao , Helység Azoriai
Sz. Mihály szigetében 304. tillana szébein , Ebró folyóházakkal , egyPíébania tem, nak eredetétol 5 mtfd. Marquiszi cz/immel kérkedik,
plommal ; kereskedik cziMariquez, háznaktulajdonatrommal.
¿fgvada , Agujar , Folyóv. Spa- Aguilar de Campos, kis ve a
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Spanyol Leon Tart.ban Ms Ahmedabad, 1, Gusurat*
• Secco folyó mellett.
Ahndorj■", Falu Bajor orsz. AÍAgulha , Sziget az Aethiopiai
sö-Dunai kerüle leben, Вгащ
tengerben; Madagaskar Szi- folyó mellett, vagyon Pié-*
gethez éjszak felé, Zang- bániája 54. H.
vebar partjaihoz pedig ke- Ahoni, kereskedö Jiely Daholet felé esik; a' Portugal- met orsz.ban, Felsô Guiloktól találtatott föl.
neának rabszolga partjain ,
Agun-Alasehka ,l.Unalaschka.
Kuramói szigetekben, csak
Aguntum , Innichen , vs ko- nem egyedül. az Angolyokzép Noricumban , mostani
tól látogattatik.
Tyrolisban;ítt verettek meg Ahornberg t Falu Bajor ország*
a* Slavusok 600 eszt. GariMain ker.ben ,56 Haz, ел
báld Longobard. Kir. áltaL.
320 lak. egy Pléb.val. LaAgurande , Aigurande , vs Fran- kosi serfôzésbôl és marha
czia orsz.nak Indre oszt.ban
tenyészetbol élnek,
270 Ház, és 1.580. lak.
Ahr, 1. Aar.
Agusta , Lagutta , Lasztre , Szi- Ahrbergen, Pl. fu. a' Hildeseget a' Velenczei nagy tenheimi Herczegségben, melly
geröbölben Raguza partjai
most a' Bécsi Congressusnak
• felé; a' Dalmatiai Szige- 23 Artic. ereje szerént a'
tekhez tartozik.
Britannus-Hannoverai KiAgyagos , Hlina, Falu Zemplin rály birtokba jutott, InVárm. Felsö Magyar orsz.
nerste mellett, egy bástyá. ban, Sáros Várm. szélein, val, 77 Ház. 408 lak.
■ egy vasshámorral. Lakosi Ahrenberg, 1. Arenburg.
egyesült Görögök , vagyon Ahrweiler vs, Ahr mellet, 1780
. egy templomokjRusnyákok. lak. kôrnyékében jó veres
Agylla , vs a' Ceretesek foldén
bor vagy is az ugy neveHetruriában , Mezentius a- zett Blaicherti bor terem.
latt. Ide költöztek a' VeszFranczia Birodl. alatt lévén
ta Szüzei a' szent tüzzel,
a' Rajna és Í.Tózel ozzt.ban
és sok Romaiakkal , Romáfoglalt helyet.
nak Gallusoktól elpusztít- ¿ihunn . kis vs , Franczia orsz.
tásokor ; egésséges vizeitölis
nak Creuse oszt.ban; van
nevezetes ; más nevé volt
1.560 lak. egy régi kastélya ,
Caere, mostani Cerveteri.
melly Chateau Rocher nejigyrium , vs kôzép Siciliában,
vet visel.
Diodorus Siculus honnya , Ahusz . 1. Aahausz.
most Arg irone.
Ahwasz . Ahvaz , fíhavt'sa ,meg
Ahaim,M-vs Bajor orsz. nak Isar
lehetös vs , azon nevü fokerületében Vilsz mellett,
lyó partjain Nyugoti-PerLerchenfeld Gróf birtoka.
zsiának Chuszisztán Tart,
Ahausen; 1. Aahusz.
ban. Ebben a' tájékban ujAheim , kastély és uradalom
jabb üdökben egy függetleit
Stajer orsz.ban , a' Graeczi
Nemzet üté föl íejét.
kerületben , Rába vizétoi Aja , Allia , kis Folyó az Egy> nem messze,
házi Státusban , melly MonJhlburg, 1. Alburg.
te Rotondo mellett a' TiAhlden v. Ahlen, 1. Alen.
berisbe omlik. — Azonne■àhlfeld, 1. Alfeld.
vil folyócska , másképp HiAhm v. Ohm, nedvet mérñ, mella, az említett Orsz.ban,
melly közel 2 akót tészen.
Magliáno mellett szekad «f

~- б* —
Tiberis 'vizébe.
széleinél Afrikában , аг KjAjaàhe, Ayattire, kis vs Peru
szaki szélességnek' .30 fogv*
Tart.ban a' déli Amerikáegész a' oodikig, Gvardaïui
ban , a' Lima-i Tisztartó- ioktól Magadoschkó folyóeágban, Cusco vasa, és Tivizig ; 550 Spanyol mtfd. a'
ticaca tó között.
hossza , nagyobb részint terAja- Buruni, a' hosszú és maméketlen és miveletlen, sokgas Szinab-Dagi (Aja-Dagi) " szori áradásoknak kitétebérczeknek végzete , a' Tautett ; levegoje igen meleg ».
risi Helytart.ban Orosz Bigyorarában sokara/iyat ibgroúalomban.
,
lalni mondatik. Kevés lakói
Ajacio (41 o ¿y \" E. Sz. 26o
részint Mahomet kövelöji f
щ> 49" К. H.) Adjacium , - ésa' hé vándorlott ArapsukUrsinum, Fô vssa a' Frannak maradéki , részint poc/.ia orsz.hoz tartozó ííor- - gányok , és meg igen durva.
zika sziget Liamone oszfc. , régi lakosi a' Tart.nak Nem
nak;. azon nevü öbölnel,
nagy kedvellöi a,' ioldmivea' napnyugoti parton , 6.600
lésnek , jobban a' vadászat*
lakosok Bastía várostol 25.
nak ; belsöbb vidékben marPáristól 28.3 Fr. mtídekre.
hát tenyésztetnek- Az egész
Ez a s/.igetnek legszebb vsTartomány több kis veíé8a, van egy jó révpartja ,
rek köztt látszatik íelosztházai diszesek, útszáiegyeva lenni, halységeirol eflt
iiesek , a'házak köztt emlídig semmit sem tudunk.
téstérdemel az osztály Prae- Ajat , Ayaz, Sisz , (Velhetö ,
feotusának palotája , az osz- hogy a* réz'i l-sstus") vs kis
tályi széknek , egy Püspök- Ázsiában, Karamaniai Tarfc*
nek , és a' kereskedést illetÔ
ban Adanai Basaságban ,
dolgokra ügyelö itélo székazon nevü tenger öbölnel;
nek lakhelye ; kereskednek ,
lakhelye egy Ôrmény Palakosi deszkákkal, és kláris
triárkának.
halászattal foglalátoskod- Ajalon , vs Palaestinában Ninak. Születés helye Ñapo- - copolistól Jerusalem felé 2
león Bonaparte vólt Franmfd. ; Gabea és Ráraa vso.kczia Birod. Császárjának.
bol nem meszsze, BethelA]ag v. Adschah, egyik az Atöl 3 mid, keletre*
leuti Szigetek közül, mel- Ajaxes folyó v. Európai Sárlyek Kamcsatka és Amerika
matiában , Pontus Euxinusköztt lévo nagy O ;zeánban
ba fcfly , most Tcligol.
feküsznek; kerületében 20 Ajano , Isus , Adjacium, vs
mtfd. és részint hegyes , réSzyriában a' Halcbi Basar
szint lapályos , de leg naságban , Skanderona vsnak
fyobb része gyeptüzes. Laelienélten , egy j-ó révpartal ,
osi gyökerekkel tengöd- . a' hasonló nevü.kozép tenЛек , és egyik SzigetbÖl a'
gerböl be nyüló öbölben. .
másikba halcsontal erbsí- Aibling, Mvs. Bajor orsz.nak
tett csónakokban járkálaak.
Izar kerületében Mangfall
Ajajuni , Villa S. Jóannis, kjs
mellett egy. Kastél ya , 100
romlott vs. Nafyiliában , AHáz. lakhelye egy saámtarr
siában, Alidinelli tart.ban.
tóságnak ; és mintegy 930
jijan, vagy ¿dschan , igen kelakosai találtatnak , a gyüveset isméretes Tíarti tarmölrs, kender, 's len mitomány az Indiai Oczeán
veléssel serényen fogiala
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toskodnak
lakhelye egy torök es egy
Aich, Folyóv. Würtembergi
Nubiai Bodschah Herczeg
orsz.ban Böblingnel eredHelytartójinak, van egy révvén , Grötzingen alatt a'
partja , kereskedést, és haláNeckar íolyóba ömlik.
szatot üz.
Aich, hideg, egésséges ferdi'i Aidimic , Aidinia parva, kis
Campidunum (Kempten) tartomány Nátoliában Galvssa mellett, Iiier folyóv.
lipoli tengerszognél , melly{artjain Bajor orsz.nak Шег
nek fö vea Alydo.
erületében.
Aiduni , kis vs a' Val di Noto
Aicha, Aichach, kis vs Bajor nevü osit.ban Sziciliában.)
orsz.ban Iszar kerületben , Aigaleim , falú Palaestinában 8
Paar mellett , számlál 237
mfd. Arcopolístól délre.
Ház. és íjoo lak. A' vs egy AjeLio , Tyllesium helyessen éköfallal, egy bástyával , és
pült vs egy kosziklán fekvíi
kettöztetett sánczokkal kékastéllyal , ал innensö Arítetik ; lakhelye a' kerübruzzói oszt.ban Herczegi
letbéli Elôljàrô , és számczimmel diszesítve ; a' Motartóságnak. Innent egy ora
denai Herczeghez tartozott.
járásra volt egy kastély , fa- Aji , nemzetség India partyári
rniliaháza a' Palatinatusi
délre , Indus viz* folytában,
Vitelszbach Grófnak , de ebmás nevé Láji.
böl már semmit sera talál- éig , 1. Aiehberg.
ni; hanem 1/4 ora járásra Aigen, Mvs Ausztriában &t
áll még most is az AlsoEnsz föjött lévô Tart.ban
Vittelszbachi kastély.
a' felsô Mühl fertályban a'
Ú-Aicha , vs. Cseh orsz.ban
Cseh erdßben ; közel hozzé
Bunzlaui kerületben , szám- egy üveg huta találtatik.
lál 1.000 lak. kik közül so- Aigen, Falu Stajer Herczegkan takácsok , és körnet- ségben Gréczi ker.ben Haszök. Vidékiben látni az ugy szeli patak mellett , Magyar
nevezett Ördögfalat , melly
orsz. szélein , egyvámh.zal.
bazált köböl álló gát , hosz- Aigen , kastély Szalzburg melsza lehet egy ora járó fold , lett Lodron Gróf birtobámagassága 3 öl, szélessége ban , szép természeti alkopedig 4 öl.
tással , és egy diszes 's már
Aichelberg , régi diszes vár régen nevezetes , hideg FerKa'rinthiában , puszta nagy
dövel.
hegyen , Ossiach és Wern- Aigla , Ad aquilas , vs a' Fran—
berg között.
czia orsz.nak Orne osztályAichfeld , Judenburg vsa kör- ban Rille partjain a' régi
nyéke felso Stájer orsz.ban. Normandiában 802 Házzal
Aichleuthen , G. Thum vára és és 5.940 lakosokkal. kik
uradalma felsö Austriában , nem megvethetö kereskea* Trauni fertályban, Krems
dést üznek finom tokkel ,
vize mellett,
sárga és veres réz-vass-perAichheim , 1. Illeraichheim.
tékákkal.
Aichstaedt , \. Eichstaedt.
Aigle v< Igel, Falu MozeílafoAidab y.Djchidid , (210 É. Sz, lyó partjain Száar vize tw¿00 K. H. ) vs. a' Török Nu- kolatjának ellenébe , Trier
jbiában , azofi nevü pusz(Treviri) vssától % mfd. feítában , az Arapsi tenger ö- felé. Itt szemlélni egy maga*
bôlnél, Aegyiptus' szélein,
régi ösziepot, «nelly Dio
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kletián és N. Konstantin
izzel; ereje hathatós , szaga
Császárok idejében állítamint a'záptojásé,mind sebek
tott föl. Most Prussus bir's daganatok > mind belsö
tokában van.
nyavalák gyógyitására kiAigle , Galaristes , Franczia
vánt szerencsével husználorsz.ban , Marseille és Tulon tatik.
küztttengerbe nyúlóbérczek Aiguës- mortes , A,quae mortuAigle , L Aelen és Laigle.
ae , (450 50' E. Sz. 230 46,
Atgnan , (Fanum S. Aniani)
K. H.) vs Franczia orsz.ban
vs Franczia orsz.ban a' GerGard nevü
osztályban ;
szi oszt.ban Midon folyó
mocearos
fekvése
erösmellett , 2.600 lak.
ségére szolgál , fekszik egy
Aigremont , vs Ourthe osztály- mesterséges folyó mellett
ban. Lüttichel most Prussus
8.500 lak. Nagy itt a' lóval
Királyé.
való kereskedés, és a' haAigu , Falu Bajor orsz.nak
lászat.
Szalczak kerületében egy ora Aigues-Ifives , Folyóv. Franjárásra Szalczburgtól , hires
czià orsz.nak Indre és Loire
hideg ferdövel, mellynek
oszt.ban.
1 — •
vize a' kosziklából hidegen Aiguig >n , egyik a' "Tolva] sziki szaladván , nagy elömegetek közül Azsia partjain.
netellel használtatik.
Aiguille, egyik az úgy neveAigue-belle , Aqua pulchra , kis
zett természot esudáji közül
vs Are folyó mellett , ChamDelphinatusban(Dauphine)
bery és Moutier kbztt , a'
Franczia orsz.ban : itt az felFranczia orsz. Montblanki
mászhatatlan begy alatt ísoszt.ban 680 lak.Sok selymet
méretes; áll egy kószikla
készit , lakóinak nagy gelyPyramisból , melly azonban
váik vannak. A' folyónak már régen meg mászszattulsó részén 1 mfd. innen tatott.
fekszik egy hegyen Char- Aiguille, Capo des Agullias ,
bonniere vár.
Acuum caput . Fok a' KafAigue-bellette , kis falu Roda- feri partokon Afrikában ,
nus folyótól nem messze ,
nem messze a' Jó reménység
egy hason nevü tóval Fran- Fokától.
czia orsz.nak Mont-Blanki Aiguillon , (440 25' E. Sz. 18" 8'
oszt.ban.
K. H._) vs Franczia Lot és
Aigue - perse , Aquae Sparsae ,
Garonne oszt.ban , a' Lot fo0*3° 34' É. Sz. 220 34' K. H.J
lyónak a' Garonnal való
kis vs Franczia orsz.Puyde
egyesülésénél, 2 50 h. 238olak.
Dome oszt.ban Luzon pa- számlál ; kereskedése nagy ;
tak mellett, nevezetes a'
mellynek tárgya bor , gaboforrása ; mellytöl vette ne- na, dohány , len , 'sa'.t.
vét; 447 Ház. és 2330 lak. Aigurande , 1. Agurande.
számlál. Ide nem messze lát- Ajinga * népes vs Travancor
ni a' régi Montpensieri Vár- orsz.ban innensö Indiában
nak omíadékit.
Angoly örizettel,
Aigues-caudes -, Falu az Ossani Ajipolis , vs Babyloniában Euvölgyben Franczia orsz.nak phrat vizénél , Babylonhoz
Al- Pyrenaei oszt.ban egy
nem messze.
forrással , mellynek vize Aila , Ayla , Accabach , Eila ,
lanyhas meleg, vastag olakis vs kósziklás Arábiában
jos és szappanyos szinnel és
egy kastéliyal , és egy ve
res

— tó res tengeren febvö révpartley es Trevôùx ; ezek .32
tal , nem messze az El-Tor
kissebb körökre válnak , ta
vsától ; fekszik benne Török
416 helységekefc foglalnak.
örizet az utazó seregek'
Fö vssa Bourg en Bresse
védjére. *
Ainoy vagy Aitnojr te Chateau j
ÂUtsbury I. Aylesbury.
Franczia orsz.nak Gher osz.
Ailesfoi d , vs Angoly orsz.nak ba , egy pamutíabrikával.
Kent nevü Grofs.ban.
Aindre , Anger , Ingerís , víz
Aïlze , kissziget, vagy inkább franc, orsz. ban, Berry tart.
köszikla déli Scótiának Galban, melly Loirebe foly.
lovay partjain , Cluyd nevü Aine , 1. Aisne.
öbölben egy világosító to- jfin-Ettujar, az-az : kereskedök
ronnyal.
kútja, erös kastëly PalaesAimargves , kis vs Franc, orsz.
tinában Tábor hegyénél ,
nak Gard, oszt.ban mocsáros
melly az utazó kereskedö
kornyékben 400 ház.kal.
cSoportok védjére vagyon
fiimoutiers , vs a' felsö Vienne épitve , és az örizet Janicsáoszt.ban Franc, orsz. 400 ház.
rokból álí.
és 216e lak.kal.
Ainoed , Uradalom egy pom
Ain , Ains, folyóv. Franc, orsz«
pas kastéllyal KarnioliaHerban ered a' Jura bérczeibôl
czegs.ben Gurk folyó mellett
Nozeroy mellett a' Jura osz. Laybachtól 7 mtfd ; birja
ban , hol több patakokat
Gróf Gailenbergs Az ott le
felvevén Ain nevü osztályt vo Echó hatszor adja viszáltfutja , ezután Surant , Ar- sza a' hangot ; a' közel lévó
belaine és más folyócskákat
hesryekben Achat köveket
befogadván , minekutánna
találni.
18 mértfdt nedvífétt yolna Ains , 1. Áiri.
Lyon városától 5 mtídre /Linsa , vs Spanyoí országban
fölebb Rhodanus vizébe ümArragonia tart.ban Cinca
lik. Bövelkedik hallal , kifolyó partjain 500 lak. Hajvált bl's fblettébb kedveltpiszdan í'ó helye volt a' kis Sobtrángokkal ; sok fa is ere- rarbiai Herczs.nek , mellygettetik le rajta. Ettöl a' fonek birtokosi a' 11. századlyótól nyerte nevét az
ban királyi czímmel kérAin osztály , foglalja magákedtek. Egy merö volgyekban a' hajdani Bourgogne
böl álló kerületet foglal. '
tart. hoz csapott Bresse, Bu- Aintnb v. Anted , szabad Basagey tart.kákat , és a' néhai
ság Szyriában Asi folyótól
Dombesi Herczs.get ; déli szééjszak felé , hasonló nevü
lei Rodanus vizétôl kôrnyévssal Szeschur mellett. Enkeztetnek. Nagysága 104 □
nek házai dombokori építve
lapos fódéllel díszeskedmtfd. né.psépe,pedig 285000
lélekre tetetik. Keleti része
nek nágyobb részint. Számlál 5 mecsetet , és egy kasbérczes , ellenben nyugati
részei mero rónaság, és Ain
télyt. Lakosi nagyobb révizén kívül Saone folyófól
szint Ormény és Görög Keresztények; készítenek Dipssi
is nedvíttetik ; termékény
foldje, bort, gabonát hoz,
nevü csemegét mandolából
és aszalt szölöböl ; kereslegelfrji jó marhát nevelnek*
El vagyon 4 köz-kerületekre 1 kednek fóképen készítetlen
börökkel , festett kecske
osztva, mellyeknek nevei
börrel , pamutból 's gyap
ezek : Bourg , Nantua , Bel
li ÜB. LEX. I. САЛ.

— 66
Cunningham éjszaki felettébb
juból készített materiával.
E' tájék bövelkedik nyári termékény völgyeit , foglalbaraczkal , almával, borral,
ják. Burgonyas zabja minden gabonáji közül legjobb
's méh tenyészetekkel.
elömenetellel termesztetik ;
¿ii¡na , föld északi Scotiában,
Buetien tart.ban.
•'
maga a' burgonya is igen,
küzonséges. A' téjjel bövelA/ó 1. Libólo.
velkedö Duulopi tehenek ,
jí/óinÁ (máskép Ayosz , Eyosz,
egész Air Gróí's. el vannait
joksz nevefc is viselnek) szá■ mos , hadakozó 's hatalmas szaporodva ; jó sajtot készíSzereesen nemzet, felsö Gui- tenek tejekból. Asványok
közül köszenet, vas érczkônéának rabszolgai partok'
vet , mész- raalom - és kübelseiben , Dahome-töl keszörülö-köveket ád. Jeleslet felé , derék nagy iartom.
nyal , melly egész Núbiáig sebb folyói : az Air , Doon,
kiterjed. A'király tobbmint Girvan , Irvina , mindnyájan hallal bövelkednek. FÖ
100,000 embert állíthat a'
várossa
harczba , a' Dahomei és más
10 királyok nékie adót fizet- Air , (130 4' K. H. .550 26' go"
E. Sí.) Air folyónak torkoгцек ; mind azonban hatallatjánál , 3000 lak. egy révma nem kötetlen , haiiem
partal. Lakóji hajóépítésa' Nagyok által mérsékeltetik : mert midön a' nép nem böl , dohányf'abrikákból ,
elégedik meg a'kormányozó- kószén kivitelével , tóltehal,
val, követek által meghív- kabeljau's gadócz halászatból élodnek ; kereskedést ¡s
ja; engedtetik néki üdö a' kipihenésre , azután pedig ön- üznek a' napkeleti révpartokkal.
nön feleségeitol megfojtattatik. Ajoiak készitenek sok Aire , Aturia, vs Franczia orsz.
pamut matériát , és keresnak Landes oszt.ban kis ré' gi vs 3500 lak. kelemetfis 's
kednek.
Л/отита , tengeröböl a' régi termékény vidékbeíi Adour
..
•
Macedoniában , Szalonikai folyó mellett.
öböltöl észak fêlé , mellytöl Aire, Aria .(50O 3%' i8 '.E. Sz.
200 3* 28'' K. H ) vs Lyrf folyó
csak egy fok által , melly
Capo Canistro nevet visel ,
partjain , mellylöl küzépbén
választatik el.
nedvíttetik à' Calaisi tengerzug oszt.ban mesterséges
Ajqmama , vs hasonló nevii
öbölnel.
folyó által Sz. Omer , DLm¿ir , Grófság a' déli Scotiá
kirchen városaivai egyesül ,
ban , nyugatról balaros a'
966 h. 8630 lak. szánilál. MoClydei Frith-el ; éjszakról
csáros fekvése nagy e'rósfcéa' Ileufrevi Grófsággal , kegére vagyon , ezen kiViil tulletrñl Lanerk ésDumfriesz, só partjain Lys folyóvízftél
delröl pedig Kirkcudbright,
vagyon kis S. Ferencz ne
és Vigton Grófs.kKal. Nagy- vet viseló eróssége is , melly
sága 10.34 □ Angoly mtíd. ,
a' várost tulsó partjain véezen 84.300 lakosokat szám- delmezi.
lál Felosztatik Districtu- ■Air« , (43° 41'
E. Sz. 170 24/
sokra : Carrik a' déli részét,
9" K. H.) vs Franc zii orsz.к
melly míveletlen bérczes vi
Landes oszt.ban 680 háj. és
dé]', ; Kyle kôzép részét ter3000 lak.
mékény parti tájékjaival ; Airóla , vs tulsó Nápolyi Hercz.

-Gi
ben 4370 lab. Caraccioli famffd. szaladása után Com-*
milia birtoka. :
piegnél Oise folyóba ömlik.
¿iroio , 1. Oerielz.
Ettöl a' folyótól nedvített >
Airón , víz fr. orsz.ban Niverés hívatott osztály
nois tart.ban, melly Loire- Aisne- ¡ Axonia, a'hajdani Isle
be foly.
de France tart.flak részeiboí
Aim, víz Scótiában , melly - áll; tudniillik : Dunois é»
Marr tart.ban, Gransbain
Soissonais földjeiböl , ■ Briehegyekból eredvén , Buquau
pouíllese kis részébôl , melly
tart.ban Speybe foly.
az elött Champagnehoz tarAirvault, Aurea vallis , helytozott , és Pikardiának nagy
ség Fr. orsz.ban aJ két Sévrerészébôl, ugymint Vermansi oszt.ban 4,50 házakban207o
dois és Thirrache tartomálak. számlál.
nyaiból. Nagysága 136 □
Airy f Ariacum, falu Franczia
mtíd; népessége pedig 430000
orsz.ban , a' mostani Yonne . lélek. Gabonája , bora bötart.ban.
ségben , lakosi sok gyólcsot,
Aisance, kis folyóv. franczia
és üveget készítenek. EloszNormándiában. ...
. , tatik 5 kerületekre v. járáAiscli , folyóv. Bajor orsz.ban ,
sokra , .mellyeknek néveik :
Rezat ker.ben eredetét veszi
Laon , Chateau - Thierrey ,
az úgy nevezett Aischi lyukSoissons , Sz. Quentin , és
ból Vindszheimtól nem mesT • Veryi ne ; ezek ismét.37 kissze , igen hamar nevekedik,
sebb kerületekre ósztatván,
100 Iépésnyi futása után
8.53 helységeket foglalnak.
már meglehetös szélessége
Fo vssa Laon.
; 4.
vagyon. Ezentül áltfutja a' Aist , folyóv. Austriában Ensz
termékény Aischi földeket ,
fölÖttlevö tart.ban . több áés Brandenlohe mellett Forgakra, ugymint: a' mezöcheim fölül a'-Rednicz foa' fejér- a' fekete- és erdölyóba keveredik.
. . .. \
Aistra szakadván , Narn neAise , kis folyó Franczia orsz.
vü falu mellett a' Dunába
nak északi részeiben Calvassakad.
dos oszt.ba Royon alól, Or- Aistershaim , rrivs Bajor orsz.
ne vizével egyesül.
nak Szalzachi ker.ben, nem
Aulingen, mvs Bajor orsz.nak
messze Hag mvstól ; vagyon
Isar ker.ben egy kastéllyal ;
egy kis vára , melly régi izfekszik a' Duna és Glütt kbletü kerek köfal , vízárkok¿
zött , 1170 lak. Innen kiter^
és felvonó hidak által yéjed egy mocsár egész Dilin- , delmeztetik ; birja Hohen-"
genig Caz az két ora járás- feldi Gróf
ra} mellyben sófü nevekedik Attenbach , mvs Bajor orsz.nak
Aisnay le Chateau, 1. Ainay.
alsó-Duna kerül.ben , nem
Липе , folyóv. Francz. orsz.ban
messze Vilstöl , számlál 300
ered Somme d' Aisne falu
lak. kik nagy marha-tenyémellett Marne oszt.an ; több
szetet üznek.
folyócskákat felfogadván , Altona , Aytona , kis vs Segre
ugymint: Air, Vesle , Au- folyó partjainCataloniában,
ve, Bienne, Recourne , és
Lérida és Mequinenzaköztt ;
Suippe , Chateau - Porcien
Marquisi czimmel díszeskemellett Ardennes oszt.ban
dik , birtokosa Moneada fah-ajókázható lesz ; áltfutja
miliája*
Soissons vsát, és kozel 34 Aitraoh, folyóv. Bajor orsz.ba,
á *

forrási Steinbach mellett
találtatnak ; ал also Dunai
Jter.ben nem messze felsö Altaichtól a* Dunába keveredik. — Más egy hasonló nevu folyót ez orsz.ban találni az Illeri ker.ben , ez az Ii
ier vizével eggVesül.
Aitrach , falu Bajor országi Ii
ier herületben a/. Aitrach
folyónak az Iller vizébe vegyülésénél 414 lak. kik fával kereskedést és halászatot üznek.
Aix , Aquae Gratia пае , vs Fr.
orsz.nak Montblanc osztál.
ban ; fekszik Bourgvet tó
mellett, Chambery es Kumilly városok köztt , régi ,
kis 's ízetlenül épült város,
számlál 1600 lak. szép raeieg ferdöket ; és a' mi kivált
érdemli a' figyelmet , egy
csudás forrást , mellynek vize egy- oraban ötször 's hatszor is nevekedik 's apad ,
száraz nyarakban pedig egészen kiszárad.
Aix i Aquae Sextiae , Fr. orsz.
Provence tart.ban Rodanustorkolat oszt.ban , fö helye
egy hasonló nevü kerül.nek
igen régi ,nagy, de most nagyon alászállott vs , 47,000
lak. szép rónaságban Are
folyóeska mellett (430 31'
43" E. Sz. г.30 6'
К. H. )
Epületjei nem annyira csinosságokra, mint inkább
nagyságokra nézve érdemlenek jelentést ; különös egy
ékessége e' vsnak a' folyóes
ka parljain szaladó sétálás
útak. A' melegferdöji , mellyeknek régi eredetét köszöni , már elvesztették hires
nevöket. Vagyon itt egy Érsekség, Universités, és Aca
demia , két Collegium, Anjoui Károly utólsó Herczegnek szép temetösirja ; lakosi olajfák nevelésével, szölö
miveléssel, kalap, csipke,

bársony-muvekkel foglalatoskodnak,talâlni egy gyapju-festö müvet is , kereskednek béfôzôtt szarvas gombával , olasz metélttel , apró
szöllövel , malozsával 's a' t.
Itt kové vált emberi tetemek is találtatnak.
Aizaux , hajdan uradalmas
Grófság Hennegauban , nem
messze Ath vstól , most Belgyiom orsz.hoz tartozik.
Aitenay vs Vendée oszt. Fr.
orsz.ban 3500 lakos.
ditu , kis orsz. Nipón szigetben
Japoniában , egy hasonló
nevü várossal , a' napkeleti
partjain.
Aha , kis tart. felsö Guinéának arany partjain Fantin
hatalma alatt.
Akaba , 1« Ailah.
Akabe , Acabe , hegy fölsö JEgyptusban.
Akadia 1. Uj Scótzia.
Akakesion , 1^ hegy Görög Arkadiában, Lakonika szélén,
hol Merkur nevelteték egy
ideig. 2) mvs Görög Megapolisban.
Akalzike , Aghiska , Agherzighe, (410 55' E. Sz.J vs és
vár Torok-Georgiában , Satabagoi Basaságban ; 1 akhelye a' Basának 12— 15000 lak.
kik kereskedésbol 'smüvekböl élnek. Kur folyó mossa
keritéseit , mellynek tulsó partjain fekszik egy 400
házas falu , egy régi váracskával , mellyet Ürmények ,
Georgyiabéliek , Zsidók 's
Görögök laknak, de itt a'
puskapornak , ágyúknak ,
nyomát sem látni.
Akamantt , másképp Crusocco,
vagy Capo di St. Epifanio ,
C/yprus s/.igetnek napnyugati szélein levo fok.
Akansaszok , fejér Indiaik, számos Indiai Népség éjszaki
Amerikában , hasonló nevü
vagy Imaham folyó mellett,

69 nrielly a' Misziszippi folyó- Akerteve , vs a' Maragnani szi
ha ömliit ; ezen nemzet vaget. déli Amerikában : Bralamivel fejérebb szinü mint
sziliához tartozik.
a' többi született Amerikai- Akht-ssar , Aksarai , Akscheer,
az az : fejér vs (38o 24' E.
ak; kukorirzáttermesztriek ;
4 i ó vadászok , és 3000a harSz.) szép fekvésü Vs jól nedczolókat állíthatnak.
vített 's felettébb termékeny
Akan^zász , vs hasonló nevü
vidékben ; heg3'nek töviben
folvó partjain Louisziana
Török orsz. Karamariia tart.
ban ; lakosi nagvobb részint
tart.ban E. Amerikában,
Ahanthe -, Erisse , vs Maczedo- Törökök, számokjooo. téteniában пет messze Athos tik ; к é=zítenek szöny eget ,
hegyétñl , ennek Püspöke 's meglehetos kereskedést
üznek gyapjúval , Dragan
Thessalonikaihoz tartozik.
Akbtirabod , 1. Agra.
gummival , gubacscsal , 's
Akdale , kisváros Orosz-Geora' t. A' vshoz egy mrtfdre
giában.
találtatik egy tó.
Akdasch mvs , nyugati Perzsiá- Akhiska 1. Akalziké.
nak , Srhirvan tart.ban 300 Akhissar 1. Akhessar,
ház. szorgalmassan kereske- Jkil, 1. Aehil-Isle.
Akim , Axim , v. nogy Akanni,
dik foldtermésivel.
Akelo , vs í'ekete tenger partfelsö Guinéában az arany
iain az Európai Török orsz. partokon fekvö orsz. az arany fovényes Axim mellett,
ba , Rum - Iii tart.ban , a'
az Assziantei királynak adót
Vizisi Basasánrba.
Aken , vs az eltörlött Vesztfizet, arányporral , riskásáphaliai orsz.nak Albis , El
val , ananással 's ezitrombe oszt.ban,Magdeburgi ker.
mal bövelkedik. Fö vssa:
ben Albis mellett; eros köfal- Akim v. Axim., v. Arhombelal kerítetik , számlál 4kane, fekszik a' tenger' partjain , Apollonia fokától nem
pukat, 2 templomokat , 2
messze 2000 lak. kikriskása
luther és 1 refor. iskolákat,
1 betegek' házát, 488 ház. veteményekkel 's halászat2340 lak kik részint i.obák tal foglalatoskodnak.
müvészek , általok közel Akkif rmann , Akerman , lenIÁ6000 frank értékü tobák £*Лй1 BiaLogrod , Görögiil
készítetik , részint . posztó- Moncastron , a' lafcosoknak
kalapcsinálók , timárok , 's pedig Tschetate- Alba , (460
más müvészek, részint pe12' E. Sz. 480 23' 25" К. H.)
dig földek', kertek mívelés- erösilett vs Besszarábiában
sével , marha tenyészettcl Europai Török orsz.ban a'
foglalatoskodnak, Eszten- Dnieszter folyónak. a' fekedônként 4 portékás , gyápju te tengerbe való tçrkolaf;'s marha vásárjai esnek ,
jánál ; lakhelye egy Basávan posta hivatala is , Al
nak , 20000 lak. 's ió rév part
bis folyópartjain fekvö vám ial üz kereskedést.
Aklan'sk , kerület az Irkutsházzal eggyütt.
Akerman , 1. Akkierman.
ki OroszHelytart.ban Szibetiában (600 egész 70O E. Sz.
Akersand , Aggersand , Chrisz1790 egész 2 10O K. H.) Kitertianiai Püspokséghez tartozó kis sziget déli Norve- jed egész a' Bering úttyáig,
és a' Tsuktsi fokig ; csahgiábanFridrich vssa ésTônsnem mindenütt vad, kietberg között, Kattegátban.

îen pusztaság, minden mí- Aksai , Axai , Jachsai , Kum'úki Herczegség a' Kaukaziífi.
velés nélkül , 's egyedül úgy
szólyán medvék , fejér nyúszorulatban Axai és a' Kaspiumi tenger között. Maho
lak , 's írám szarvasok' lakhelye. Lakói Tschuktsok ,
met követöji , de Ürmények,
Georgyiabéliek , Zsidók is-;
és Koraeták. Az új keriiletbéli vs hasonló névvel (630 marha-tenyészetbôl, pamut,
E. Sz.) Aklana folyóv. part- 's földmivelesböl élnek , és
érczbol sokat feldolgoznak.
íain fëkszik.
Aklim , tart. Szyriában a' Drú- Vagyon tulajdon Herczegök,
ziak orsz.ban külombféle a' ki az Orosz Császár oldraga téü gyümölcsökkel 's
talma alatt áll. Fö helye :
olajjal bövelkedik,
Aksai, hasonló nevü folyó mel
Akinettschet , 1. Simferopol.
lett , melly Sauchoi ("az az :
száraz) névvel külomiv zteAkra , köz társaság az aranypartokon Afrikában az Astik; rabszolgákkal tartatott
szintei királynak fö hatalvásárjai nevezetessek.
ma alatt , mellyben az An- Aksar , Aksarai , 1. Akhessar.
golyok erossége , James , Akschner , 1. Akhessar.
végso romlásához közelit. Akschinsh , Orosz vár China
A' Dánok itten regula sze- birod. szélein , Onon folyó
rént a'megerösitett Chriszti- partján.
anburg várán kívül , még Akssai , Don folyónak mellémás 4 erôsségeket bírnak ,
kes ága , melly ötödfel
vannak nékiek itt sok szol- mtfd. Donez torkolatjá.n agájik is, és az elött esztenlól , Don vizébôl északi part
ean kiszakadván , minekudonként i»nen mintegy 1400
rabszolgákat hordtak szétánna 7 1/2 mértfdre szalalyel a' világba portéka gyadott volna , ismét Don fo*nánt. Lakosi jóféle 's szép
lyóba szakad.
termetü Szerecsenek , az A- Ak-Szakal-Barbü v. Ak-Sakúiquamboiak által igen megBarbu , pusztaságban fekvo
fogyasztattak. Fö vssa Akra.
tó , Orosz birodalom' Orenburgi Helyt.ban , KirgiszAkra, 1. Acra.
Ahrain , Grodriec , vs Masoviai
kaiszakiak lart.banAsiában,
Vajdaságban , Varsóí V 8
kerülete 10.5 mtfdet foglal ,
mtfd. egy kast^llyal ; Elölvize sós , de hallal gazdag ,
66 folyócskákat veszen fel.
íárói lakhely.
Akron, kis ország felsö Gui- Aktaíin , kis sziget Szibéria és
néának arany partjain az America között , nem meszÜrdöghegy nevü foknál , isze Kadjak szigettöl.
gen termékény. All két ré- Aktar , vs Európai Orosz bir.
szekböl , az egyik kis Akron
Tauria Helyts. hasonló ne
tenger partjain , tulajdon
vü tónak az Aszovi tengerFejadelme alatt, a' másik
rel való egyesülésénél , egy
pedig nacy Akron Afrikákikötö torokkal.
îiak belseiben : polgári al- Akta.il , fejér hegy Kirgisz-kaikotmánnya szabad kiiztárszákiak tart.ban , mellyböi
a' Ssarassa nevü folyó ered,
saság.
/
Aksn , Akza, folyóv. Asiának Aktunak , Akun , Akunak , AkuGeorgyia tart.ban , melly
tán , 4 kavalang , vagy is
Zitrath' várossa mellett a'
Róka szig-etck Szibéria és
Kaspiumi tengerbe ezakad.
Amerika köztt,

' - **Akurá , vs Ásiai Torök orsz. Alaesus folyóv. Sicilia nyunak Said nevü Basaságában gat-éjszaki partján ; ennek
eg"y MaronitaiPüspokséggel. forrásáról azt hirelte SoliAla , szélytszórt nagy í'alu , nus , hogy a' mu'sika szóra
Lombardia - Velenczei orsz.
ugrándozik.
ban , Etsch folyó partjain , Alafoens , vs Herczegi czímmel
tulajdonképen áll 3 faluból,
Portugall országnak Beira
üszveségessen 431 földmives tartományában.
helyek , 331 házakból és 4200 Alagoa , helység az Azoriai Sz.
lak. A' jeles olaszi bársony- Mihály szigetben , 605 ház.
szövö székeknek itt a' föbb 3000 lak. 2 Plébánia temlakhelyók.
lomokkal , révpartal ; gaboAlnba , Alata , kis vs Afrika- nát , bort termeszt.
ban, Bagamedri orsz.ban , Alagon , Allahona, kisvs terNil vizénél, egy híddal.
mékény kornyékben, SpaAlabanda , Káriaivs, testgyö- nyol orsz.nak Aragonia tarnyörkedtetök' helye.
tom.ban Xalon folyó partA¿a banda , vs kozép Cariaban jain , Saragossa vssától 3
kis Asiában hegyek között, mtfd. raellynek birtokához
leífjobb , 's a' körül belöl lé- tartozandó.
vöknek gyiilés helyök.
Alagon , folyóv. Spanyol orsz.
Alabater , vs Persiának , Indiai Estremadura tart.ban nielly
Oceánra dülö partján, melly
Coria mellyélíét mosogatGedrosia tartománynak ne- ván , Tajó vizével egyesül.
vêztetett.
Alagonia , vs kozép Eleuthero
Alach , Erfurli kerületben esö
Lakoniában , Geroniához
fold, i3falukkal, lak.evang.
nem messze.
és kath.Prusszus királyé lett. Alaine, kis folyó Franpzia or-.
Alacranes , Alcranes ; 5 kis szi- szágnak Nièvre oszt.ban Argetek új Spanyol országban ron folyóba szakad;
éjszaki Ámerik.ban, 20 mtfd. Alairac , Castrum Alarici ,
Yucatan félszigettol. Sok helység Nar-bonne és Carcas- •
köszirtek köztt fekszenek, soné köztt Franczia országazért tölök messze távozni nak Aube oszt.ban.
kénszeríttetnek a' hajósok. Alais, tartomány, és azelött;
A' Spanyolok némellykor a' Püspölii Megye Langvedok
fokák vagy tengeri borjúk tart.nak éjszakkeleti bérczes
kedvéért látogatják meg.
kornyékéban, földje hegyes
Aladulat-Ili , tar tomány Na- ugyan , de még is szorgaltoliában Turkomannia szémassan míveltetik ; sok olein , Diarbeck , Syria és a'
lajt és szederfát nevel ;
kozép tengertöl kôrnyékez- találni itt vasat , köszenet,
tetve, eloszlik két felé az éjés Amiant konek némelly
szaki és déli részekre , az a' nemét. Selyembogár tenyéMarasch nevü Beglerbegség- szete is szembetünö. . hez, ezpedigaz Aleppói Beg- Alais ("440 7' 22" É- Sz. i80 15/
lerbégséghez tartozik.
ßo" K. H,_) igen régi kerüAlae , Görög vs Atticában , JE- letbéli vs Fi-anczia orsz.nak
xone mellett.
Gard oszt.ban 8000 lak. GarAlaesa , Halaesa Sicilia part- don folyó mellett Seveuni
ján, Alesus folyónál ; Sena- hegyek töviben , derék setusa volt hajdan.
lyem kézmüvei 's más fabriAlaetka 1. Alaska.
kái találtatnak. Hajdan a'

Cojity Herczeg birtoka volt Aland, Finniaknál : Ahvenamma , Grófság Finn orsz. ban.
Grófi czímmel.
Alalaei kis homokos szigetNiszámos csoport szigetek ,
, lus í'olytában,ií,thiopiában,
szigetskék , 's köszirtekböl
állnalt , mellyek közül löbb
Adulis ellcnében.
Alaicomenae, i) GörögvsBoeomint 80. nak lakói vannak ;
tiában. 2) vs Akárnania
a' Bothniai tenger öbölnek
bé menetelénél kezdodvén
mellett fekvö Astoria szigetében. q) vs Macedoniának
Finn ország és Upland köztt
esvén ; és Abo öböltöl kezdAxison innensö tartománnyában.
ve az Uplandi partokhoz 6
Alalcomenia , forrás Arkádiá- ' mfdre kozelítvén , hol a' közötte és a' száraz föld köztt
ban Stymphalos hegyénél.
jila lis , vs Euphrates vizénél
lévô tenger-rész Alandhqf'neSyriában , Palmyrene tart.
vet visel. A' térnek , melAlama , Görög vs Tigris vizé
lyét ezen szigetek foglalnak,
keletröl nyugatnak vett
nél Mesopotámiában, királyi száliás , a' Macedoniaihosszassága 25 mtf d , déltol
aktól építtetett. bjinaehez,
pedig éjszakra terjedö széés Nicephpriumhoz közel.
lessége mintegy 15 mértíd.
(600 egész 600 30' E. Sz. 37 o
Aiamn , Alhama , Altigis , vs
Spanyol orszg.nak" Granada
egész 38 К. H.) Oszveséggel
vévenagyságok i3geograph.
tart.ban 4500 lak. hasonlc»
nevü folyó mellett , hires
□ mtfd. ; a' lakóiknak pe
meleg ferdökkel.
dig száma 12000. Ezen szi
Alama , helység Spanyol orsz,
getek nagyobb részint bérnak Aragonia tartom.ban,
czessek , de még is nem terméketlenek ; találni némeXalon foíyó partjain , me
leg ferdökkel.
lyekben kis tavakat is , haAlama (370 50' E. Sz, 15c 31' K,
nem folyóvizeket nem ;
H.). helység Spanyol orsz.
és éppen csak egy pataban Murcia tart.ban 4000
kot találni. Lakosi mívelik a' földe't , marha telak. és meleg ferdökkel.
Alumanni , Alemanni , Német nyészettel , bö halászattal ,
nemzetseg a' nagy Germar haiózással , vadászattal fognia jobb részének birtokolalatoskodhak , kereskednek
si , Rajna , Duna és Moenus
tovább fával, szénnel , més-,
között ; a' Gallusoktól és
szel. A' föbb sziget
Svevusoktól szármoztanak. Aland , 6 Svecziaimfd. hosszú,
¿lamor , Szász. Szászáhus ,
_5 mfd. széles ; föglal magái
Sachsenhausen, szabad oláh ban több tavakat , srabonáhelység Erdélyben , Olt vi
val , )ó legelö rétekkel , erzénél, Leschkirchi Székbén,
dosséggel , szarvas marhámagas hegyek között,Lesch-»
val , hiúszokkal, nyulakkal,
's rókákkal bövelkedik , de
kirchtöl 3 óra , lak. óhit.
várost vagy falut hasztala-r
jílan , folyóvíz Cornvall tart,
nül keresel benne, egy kasban Angoly orsz.ban , melly
a' Brisztoli szorulatnál a' télyt lehet találni ; melly
Kastelholm nevet visel. l.ezt,
tenfferbe ömlik,
Alançhe , ve Fránczia orsz.nak Aland, Folyóv. régi BrandenCantal oszt.banCantal hegy- burgi Marchionatusban,fornek töviben 249 ház.- 2.500
rása Röbel nevü faluban tasiak. és egy çsipke fabrikával,
láltatifc , innent Verben ée
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Seehausen helységeken kevs, most helység, Spanyol
reszfcül a' Lüneburgi birtoorsz. Andalusia Tart.ban ,
kokba futván , S'hnakenEstremadura szélein , bevilburg mellett Albis vizétôl
la vstól keletfelé.
be fogadtatik. SeehausentbT Alaftquer v. Alenquer , Fanum
kezdve hajót hord , de csak
Alanorum , helység Portu- "
nem minden esés nélkül.
galli Estremadura Tart.ban
Mellékes folyója a' Biese ,
gyönyörü szölös hegyehtol
melly Beeseveg mellett See- _ kórül vétetve , fekszík nem
kantsgraben név alatt támessze Té jo folyótól Liszamadván , Vosz , Milde , Au
bon ¿s Leiria Köztt, azon
graben , és Ucht folyócskák
nevütágos birtokkal; mellyáltal gyarapitatik ; szál haben Liszabon fekszik ; számjókat vagy tutájokat el bir.
lál e' helység 554 Ház. 2100
Alander ) folyóv. Galatiában ,
lak. 5 Tempi. 3,Klastr.
nagy Phrygia tart.ban kis Alaon , Fran-zia helység 's keAsiában.
reskedö, hely Szumatra SziAlandriana , Maeandria , Görög
getbenAzsiának déli részein.
vs Epirus tart.ban.
Alapaicha , réz érczel gazdag
Aland> oal , kis hely Fortugall
bérczek Orosz Birodal.nak
orsz. Alemtejó Tart.ban ,
ÁzsiaiPermia Helytart.ban.
melly egy halas folyóv. mel
Nem messze tole íekszik a*
lett dombonfekszik Guadiá- kerületbéli vs
nától nem messze , Elvas és Atapajev , Alapaicha mellett
Evóra köztt , erös várral
1000 lak.
Alapujcfie,nagy kereskedö hely
felkészítve.
Alnndtó , kis hallal bövelkedö
Travancoreben a'Malab'riai
tó
Brandenburg!
közep
partokon, innenso Indiában;
Márkban Oderberg mellett.
Mahometánueok , Thamást
Alanqatatna.gy vs Travankoreküveto keresztények és Hinban innensö India. Azsiádok által felettébb népesiban hason nevü folyó partsett helység, egy tengerbe
jain , i kathol. templommal.
eresztett mesterséges foAlangon, Franczia vs Guienne
lyóval.
tart.ban , Garonne oszt.ban , Alar , Folyóviz Perzsiában ,
melly a' Kura nevü Sziget's e' viz mellett.
nél a' kaspiumi tengerrel
Alanguer , 1. Alanquer.
Aiani , Maeotis tava fölÖtt
egyeledik.
Tania folyónál lakott nera- Alareon , Illarco , kis vs Uj-Castiliában Xucar folyó mel
zet , a* Bastárnok' , és Dalett Spanyol orsz.ban, Cuenkusok' bajtársai ; utóbb a'
zától 4 mfd. ; a' Sz. Jagói
Vandálok, , és Svevusokkal
nemes rendhez tartozik.
Galliát és Hispániát megszállották. a). Alanok , GöV Alara , Sagrus , Folyóv. innen
so Calabriában Nápoly orsz.
rög Császárok alatt , Cauca
ban , melly az Apennini
sus éjszaki oldaláról , Hypahegyekböl vévén eredetét ,
nis folyónál lakott ^lemzet.
a' Jóniai tengerbe ömlik.
Alanien , Tartomány Azsiában
Abchasiátolnem messze, va Alas fia , Folyó Jakutskisi kerületben Orosz Birodalonj,
gy on tulajdon feiedelme,
éjszaki szélein, a' jegesten-s
Chan név alatt , kit maga
gerbe szakad ; ennek partr
választ.
jeit Jakuták, és Tungusok
Alanis , Aneanicum , regenten

- 74 íakják, kilt vadászatból 's
messze Nápoly Ország szé—
halászatból tengódnek.leitöl.
Alaska, Aliaska , hosszú del Alatta , vs Szerencsés Aráfelé tengerbe bényúló kesbiában.
keny fold , az Orosz Biro- Alatyr , (540 39' E. -Sz.} kerüdalomhoz tartozó Kavalang letbéli vs.
—■ Orosz
^
..:.,n_...
Bir.dlnak
Simbirsk Helyt.ban az Ala
v. RókaSzigetek kôrnyékében , éjszaki Amerikában az tyr folyónak a' Súsa vizéIzraaílovi tenger szorúiás,be való befolyásánál 690
ban , ennek nyugot parti
Ház. 1360 lak.
tartományihoz tartozandó. Alaudulia , Asiai tartomány ,
Natoliában , Eufrat vizénél ,
Az Oroszoknak a' bundás V.
Turcománnia határin. A'
préra börrökkel való kereskedésok végett van itt ke- . hajdani Cappadocia zordon ,
és hegyes része. Lovakkal
reskedö házok ; született laés tevékkel bövelkedik. Lakói névezik magokatKagakosi harczra termettek , vataya - Koungoknak , vagy
dászok és ragadozók. Ejszais Napnyugati embereknek.
kira és delire oszlik. Az elsö
Aiassaq , vs , 3160 lak. Francz.
a' Marasi Bégséghez , másik
orsz.nak Corréze oszt.ban.
az Aleppóihoz tartozik.
\Alatamaha , nagy hajózható
folyó éjszaki Amerikában az Alauni, Alani, hegyek Euro-"pai Sarmatiában. Maeotis
egyesült szabad Tartomátaván fülül , ettöl vette nenyok közül levo Georgia
vezetét az Alani nemzet.
- Tart.ban;veszedelmes bémenetele ; ered a' Kreeksi he- Alauniai bfíi czek , vagy is a'
Volchonsky erdö , kozonségyekböl , folyása csendes ,
gessen pedig az ugy nevea' 33 Éjsz. szélességnek grázett Volga hegyek (.560 E.
dicsa alatt a' tengerbe keSz. ) Europai Orosz Biroda. veredik.
lomnak kozép részében fek^Alatkaleb , csoport kosziklás
vö hegysor , melly minden
Szigetek Arabiában , mel
felül lassan , felemelkedvén
ly ekbe:i Al-Hadschr vs laJtóinak házaik nagy részint messze ki terjed; gazdag vass
érczel. Ennek a' hegynek
vájva vannak.
Alati , vs Azsiai Orosz Biro- ága a' Valdai és Duderhofi
hegy , melly utolsó egész a'
dalomnak KazanHelyt.ban ,
a' két Alati, és Aschit pata- Finniai tenger öbölig f'elkok egyesülésoknél.
nyúlik; '
-A^tof, Oiotte/, Atoa, nagy Alaunus, folyóv. Britannia SzibérczekTatár orsz.ban, mel
getében , Vectis Szigettol
lyek a' Jaik folyónak erenem messze, Franczia orsz.
detétol kezdve , ennek kefelé.
leti partjain egész a' kaspiu- Alauta , 1. Alt.
m'\ tengerig ki nyúlnak ; Álawey , Alana , hely. déli
Itülümbféle neveket viselnek
Scotiában , Fife Grof.ban ,
Tay torkolattyánál.
vassal , kristályal , 's alabástrommtl bovelkednek.
Alava , Tartomány a' Biscajai
ijilatri , Aletrium , régi vs , az Uradalomban Spanyol orsz.
Egyházi birlokokhoz tarto
ban; fekszikEbró vizénél Na
zandó, fekszik egy dombon ,
varra, Quipuzcója , Biscajoco lak. lakkelye egy Püsja , és Ó Castilla között,
pöknek , napkelet telé nem . nagysága 52 7fio □ mfd. >
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ban , 6.400 lak. ,
számosezek köztt a' Nemes- A'baida , C.380 .58' E. Sz. 160 14'
sé^ ; földje hegyes ugyan,
K. H. ) Helység Valenczia
de még is gabonát , bort ter- Tart. ban Spanyol országmeszt , gyomrából pedig ban , 3200 lak , kik szappant
vass ásattatik. Fö vssa Vit- - föznek.
Alban, vs Franczia Országnak
toria,
Alb , kís folyó a' Badeni N.
Langvedor Tart.ban , Tarn
nevii oszt.ban , 3030 lak.
Herczegségben , raelly Frey
burg melle! tfoiyván»a' Raj- Albana , vs Azsiában Albania
nába szakad.
tart.ban, Kaspiumi tengerAib , kis folyó Badeni N. Her- ntl , jó kereskedéssel , Bachu
czegségben, ered Würtem- nevet is vise.l.
berga orsz.ban Hernalbtól 's Albania , Azsiai régi tartoFrauenalbtól joven , Mühlmány Kaspiumi tenger mel
lett, Georgia napkeleti rér
bergnél a' Rajnába keveredik.
szén; most Zuire tart. hoz
Alb , ai Alb fölött Alpes , bér- tartozik , és neve Dagestán.
Fö vsi Chipiche , es Zitraczes 's nagyobb részint Wur
temberg orsz.hoz foglalt tar- ka. Albania nevet viselt bajtomány , melly tudniillik . dan Scótia is, 's Királyfiai
Reutlingtöl Urach 's'KirchAlbaniai Herczegek voltak ,
heimnak tartván a' Duna
most csak Braid tart, viseli
felé ki terjèd , több részei . még az Alban nevet.
durva 's kietlen vidékbol Albaniae pylae, mostDerbend,
á'lanak , 'js viz nélküi szü- vagy vas kapú ; szoros járás
Caucasus hegye allyán, Caskölködnek.
piomi tangernél.
Alba tonga, 1. Albano.
Alba , Pompeja (44o 36' E. Albania , Török Tartomány
Ai"naut - Vilajeti név alatt,
Sz. 2,50 40' K. R.) jó élô vs
Adriai és Joniai tengernek
Tanaró folyó mellett , Pertinax Cs. honnya ; Piemont- hosszában , éjszakról határos Herczogovina nevii tart,
ban a' Szardiniai Király
nyal , ée Boszniával , keletbirtokában , Franczia biroröl Macedoniával ; délrol Et
dalom alatt a' Stura oszt.
ban foglalt helyet; számlál pirus, nyugotról pcdig a'
Velenczei öböl 's Dalmafiá7000 lak.
nak némeliy részei által
Alba . vs tulsói Abruzzó tart.
kôrnyékeztetik. Ki terjeda'
ban Nápo^y orsz.ban.
fejér Drina folyóvi/.étol eAlba Regia , 1. Székes Fejérvár.
gész az Acrocerauniai he^
Alba de Tormes , vs szép kasgyekig , hossza 700 , széles-i
télyal diszesítve Spanyol
sége 270 olasz mfd. Több
orsz.nak Leon Tart. ban, hajhegyei éjszak nyugot felé
dan Herezegség vólt , mellyaz úgy nevezett Monte Ne
hez több vsok 's faluk targro ; dél nyugotnak pedig
toztak ; ennek többek között
Chimera. Folyóvizei : Dribirtokossa volt az isméretes
no , Bojána , Somini , la PolBelgviomi Helytartó Albai
lonia, Cocytus 's. a', t. A'
Herczeg. Ujjabb idökben a'
Scutari tó éjszaki nyugot
Mendozzai Ház birta.
felé Dolmátiának szélein taAlbacete, (38o 51' É. Sz. 1.50
láltatik. Levegöje hegyes
io' K. H.) vs Spanyol orsz.
uak Murcia Tartománnyá- tajékaiban kemény , d«
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partjain mértéklett 's kelzárva , eltéríthessek. NégV
lemetes. Folde termékeny ,
szögü 3 emlék oszlopok »
bort , olajt , pamutot ,
vagy is Pyramisek , az eledohányt , kosót 's. a', t. nyujt
sett 3 Curiatiusoknak sir
mivelôinek.. Lakosi részint
helyeit mutogatják. — A*
kathol. részint nem egyevs körül faluji lakásra ineült Görögök , nagy része
tézett disszes kastélyok lat-,
Mahometet követi. Az egész
tatnak.
Tartomány 4 Basaságokra Albano , vs
v Syriának egy terosztatik ; ezeknek neveik :
mékény volgyében nem
Janiniai , melly leg hatal
messze a'Libanusi hegyefctöl
massabb , Avloniai , DelfiAzsiában ; lakosi görög keniai , és Scutari Basa széresztények.
кек. Az lllyriai Albaniáról Albano , Monte Albano , kis vs.
laid Dalmatidt.
Herczegi czimmel Nápoly
Albuniaiak, vagy A'nauták ,vélorsz. Basilicata Tart.ban.
heto , bogy maradéki a' ha j- Albanopoli , Török vs Drina
folyó mellett • Alban iában ,
dani Thrariabélieknek v.
Pelazgoknak ; csak nem eMatzedoniának szélein , Ogész száraz Europai Török
cridától 10 mfd. Albaniának
orsz.ban el vannak szórva ,
hajdan fö vssa volt, és
de, kiváltképen Dalmatiáettöl
kölesönözte
volt
nak déli részét, Albaniát ,
e' tartomány nevét; most
Epirust és Macedoniát laknagyobb részint baglyak
ják , és a' Török Birodalonv
lakkelye 's madarak fészkej.
nak föbb nemzetét állitják, Albanus , mons , Latiumi hegy,
l.ár csekélyehb számúak le- Alba mellett, Catialis Ju
gyenek. Jó lovas katonák , piter itt tiszteltetett : itt tarkik Arnauta név alatt istattak a' Latiumi í'eriák is ,
mértetnek , de nagyobb ré
és néhány triumphusok.
szint szélyel az orsz.ban teIlly nevü hegy volt Pannokeregnek , azutakatelállják, niában is.
és veszedelmes utazók rab- Albans , (s/.ent) régi vs An
goly orsz.ban a' Hertforti
láóivá változnak.
"
Albane, Frescati,, Alba longa Grofságban , az út 's áltjá(41° 43' 50" É. Sz. 300 ig' rás , melly Londonból ezen
K. H.) vs az Egyházi bir- városon keresztül Angliátokban , Rómától délkelet nak nyugoti éjszaki vidékiielé , igen kellemetes és ere vezet , nagy el ornen etegésséges kôrnyékben , az Alére szolgál a' lakóinak. Ez
baniai hegy töviben , lak- az a' Caesar vitézlo idejéhelye egy Püspöknek , ki böl isméretes Verulamium ,
melly akkor feldúlatbtt umindég a' hat Kardinal
Püspököknek egyike. Neve- gyan , de ismét felépült.
xet.es a' \fz óra hosszasságu
Nevezetes régi Apátság , a'
melly hajdan Angoly orsz.
mtisterséges folyó (Emissario) mellyet a* hajdani ha- nak elsft klastroma vólfc;
talmas Romaiak K. U. szü- lehet e' tiszteletro méltó ré
letése elótt 398 esztendöben
gi Gothica épületnek emТ)чга csekély munkával ké- lékeztetó maradványit még
enítettek a' végre , hogy az most is szemlélni. Ë' vsnak
■AJbániai tavat , melly min- kôrnyékében találtatnak az
Açn felöl heryektöl be volt úgy nevezett Angoly gom-
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bocz (puding) kövek.
. 56/ К. H) ve Spanyol orsz.
Albany , Albania colonia,Gróf- nak ValencziaTart.ban 2.400
ság az Ejszaki Amerika
lakosokkal.
szabad Statusának Nev-York Alba augusta (Viviers^ vs HelTart.ba¿i, térsége 82 □ mfd.
viusok foldén Galliában.
foglal 75.740 lak. kik na- Albaxen , Falu az eltörlott
gyobb részint a' HollandokVesztfalia orsz.nak Fuldri
tól származnak. Bator ke- oszt.ban nem messze Vizurmény 's durva a' leyegöje,
gie (Veser) folyóviztol , 91
de még is földe termékény ,
Ház- 490 lak. 's egy tlébá's kivált derék marhateniával.
nyészetnek lakhelye. Fö Albazin , Város és Vár a' Niuvárossa
,
chi Tatárságban, Yamour
Albany, 42o .36' E. Sz. 56o 52' folyó mellett, Peckingtôl
N. H.^ Hudszon folyó mel40 пар járo íbldre. Hajdan
lett, szárrilál 600 Házaiban
az Oroszok birtokában vólt,
5000 lak. , kik között sok
de minekutána veres csaHollandok 's Németek ta- tákra a' Chinai és OroszBiláltatnak. Regenten a' Carodalmak között nyujtofc
radiai kereskedöknek föbb. vólha alkalmat , az ott lévô
lerakodó helyek volt > Van
Czobolfogás és gyongyhalá—
egy pénz váltó (Bank) hászat miatt a' Yamour vizéza , egy Àkediemiai Colle- ben , 1689-ben az Oroszok
gyiuma , serfözöhaza , senf a' Chinabélieknek engedték
malmai, pipa, szönyeg 's
áltab, és igy a' kivánt bépapiros fabrikája, és egy
kesség helyre állíltatott,
üveg hutája.
Albbruck , Falu Badeni N. HerA'bany Fort , v. Henley-Fakczegségben , Treisami keriitorey
8o' E, Sz.) a'
letben Alb folyónak a' RajHudsoniöböl Társasághoz nába folyássánál
lakotartozandó a' déli Uj-Valeszsi az itt találtatott vassben ejszaki Amerikában ,
bányákban foglalatoskodAlbany folyó partjain.
nak.
Albarattin , Lobetum , Turia, Albecft , régi kis vs , kastély
vs. Spanyol orsz.nak Ara- 's Uradalom Bajor orsz.nak
goma Таг fc.ban,számlál 4000 Felsö - Dunai kerületében ,
lak. , lakhelye egy Püspök- 300 lak. 1704 a' Francziâk*
nek, a' ki a' Szaragosszai tól és Bajoroktól kö halomÉrseknek Suíiraganeussa ,
má változtatott.
Gvadalaviar fclyóv. part- Albe^na , Albania , folyóv. a"
iain. Fekszik egy dombon Toskaniai N. Herczegségben
Valencziának 's O Castiliá- mesterséges folyás által, az
nak szélein ; a' természettól
Orbitello yidékiben fekvó
olly igen meg erösittetett ,
toba ömlik.
hogy minden mesterség nél- Albeied , Folyóv. a' nagy Takül határbéli Várnak beil- tarságnak Dschagatay Tart»
lik. Jelessek e' városnak ön- ban Sz. SzamaTkand vssa és
tö-müvei.
Gihur nevü fol.yóviz között.
Alborine , folyóv. Franrzía Albeiedn , Helység O-Castiliáorsz.ban , Bugey tartvban , ban Spanyol oi.-sZ.ban TregNantesi hegyekböl ered , és
na folyóv. mellett Riojai
Ainsb& foly.
r
bírtokban,
Altatera , (380 ai' E. Sz. 1.50 Alhelí, Albulo, Folyóv. Hel
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Graubüntdéni ,
csúra járnalo
' \ ¡«
(Rhaetia}Cantonjában,Für- Albenga , régi vs a' Genuai tenstenau mellett az ugy ne- gerpartokori Finale és Onegvezett hátulsó Rajnába ke- lia közLt Olasz orsz.ban ,
veredik»' L . .
. .van egy jó révpartja , és
Albemarle, vs Franczia orsz.
lakhelye egy Püspoknek ;
nak Alsó-Szajne oszt.ban , - jól épült varos ugyan , de
most Aumale nevet visel.
egésségfcelen levegoje miatt
Hajdan az Angolyok ±»irto- . népeMen , kb'rnyékiben sok
kában volt egész Norman- , kender. terem. Nem messze
diával, de minekutánna é- a' révparttól fekszik a' kis
zek ki üzettettek vólna, é', Isoletta d'Albenga Sziget »
Városnak Ura is Angoly ormellyen csupán egy torony
szágba tkkarodván , Alber- ' találtatik.
■ ,
niítrlei Gróf czimjét meg- Apenque, 1. Lalbenque. ,
, tartotta, a' kit késóben az Albes и eut. , 1. O-Adbenreut.
Angolyok Királya Holder- Alberche , kis folyó Uj-Casztiaiesz/kis tartományal Yorki liaban Spanyol orsz.ban.
Gróí'.ban megbirtokosított. - melly Talaverà mellékiben,
L. A uma.be. Лу.тг«-á'Tá'jóba szakad.
. .. i
Ademarle', Tartomány éjszaki Alba паи , 1. 01bernb.au.
АтеНка&ап j az éjszaki Ka- Albernsdorf , Olbrachtzicze >
.Trolinába/i , melly alkotó ré- Falu az. Austriai Szileziáj sze a'. szabad egyesült Tarban., Teschini Herczeg.ben
. tomány-oknak , Roanak fo- Teschini kerületben, egy kalyó mellett, ennek torkothoL filialis temploramal
..-latjánál vagyofn ! az Albç4 88 H. 619 lak, . kik Szileziai
- malle; tenger
szorulat, • Lengyél nyelven be-zélnelí.
-,mel'lyb;e ,több: folyóvizek , Albersdorf , Helység Franczia
ugyminf: á' Chbvan , Mabirodalom alatt a' Mosella
heren ésBlackvatter üntik ki - oszt.ban 4 míd. MarsalLól,
. viaçiket. :..
.< -;
, mos; Pruszus Kir.é.
Alben, Albius , il Monte de Albert, 1. Ancre.
Cassa, . bér.czek Carintbiá- Alberti , tôt és elegyes Mvs
- ban, mellyekbol sok kePesl Várm.ben Irsától nem
nesô ásatilt ; еЬЬЬТ veszi
meszsze , Pestôl 7 mfd. î jó
forrásit Alben folyó is, szántófoldekkel , 's rétekkel ,
mellynek torkolatja a' Ve- ' Szel^czky zászlós Ur ide
lenczei öböl.
gyarmatot vezetvén , nagy
Alben , fölsö Alm , Falu Bajor
elümenetelére szolgált a'
orsz.ban a' Szítlzachi kerühelynek. Vari itt egy uraletben egy nagy sarga réz
dalmi seríoziiház , Majorm üvel , és egy dróth í'aság , élésház , és egy szerzebrikával. f
mény a' Szegények' számáfilbenas , 1. Aubenas.
ra. Lakosi kath. és Evang.
Albendorf , Magnisi Gróf Uramind a' két résznek tuiajdaíma 's faluiai.56 ti. és gao
don templomai vannak. Bír
lak. Gláczi Gróf's.ban. Nevébenne Almási János is.
zetes a' Szüz Mária képe és Alb'-' tt atlér ja , 1. Kereszteskutja miatt az új Jeruzsataller.
lemben , 94 kápolnákkal , Alberton , Paratorium , kis vs
melïye'îbfi sok ezer ájtatosAírikának Barca országáboáók eszteudonként búban, jeles révparttal a' ко-

Albín , vs Franczia orsz.ban.
zép tengerben.
Albertshtijn, 1. Olbernhan.
Aveiron oszt.ban , 9150 lak.
Albinali , nagy vs boldog AAibi, L Alby.
rábiának Seger Tart.ban ÁAlbi , Alba Marsorum , Fuzsiában.
centia , vs a' tulsó Abruzzói
Tart.ban Nápoly orsz.ban Albinost , a' Fejérek , elkorcso-*
czimjét nyujtja egy Grof- sodott embereknek köz ne
ve , a' kik tudniillik tejságnak.
Albi y Albie , vs Franczia orvagy kréta-szinü fejérek,
szág' keletdéli
széleiben
és többnyire fekete , veres
Montblanc oszt.ban Szeran
vagy barna borü szülöktöf
folyó mellett Aix es Anecci
's némellykor veresses fejérektöl , . veszik Iételeket fköztt.
Albia , görög ve Messeniában
vagy pedig itt ott magok is
a' birodaJomnak Augustusszaporitják nemöket, A'teítól jegyzett határitól ao. töknek bore , vagy is inkább
stad. nyugatéjszakra.
felsó hártyája németyekAlbici , Albioeci , a' Rohoda- nél, mint közönsegesen szonuson túl feküdt Galliában
kott lenni , sima , másoklakó nemzetsegeknek egynál pedig borzas és pikkegyike. Julius C. De b. g. 1. lyes. A' hajok 's a' testeken
Í. c. 57. A' Salyeknek es Vo- találtató ször, hasonlóképen
contiaknak bajtársai. Fö
mint a' bóreik , tejszinü fe
ysok volt Reii Apoll.
jér. Sz,emeik nagyobb réAlbicia , Albuzza , Helység szirit pirossas szint mutatLombardia - Velenczei orsz.
nak , találni azonban szürban 9 mrfd. (Mediolanum)
ke 's kék szemüeket is. A*
Majlandtól / а' Lago Ma
világosság eránt igen érzégier« vidékiben feks/ik ;
kenyek , olly annyira , hogy
«z elött az Agognai oszt ban fényes nappai vagy kevefoglalt helyet.
set , vagy éppen nem nyitAlbidvna , vs Nápoly orsz.nak hatjákki szemeiket, hanem.
ümensö Calabria Tart.ban
csak hunyoritnak. Holdvl-,
4 mértfd. a* tengertöl. ■ • lágnál
vagy setétségben
Albie , 1. Albi.
jobban látnak , innent éiAlbig' ois\, Tartomány felso
jeli embereknek is nevezLangvedociában Franczia tetnek. Altaljábavéve mind
orsz.ban , a' mellynek állitó
testökre mind lelki erejikre
részei hajdan az Alby és nézve gyongébbek más emCastres, püspöki, megyék
bereknél. Legszámossabban
vóltak , Alby éjszaki , Cas
találtatnak e' féle emberek.
tres déli részét foglalta ;
a' Dariai fóldszorulatnak
hossza 11 , szélessége 5 mfd.
veres réz szinü lakosi köfölde elegendôképen nedvezött. Azt mondják , hogy
sitetik , innent bo a' gaboJámo Szigetben egész egy
na es bor mivelése ; nem küChakrélás nevet viselö ,
lömben marhatenyészete is
most le irtt testalkottással
szembetünö ; most Tarn felruházott nemzét vagyon.
oszt.nak állitó része.
— Afrikában a' fekete szeAlbigny , kis vs Nerre folyó
recsenektöl nemzett fejér
partjain Franczia orsz.nak
gyermekek Abinoszoknak ,
Dondoszoknak , vagy pedig
Cher osztályában Berry
fejér szerecseneknek nevezTart.ban.

, tetnek.' Ежек az együgyü
ban , most à' Szardlniai kiSzerecsenektöl , vagy is Ne- rályságban.Nevezelesek porgerektöl
gyüraölcstelen ,
czellán fábrikái ; több Gbszent , söt istenes emberek- nuai Nemesek mulato kanek tartatnak , kiknek matélyaikkaldíszesítetik.Franradványit, kivált hajokat ,
czia birodalom alatt a' Momind annyi hathatós erövel tenottei oszt.ban tal'áltatott.
. tellyes szent tetemeket nagy Albistaverati , Olbasa, vs hajszorgalommal eltesznek. A- dan Ciliciában kis Asiában,
zonban nem kell ezekkel a'
most helys. Na oliában SaKakerlakiakat oszvezavartii. talia es Takia , vagy is AnLásd Kakerlakiak.
tiochia köztt.
jibión , Ni Britannia orsz.nak Albium Ingaunum , Albenga.
, régiebb neve , melly most vs hajdan Liguriában.
. csak a! magassabb írásmód- Albium Intemelium , Vintimigban használtatik ; eredt
lia , Rómaiaktól gyaraponyilvanaz albus szóból , tedott vs Liguriában.
kintetbe vévén már a' rég Albius m. Hegy f'elsö Pan
gonia között. Ez extremum
múlt idäkben hires Àngoly
Alpium nevet is visalt. L.
czínt , Albion neve származhatott ennek'becsült fejérAlpen.
...
Al bkaa , nagy rónaság Szyriásegetöl.
ban a' Damaski Basaságban,
Albion , Angoly szálítvány ,
áltfutja Letane folyóv. tervagy gyarmatUj Hollandiának napkeleti partján , Ujmékeny kivált mozsola es
apró szölövel.
déli Valesz tart.ban , több•nyire számkivetett bünü- Alblas , régi kis hely Belgyiom országgal eggyesitett dé
sükbol áll , kiknek száma
li Hollandiában Maasz fo1801-Йеп SS4J. ment. Jelessebb városa Südney , Cove, ' lyónak torkolatján alól ,
Port1, Jackson, derék révmelly folyótól és Leck vizéparttal.
- ' :
töl kôrnyékeztetik , innen
Albiran , nagy 's gazdag kerese' kerület Alblasszi Vaertkedö vs Spanyol déli Araenekís neveztetik.
rikában , Terra firma tar- Alban , kis helység Franczia
tományban.
orsz.nak Drome oszt.ban.
А1Ы* 1. Elbe. E' vizig hatot- Albona , kis vs rev parttal a'
tak a' Rómaiak Drusus es
Carnetói öbölben a' bengeri
Tiberius alatt a' Teutonok
Magyar kereskedô vidékben,
eilen viselt harczaikban.
vagy is Magyar DalrnatiáA'ibisz , Bérczek Zürichi Kanban ; fekvése dombos, melly
tonban Helvetiában , melArsza folyónak torkolatjályek a' Zúgi Kanton határtól mintegy 2 mtíd. Ez a'
jaitól Szilvald és Szilfl hoshegy sziilte hajdan a' Roszában egész az Albiszriden
maiaknak ama' dicsö Horanevü faluig kiterjednek ;
tius Poetát.
ezen találtatik a' Zürichböl Albono , kis folyó LombardiaVelenczei orsz.ban az eltör(Tigurium) Zugba es Lucernába vezetö magas orlött Agogrja oszt.ban , melly
szágút.
Novara vs falait mosogatAlbisola , Albizola , Alba Dován , Pó folyóval egyesül.
cilia , helység a' hajdani Ge- Albor , Alvor , vs Portugalli
liuai kbztársaság' birtokáAlgarbia. orsz.ban Lagos vs.
hoa
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boz közel ; révpartja, kivé- tartom.ban Valenczía ofvén veszedelmes bémenete- szág felé.
bétj-elég1 alkalmas volna ; Albuch 1. Aalbuch.
kornyéke mero rónaság , Albufera , (Balsa) bis -vs Por
mellyben jó bor termeszte- tugalli Algarva orsz.ban Fa
tik ; jeles ferdöje, melly a' ro és Lagos városok között
méreg eilen hasznosnak a' tenger partjain ; van egy
mondatik lenni. Czimjeegy révpartja, számlál 2300 lak.
Grófságnak. Ebben a' vi- kiknek halászat és keresfcedékben kell a." régi torténet dés foglalatosságaik. Ettöl
iróknál elöjövö Hanibal rév- a' vstól vette Franczia Marpartját keresni.
schal Suchet Hercz. czimjét.
Alboran, (Insula erroris) kis Albufera, (Атоепитп stagnum)
sziget hôzéptengerben Afri- tengeröböl, Valencia «vssákai Fez orszg.nak partjam , hoz 3 mtfd. , melly a' kb6 mtfd. Cap de trois Four- zép tengerböl Valencia orsz.
ches-töl, éjszakra ; halászok ba benyulik.
' gunyhóji töltik e' szigetet; Albulo, Albell > folyó Helvevan tengeri rablók eilen é- tiában Graubündeni Kant,
pített menedék tornya.
ban a' Rajnába keveredik.
Alborg , \. Aalborg.
Album aestuarium , Humber,
Albor ough 1. Aldboroughé
Urus és Abus, öszvefolyasAlboraya , vs Spanyol orsz.nak sok , minekelötte a' tengerValencia tart.ban 2520. lak. be szakadtanak , BrittaniáAlàrecAt' , vagy a' kôznép szeban keletre.
rent Mtj¿mer'í'eilu}eL a' Sz.sz.k. Album litus, fok Lybiában > a'
Hennebergben 133 ház. 740' Kreta földetöl fejér nevet
lak. kik között több szegcsivisel , a' tengertöl 24 óránáló ková sok , és parket
nyira.
szövök találtatnak. Találni Albuquerque , kis erösitett vs
itt egy vasbányát is.
тт
1 czimmel
"'
' , Spanyol
^
'
Herczegi
orsz.nak Estremadura tart,
Albreda , falu közep SzenegambianaJi Bar orsz.ban kö
ban Portugalliának szélein,
Elvas és Alcantara városok
zep Afríkában ; ebben volt
között ; száma lakosinak
a' Francziáknak egy gyengén megerösitett kereskedö
5500 , kik nagyobb részint
gyapjúval és posztóval kehelyok.
reskednek. A' Cuevai ágból
Albret , kis vs Franczia orszg.
eredt Gróf Ledesmá birtoka.
ban Gascogne tart. naît des
Landes osztál.ban ; fekszik Alburnus , Monte di Portiglione , hegy alsó Olasz orsz.ba
egy erdbnek közepette BourCalor , Silarus és Tanager
deauxtól lo mtfd.
vizek között.
Albreton , 1. Alberton.
Albs il Savia , (Supis , Isapis) Albus , (Deenarius Rhenanus)
folyóv. az Egyházi birtok- fejér
feiér fillér
filler v. fejér pénz , válban Olasz orsz.ban , ered a' tó pénznek neme a' hajdaToskaniai N. Herczegs.ben ni felsö Rhénus kerületben
Németh birod.ban , melly
az Apenni bérczekbol , álta' mostani pénzünk értéke
futván a' Ravennai Leeatiszerént 2 krajcz.t téezen ; de
<5t , és Velenczei öbölbe
ezen értéke nem volt minszakad.
denütt egyenlö , így p. o.
Albucerte , Albacerte , vs Spa
aleó Hassziában egy Albus
nyol orsz.nak Uj - Castiliai
HÜB. LEX. L DAR.
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■■ 12 riegyçdelïbôl , vagy is mi
marokat > egy. golyó Sútci
müvet , egy vaVolvasztó ke—
2 3/4 kr.ban álíott ; Kolomenczét; kereskedése e' vániai 78. fejér filler tett
rosnak nagyra mégyen le1 Rh. tállért , vagy apróbb
vételben i kolonial fejér
írtt.poriékajival. Azos/.tály
Elojáróinak lakhdye ; ;mem
pénznek értéke a' mi pénzünkben tett i krajczárt és
külömben a' kereskedésbéli . dolgokra ügyelö itélcw
2 2/1З negyedjeit egy kjajszéknek ■ is.
czárnak. Ezen fejér . péíiz,
vagy Albus a' fele volt Ba- Alca , (Talca) kis termékény"
tzen v. Bazen nevü Németh
sziget Kaspiumi tengerben
Birodalom pénzének , melly Masanderan partjain nyu4 kr.t tett , illyen 1 5 tett
gati Perzsiában.
egy Németh v. Rhénusi lo- Alcafar , a' Gibraltar! tengerrilitot, 12 pedig és 2/4 tett
zugba beszaladó fokok kö
zül a' kozépso , Afrikának
egy Magyar forintot,
Albuseme , kis sziget > vagy is részén , Ceuta és Tanger városok küztl , a' régi Malainkabb kószikla kózép ten
gerben Afrikai Fez orsz.nak
balai kastély mellett, Spapartjain, Albuseme helységnyol-^Andalusiai tartom.ban
fekvö Tariíia városnak el?»
nek ellenében.
Albuzinózka , Orosz birod.nak
lenéLen.
legvégsobb határ vára, mel- Alcafar , Ceguer , vagy is az;
lyet a,' Mongoli Tatárság- ugy nevezett Ais Palota , kis
vs Afrikában , Fez orsz¿nalí
ban , Nercsinszky tart-ban ,
Habara tart.ban , fekszik a'
Irkuczk
Helytartóságban
bir, fekszikAmur folyó part
Gibraltári tengerzug, part
jain , Ceutából tengerbe vejain Moszka várossától 1200
zetö úlnak Itüzepén. Hajmtfdkre.
dan tetjedt nagy vs volt ,
Albuzia 1. Albicia.
Alby , Albia v. Albiga (4.3O 55' de most igen elszegényedett ;
36'r E. Sz. 190 48' 18" К. H.) azonban mégmostis lakhelye egy Helytartónak. B,évTarn oszt.nak fo várossa
• Franczia orsz.nak Langvepartja meglehetös.
docia tart.ban r régi , nágy Alcafar Quivir, vagy is a' nagy
és hajdan Érseki vs ; dorn
Palota, (Caesarea magna),
borodott í'ekvését Tarn vize népes hely Afrikai Bárbanedüíti, számlál 1936 ház.
riában Fez orsz.nak Asga,
és több mint n,opo lakos, tart.ban Luco folyó mellett ;
Páristol 150 francz. mtfd.
kereskedéseszembet.üno , kidel í'elé. A'káptalanbéli.tem- vált különös jó irósvajjal ;
plom legszebb 's a' reyolu- az Antlanticumi tengertöl
5 mtfd.
tió elött leggazdagabb tem
plomai közül volt Franczia Alcafar do Sal, (Salacia
orsz.nak ; az Erseki palota peratorum) kis vs Portugalis díszes épület. A' város li Estremadura országban
elött találni a' háj-oló la Li
ñera messze Sandao folyóce, sétáló helyet ; benn a' tól ; számlál 6,50 ház., bóvvároeban pedig 11 külómb- séges sókutat , és egy mereíéle fabrikákat, ugymint: dek hegyen épült erös várt.
.vászon-, zsebkendó , kalap , Vidékjében so к káka no ,
. papiros , szönyeg , viasz , *s mellybol jó gyékények , szé, . 3\t. Ezeken kivül ttibb ti- kek íonattatnak , és messze
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liülsö országokba is kivi- bäbbal (Kermes) terraetettnek.
kény.
Alcacer, vs a' Fortugalliai A- Alcalá de Rio, kis hely Andalemtéjo tart.ban 645 ház. és
lúsiában Spanyól orsz.ban ,
2310 lâk.
Quadalquivir folyó partjaAlcaferia , Algaferia , vagy is
in nem raessze Szevilla váaz Inquisitiói ház , Aragorosától.
. niában Saragossa mellett Alcalá Rèal, (37039'É. Sz 12O
fekvo erösseg Spanyol or- аб' К. H. ) kis vs Spanyol
szágban.
orsz.nak Andalusia tart.an.
Aleai , durva tekintetü raagas
Xenil foly о mellett , Granahegyek Afrikában Fez orsz.
da ország s¿éiein \ száma
ban; belseit sok szölö-he- lakosinak kilencZedf'él ezergyek 's besövenyezett fü- re í'elmégyen , fekvése 'а
ge, olaj., náranes, czitrom,
kürnyéke hegyes ; a' Fran
's gránát-almafa-kertek rucziák áltaí okozott változáházzák ; lakói sok marhát sok élott volt nékie egy gaztart*nak , és gazdagok , mi- dag Apátsága , mellynek
vel magas bérczektol keríeszt'endöbeli jövedelme ¿ooO
tettva az adóíizetésre nem
aranyokat behozott.
kénszeríttethetnek.
, Alcaiho , kis vs Szicziljának i
Alcalá de Chisbert , (40O 2' E*
(Val di Mazzaro) Maízarói
Sz. 16050' K. fL ) vs Spa- völgyeben vagy kerületében
nyol orsz.nák Valencziatardel nyugati részeiben , kptom.ban 3600 lak,
zel Castell a Mare nevü fokAlcala de Guardanra , (Hieniphoz, 5000 1чк.
pa) kis dombon fekvô vs Alcanissa , Alcanicz 4 (41o 8'
bpanyol orsz.nak Andalusia E. Sz. 16045' K. H.) ékes vs
tart.ban egy erös yárral , Aragonia orsz.ban , GvadaSevillától 1 mrtfd. del kelouppe folyó mellett , Saralet felé.
gossai kérületben Spanyol
Alcalá de los Gazules , régi.vs
orsz.ban , vannak. 600O lak.
Spanyol orsz.nak Andalusia egy óltalmazó erbssége ; volt
tartom.ban Granada orszg.
nem rég* itt a' Calátravi
nak szélein , Gibraltártól Nemes Rendnek egy tisztar6 mtfd.
tósága is. Kornyékiben timAlcala de Henares , (Complusó ásattatik.
tum , Alcalá S. Justi) 400 28' Alcanizes , kis vs Spañyol orE. Sz. 110 32' K. H.) díszes
szagnak Leon tart.ban Pörvs Spanyol u] Castiliának tug^.11 ország' határjai felé
Toletumi tart.ban, Madrit- Dueró folyótól északnak.
tól kelet felé ; számlál 4000 Alcantara , Neuva Caesarea , v.lak. egy csekélyen látogatNorbensis Colonia V v. Pons
tatott Universitást , 38 tem- Trajani , (39 o 22' E. Sz." 11Ö
plomokat 's kápoínákat , 24 £¿' K. H. ) kösziklan épült
Collegyiumokat , 's beteg- kis vs , Spanyol országnak
házakat. Az itt levo Uni- Estremadura tart.ban Tájó
Versitás templomában fek-* folyó mellett ; ezen itt egy
szik ama nevézetes Kardi- szép kóhíd vezet által,melly
nál Ximenes , ki 1517 végez- Trajanüs Császár idejébetí
te pályafutását ; születés
epítetett nem caekély mun*
helye ezen kivül Cerveu,te§kával. Eróségét a.' Mauyu«
6 *
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soknak köszöni ; ezek épi- gel Spanyol orsz. nak Jaen
tették még most is erössen bérczeiben 4000 lab. bilí toí'eim álló vastag kbfalát 's
képen olajfákat neveln'ek.
tornyait, a' régi vár-épí- Alcauiz , helység Spanyol or
test udomány 's ízlés szerént.
szágnak Aragonia tart.ban ;
Ettöl a' várostól kblcsönö- találni itt igen tiszta timzé nevét az Alcantarai Ne- sót, egy jeles szökö forrást,
mes-Rend , melly 1170 eszt.
és hajdani Maurusok által
, ben fundáltatott.
épitettmesterségesfolyôïiak
Alcantara , helység Portugall
omladékit.
orsz.ban Lizabon vsához kö- Alcuster , vs Angoly orsz.ban,
zel igen bájoló kôrnyékben a' Var'viki Gróf's.ban Arrov
Tájo folyó mellett , díszes
folyó partjain 3000 lak. kik
királyi mulato palotával,
tofabr.ikákban foglalatps, gyonyorüsége* kertekkel ,
kodnalt.
mesterséges barlangokkal , Alchabur , Chabur, (Circesium^
*s víz - zuhanásokkal kér- vs a' Diarbekiri Basaságkedík.
'
ban ,' Al - Dschesira nevü,
Alcantarilla , Alcantara , szép
tart.ban Azsiában Chuber
helység Spanyol orszg.nak
folyónak az Euphrates viAndalusia tart.ban Szevilla zében való egyveledésénél.
vstól 7 mtfd, itt találni Alcimos , fok Attikában, melly
még egy roppant B-ómaiak
az Etionneiai fokkal Pireus
által épített köhidat.
kikötöt keríté.
Alcatraz , kis vs Spanyol orsz. Alcintpo , vsHispania. Ronda
ban új Casztilíának déli réhoz 2 mtfd. roppant düleszeiben fekvö Mancha tart.
déki fenn vannak.
ban egy magas hegyre épült Alcipo , Tr ¡galdón (Halisia} kis
várral , kornyéke termévs Europai Tórók orsz.ban
keny , melly a' Montiel me- Livadia nevü t&rt ban , a*
zejének hívatik , közel Gva- kis Porto Pigo tenger bböldarmena folyó eredetinél ; nek déli részén a' Joniai tenszámlál 3300 lak. kik posz- gerben.
tó fabrikákban , érczesko 's Alcira , (39O 13' E. Sz. 160 22'
veres réz bányákban mun- K. H.^ erósített nagy helykálkodnak.
ség Spanyol orsz. nak ValenAlcaraz, 'bérczek új Kasztilia cia tart.ban; fekszik Xucar
tart.ban Spanyol orsz.ban, folyónak szigetén , 9060 lak.
a' Guadiana és Guadarmena nevel sok szederfákat.
vizek forrásai kozótt, Mur- Alchen , vs, vár , és kerület
cia és Andalusia tart.nyok Trieri tart.ban , Mosellánál,
szélein.
Cobleriztôl 2 mtfd.
Alcajar , vs Afrikában , melly- Alckhofon,, M vs. fois б Austriáben a' Portugalliai király ban , Wilhering klastromSebestyén 1 557. esztendöben tól nem messze,
a' Maurusoktól agyon ve- Alckmaer , Alkmarium , szep,
rettetett.
erôs vs éjszaki Hollandiában
Alcassalla , régi vár Spanyol Kennermanlandiában , szép
orsz. nak Granada tart.ban házokkal , csatornákkal ,
közel Antequera vshoz egy sánczokkal ; Harlemtôl ,6,
hegye-n építve, ennek oltal- a' tengertöl 2 mtfd., kerti
mará szolgál.
virágokkal, gyümöl sökkel,
¿íkauieta , kis vs egy erösseg- rétekkel bövelkedik. Búzá-
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val , sajttal , vaj jal lieres- Spanyol orsz.nak szélein.
kedik. Igen kellemetes lak- Alcora , (40o 2' É. Sz. iö= 39'
hely. Lakosi többnyire ka- K. H._) vs Spanyol orsz.nak
tolik. , némellyek reform.
Valencia tart.ban 2400 lak.
reraonstransok , Mennoni- kik porczellan fábrikákban
ták , és Zsidók is.
munkálkodnak.
Alcoa , kis foiyóv. Portugallia Alcojjua , bérczek Spanyol ororsz.nák Estremadura tart.
szágban , Ó-Casztiliának Aban , az Atlanticumi ten- lava kis tart.ban , a' rég negerbe ömlik.
vezétes Idubeda bérczeknek
Alcob'jza (Ebirobritum ) hely- részei.
ség Portugalliai Estremadu- Alcoutim , erosített helység
ra tartm.ban , számlá.1 295 Portugall orsz.nak Alemtéjo
házakban 950 lak. kik pa- tar.ban Guadiana folyómelmut és vászon portékákat lett 1100 lak.
készítenek. Ennek vidéki- Alcovendas , kis vs uj Casztiben találtatik egy jeles 's liában nem meszsze Madgazdag Bernardinusi szer- ridtól.
zet Apátság, mellynek esz- Alcover , (41O 17' E. Sz. 17048'
tendobéli jövedelme 180000 K. H.) vs Spanyol ország'
portug. ftokra (KrusadokCatalonia tart.ban 3000 lak.
ra ) f'elmégyen.
Szerzöje AlcQjr > (38o 31/ E. Sz. 160 17/
volt Alphonsus Portugallok К. H.) aíszes vs Spanyol orelsö királlya , ki ezen Apát- szágnak Valencia tart.ban ,
ságot egy jeles gyözedelem
hasonló nevü folyó eredetiemlékezete végett szerzette ;
nél , sok fabrikáji, 's nagy
ebben csekély , 's említést
gyapju kézmüvei vannak.
alig érdemlo konyvtár taLakosi mintegy 14600 , kik
Iáltatik.
"
a' kornyékben találtató vas
Alcocer , helység Spanyol uj
bányákban dolgoznak , és
Casztilianak déli részében ,
azokból élnek nagyobb réMancha nevü kornyékiben,
szint ; van egy kihányó viz
ettöl kôlcsônôzé Camp d'
forrása is, melly BarchelAlcocer nevü kis tartomány
nek hivatik.
maga nevét.
Alcoytim , kis vs erfts határAlcochete , kis vs égy erosség- varral, Algárbiában , Guagel Portugalli Estremadura
diánaviznélPortugalliában.
tart.ban , Lissabon várossá- Alcudia , vs a' Spanyol orsz.
tól 1 mtfd Téjó partjain.
hoz tartozó Malorca, v.MaÂlcohalades , Nép Spanyol dél
jorca szigetnek napkeleti
Amerikában Terra ■ firma
szélein, van jó rév partja ,
tart.ban, melly t. i. Maralakosinak száma 800, kik
caibo nevü tó partjait lak- Kláris halászatot üznek.
ja , gazdag 's nyájas nemzet. Alcuendas , kis vs új OastiliáAleole , Arva , fluvium Arven- ban , Spanyol orsz.ban Madse , mvs , Spanyol Andalu- rittól 3 mtfd.
siaban , Guadalquivir vizé- Aldan, foiyóv. Orosz bir.ban
nél , 7—8 mtfd. Sevillától.
ад Asiai Irkutzk Helyt. JaA comicem , Alcoruzen , Sacilis, kutski kerületében ; ered &'
mvs Spanyol Granada orSzlanovói bérczekbôl , kietszágban.
len és sivatagos vidékekben
Alconchél , kis vs Portugall or- folyván, minekutánna Maszágnak Alemtéjo tart.ban,
ja, Utsur 's más folyókat
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felvett , Lena vizével egyveban Ruhr osztályában nem
messze Jülich vssától , most
ledik.
; . .
^fildborough , (Isuriuni) kis vs Pruszus király birtokiban ,
Angoly orsz.nak Szulf'olki
az 1793 esztjendö l-sö Mart,
Grófs.ban, fekszik egy kele- napján itt törtent csata vémetes tengert tekintö völgy
gett nevezetes.
ben, nem messze Aid folyócs- Alderney
J , Aurigny
- , Origny
kának torkolatjától ; van
sziget Angoly országhoz
egy most mar befövenyese- tartozandó Normandiának
dett revpartja , lakóii napartí ai tól 9 mtfd. hossza 5,
gyobb részínt halászok , kik
szélessége 2 mtfd , száma éegyszersmint némü-némü
pült ház. 200, lákóinak 1000.
kereskedést gabonával, és
Magas fekvésü , 's kivált del
köszennel is üznek.
í'elé , hol kosziklákkal kerítAldea, Spanyol szó , melly tetik ; termékenysége elenálok falut jelent; ugyan
gendö volna , ha használ1 ezt jelenti a' Portugalloknal nák lakóji , kik inkább a*
Aldega ; innént yagyon hogy
marha tenyészetet mivelik.
számos sok helyek mind à'
Ezek szegények , de megelékét Nemzetnél e' nevet vise- gedtek. Ejszak nyugoti vég
lik , így p.o. Aldea gallega, hegyétol 7 mtfdre fekszenek
Aldea nueva, Aldea vieja, a' the Casketi veszedelmes
's a' t.
köszirtek , mellyek közül a'
Aldea gallega , helyse'g Portulegnagyobb 's magassabbigalli Alemtejo tartom.ban
kán 3. világító tornyok
Tejó folyó partjain , van
vagyHak.
egy Liszabonba vivo réve. Aldersbach , most már el törAldejo , kis folyó Lombardi
lött Cziszterczita Barát AVelenczei orsz.ban, Etsch vipátság, nem messze Vilstöl
Bajor orsz.nak also Dunai
zébe ömlik.
Aldekerk v. Altkirçh , helyseg
kerületében.
àz elA)bi Franczia Ruhr Al- Dschar , kis vs Hedschaz
• oszt.ban , most Pruszus kir.
Arabs tart.ban az Arabs v.
1 birtokiban , számlál 600 Jak. veres tengernél, Medina nak
kik posztó fabrikában , 's
révpartja.
V
'
Atenyészettel
'
i
selyem-bogár
Al Dschesira , 1, Mesopotamia.
Alduide , része a' Pyrenaeusi
foglalatoskodnak.
hérc.zekriek , Pamplona és
Aldenqr , kis vs az eltörlött
Sz. Jean de Pie de Port köFranczia bir.nak Ruhroszt.
zött , Spanyol országi Naban , most Pruszus király
birtokiban , Aar folyó melvarrához tartozandó.
Ale , erñs , olajhoz hasonlító,
mellett.
Aldenberg , eltörlött Cziszter ' hizláló kétszerfótt ser , tiszta mint a' bor, minálunk
czita Barátok klastroma ,
Angoly sernek hívattatik.
Bergi Nagy Herrzs.ben, most
Angoly orsz.ban csak egyePruszus к ir. birtokiban , fedül a' hires Vindsori seríóküdt volt Vormskirchenmelzó házak esztendönken Lon
lett , mellyben sok Bergi ,
Mérki 's Jülichi (Juliacur don várossába 1,5000 Berrelt
mi) Grófok 's Herczegek te-.
(vagy közel 63075 béesi amettettek,
kokat) küldenek. LeghíresAldenburg 1. Oldenburg.
sebb, mint leg-jebb : a* BurA.dcnbqjm , vs, a' franczia bir,
tpni-Ale, mellynek seriözü
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Jiázai a' világnak minden vai tóba szakad.
részeire ezen ser számtalan Alemannok , régi nevök a' hajakóit küldözik. Dorchesterdani Germanusoknak vagy
és Tauntoni-Aíe is dícsérte- Németeknek , kik tudniiitik. El vele közel egész Anlik Vürtemberg környekit
goly ország ; söt keleti Inlakták vala.
diába is hordják ; hogy meg Atemdaghy 1. Olymp.
ne romoljon, e' végre elké- Alsmbig, tó, éjszaki Amerikászített sert újjonrían megban , Canada tart. nak napfozik , és a' hordókba egész nyugoti részében , hoszsza
tojásokat raknak , mellyek
30 mtfd. azon nevü folyóv.
az útban lassanként a' to , által a* felsö (£>berf«) tóval
jas székiig í'eloszólván , a'
egyesül.
sert épségben megtartják. Alemié'fo , Alentéjo (Provincia
jilea , Aleos , Görög vs Atticá- Tranfitagana^ tartom. Portugallia országban Tejo ée,
A ban. Megapolis gyarapítója.
Guadiana folyók között,
Alebama , ^olyóvíz Florida
Spanyol orsz.tól Beira , Estartom. Ejszaki Amerikátremadura és Algarbia tar
ban , melly a' Pensakole ütom. óktól kôrnyékeztetve ;
bölbe szakad.
,
dél nyugot felé egész a' ten¿lleca , mesterséget üzö hely
Spanyol orsz.nak Aragonia * gerig kinyúlik ; hossza 40 ,
tartományában. ' .
szélessége 30 mtfd, az egész
Alece , kis folyó tulsó Cala
térsége 432 □ mtfd. mellyen
briaban Nápoly országban, 350000 lélek lakik ; földena-*
melly Reggio erösitett vssa gyobb részint bérczes és csak
mellett a' Sziciliai tengerbe
Tejo folyónak hosszában és
ömlik.
a' tengerfelé róna; általjáAlefeld, 1. Alfeld.
ban rosszúl míveltetik, báÄtegranza , kis sziget az Atlan- tor földje tobbféle végekre
tikumi tengerben , Biledul- fordíttathatnék.Termékeny
gerid partjai felé Afriká- részeinek föbb termési ezekt
ban ; a' Canariai szigetekhez buza, riskása , árpa , bor ,
olaj, narancs, czitrom, maszámláltatik ; van egy jó
rév partía "s eros vára , Or- gyalfa , dugókérgü cserfa ,
chilîa nevü füvel boríttatik 's a' t. Vannak ezen kivül
jó legelö rétjei ; külombféle
felsö színe.
jó ízü halakkal 's vadakkal
Alegre , kis vs Franczia orsz.
nak felsö Loire oszt.ban 194 sem szükölködik. Montemor és Estremez vidékiben
ház. 's egy kastéllyal. Fa
finom edények készítésére
milia haza ama hajdan nealkalmas jó agyaga van ;
Vezetes Alegrei familiának.
Alegrette , kis hely Portugall.
edényibol Spanyol országba
orsz.ban Alemtejó tart.ban sok kivitetik. Eloszlik 5 kisMárkgrófi czímet visel.
sebb 'birtokokra , mellyekAlekschki , ú\ kerületbéli vs
nek nevei: Evora, Béja, Elvas , Portalegre , 's Estre
Orosbbir.lom TauriaiHelyt.
ban , fekszik Daepr folyó mez. Fö vssa Evora..
egyik szigetén. "•><■
Alen , 1. Aalen.
Alele , vs Mauretania Tingi- Alen, vs Belgyiumban a' hajtana tart. Atlas hegye alátt. • dahi Iszala torkolat oszt.ban
Alemán kis folyó Helvetiában. Veser (VisurgisJ folyó bal
Freyburgi Kánt.ban a'Gene- - pajrtjain 1760. lak.
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Al*n , Ahlen , Aulen , hajdan
rizsnya szappany , kalap ,
Birodalombéli vs, Sváb orsz.
's bor portébákat készíteban Kocher foly ó mellett, az nek ; itt hamis gyémánt
egykor birodalombéli Gemetszöket is találni , bibtöl
! münd vsnak , és az Elvangi
iö az Alençoniai brillánt.
Prépostságnak birtoki köVannak e' kbrnyébnc b vas,
zött ; 230 ház. 2400 evang.
czinobrium , és bristál bálab. számlál. Fél mtfdnyi
nyái; bö gabonás fold] ei t
birtokával, .5 faluji , és 600
szöllö hegyei 's fája. Ezekiobbágyaival 1803-ban Vürkel a' természettol 's a' mestembergai király alá jutott,
terség által nyujtott táreszt.béli 8000 for. jóvedelgyakkal nagy beresl edést
mével. Nevét, vélhetô, hogy
üz,; lskhelye az osztály' föbb
a' sok angolnáktól , mellyek
Eloljáróinak 's egy keresKeitt fogattattak, kölcsonözte.
doi torvényszékneb.
Alen , kis vs , Franczia bir.hoz Alenquer 1. Alanquer.
tartozván , a' fel Isalai oszt. Arnsbach , 1. Almansbach.
ban foglalt helyet , a' Veszer Alentakia , kerb let Esztland
folyó mellett , x mértfóld
tart. Lieflandban , Peipus
Hammtól.
tó , és a' Finniai öböl köAlien , Ahlden , Ahlen , hely- zött , fö vsa Nárva.
ség az egykori Vesztphalia Alentejó 1. Alemtejó.
örsz.nak, Aller oszt.ban Zel- Alepöwa , Alepiíwstk ( 57° 40'
létôl 3 mtíd.
É. Sz.) kerületbéli fö vs OAlen , kozépszerü folyó Veszt- rosz Perm Helyt.ban 1000
faliai Aller oszt.ban , melly
lakosokbal.
a' Corveyi Solling hegy- Aleppo L Haleb.
böl eredvén , minekutánna Aleria , bis vs Tavignano foSchvülmefolyócskátfelvett,
lyónál Franc. Korzika oszt.
Lippoldesbergi
klastrom
ban, egy Püspbkkel , a' ki
mellett a' Veszer folyóba kôzônségesen Cortében laszakad.
kik , 1730-ben a' zenebonásAlenches , vs Franczia orsz.ban kodóKorzikaiak által elpusza' Cantal oszt.ban , fekvése títtatott.
hegyebtöl keríttetik.
Alerta, je les vs volt CorsikáAlencon (Alenconium) (48o
ban , Phocisi Görögöktöl
13' 30" É.Sz. 170 4,5' 53" K.
gyarapíttatott , Rhodanus
H. ) fö vssa Orne oszt.nak vizének torkolattyánál.
Franczia orsz.ban , Norman- Ales , vs Szardiniában Sasdiának végsô szélein ; szép
sari Püspök lakhelyével ,
's nágy vs , 16000 lakosokkal. terméketlen vidébe miatt
Fekszik tágos térségen Sara' Püspükbn és Káptalanon
te folyó bal partiain , melly
kivül alig lakjamás valabi.
itt a' Briante nevü folyócs- Aleschimo , eddig egy Balley ,
kát felveszi ; számlál 5 kül- (Prebenda) melly a' déli 's
80 városokat , 2 plébánia
legnagyobb részét foglalta
templcmokat , 1 szép kasmagában Corfu szigetének.
télyt , 1 Lyceumot y és más Aleschki , O ¡esch, Aleszki , mvs
több díszes épületeket. Fiés kis erôsség Dnepr folyógyelmet érdemelnek az ide
nak egy szigetén Orosz Tauvaló csipke és más fabrikák ;
ria Helyt.ban.
mellyek mindenféb? gyapjú Alesham , kis vs Anglia Nor
materia, vászon, püté't, ha- folk Gróí'ságában , harisnya

1

SzÖvö mfihelyekkèl.
sus) vs Albaniában , Scuta
D/esîa , Alise , hires vs volt a'
ri Basaságban , Drinónak
Mandubiak foldéoi Galliá- kôzép - tenger' oblébe folyásánál, egy meredek szikban ; erósségét Julius C.naíy
bajjal veheté meg, megvélán , )ó révvel és 2000 lak.
vén , leégette. Arany és ezüst Egy kath. Püspöknek lak
helye. Itt fekszik Kasztriot
müvesi nevezetesek vóltak.
György , ki Skanderbegnek
L. Alexie.
neveztetëtfc , és 1467. eszt.
Ales i rte , Görög vs volt belsö
meghalt.
Lakonicában , Bryseaetöl
éjszakra , Taygetus hegyé- Alet , Alecta , Electa (42o /51'
nél. 4tt találá fel Myles , 59" E. Sz. 190 55' 6" K. H.)
vs Franczia Aude oszt. PyLelex fiia, az elsö malmot.
Alesion, hegy Arcadiában Man- renaeus hegyek tôvén , Au
de folyónál 1000 lak. gyaptinea és Tegea között.
Alesstandria (44Э §\t É. Sz. 26З
ju és bftr fabrikákkal , me15' К. H.) , ezen csúf külöm- leg ferdökkel , arany és réz
böztetö névvel délia Paglia , bányákkal.
mert itt a' fa helyett szal- Aletaster , 1. Aleconner.
mával élnek ; jeles erôsség Alett 1. Alais.
Piemontban .30000 lak. egy Al' uti siigetek északi Asiában.
Ezek Kamcsatkától az Arne«
posványos vidékben Tanaro
folyónál , nem szép ugyan rikai tenperbe behyuló keskeny foldig , melly Unalasmagában , de vagynak még
is több derék épületei, mel- kának neveztetik , ív formára terjednek , ("50—,57olyek közze a' fö templom
ig É. Sz. 200o K. H. ) és 347
is tartozik ; találtatnak itt
□
mtfdet foglalnak. Elsök
12 Plébániák , és egykor 17
a' Sasignan vagy közelebb
Klastromok , mellyek mind
eltöröltettek ; azon kívül Aleuták , mellyekhez a' Be
ring, és Réz szigetei számlálegy szép énekes játékszin ,
és egy pattantyús iskola. tatnak. Utánnok következVagyon még egy jó felleg- nek a' tulajdonképen Aleuti
vára , és meglehetös keres- szigetek, melly ek Chao, Nrgho , v. Andreanotv és Kawakedése , kiváltképen pamut,
selyem és más keleti , 's O- lang v. Hóka szigetekböl állanak 's ezek közül legnalasz portékákkal. Két vâsárin, mellyek April, és Oc- gyobbak az Vmnak és Unataska. Ezekhez csatoltatnak
toberben tartatnak , sok
Franczia , Schwaiczer és Né- a' Kanaistky szigetek Unimak,
Kadinqk 's más egyebek álmetek megjelennek. Lakhetal. Észak felé a' Kook útlye egy Püspöknek és a' hi
res Merula Györgynek ha- jától esnek a' Stindowi szi
getek, mellyek hegyekböl
zája.
's szirtekböl állanak ; az o
Aletszano , vs Terra di Otranpartjaik többnyire meredek
to tart.ban Nápoly orsz.ban
sziklák , és az imitt amotfc
Sz. Maria di Leuca fokánál
látható repedések és barlan8000 lak. Lakhelye egy Püs
gok elegendö i ele i a' hajdapöknek.
ni víz és tüz által való fold
Alessnna , kis Grófság Mantuai
felfordulásának. Némellyekerületben Olasz orsz.ban ,
ken találtatnak tüzokádó
Guastalla Herr.hez tartozik.
Alesiszio ÍLszkenderaszszi (Lys- hegyek, 's ezek köz/.ül né

mellyek szüntelen , mások 's hajdak, riíka szekálúak*.
pedig csak néha füstölnek ,
fehér eredetüek, de a' fiist és
's ezenhegyek' oldalain kén- szenytöl megbarnúlt színüköves , vagy meleg források
ek , igen jó szívüek , barát-*
csergedeznek. Az ide tarfco- ságosok , vidámok és könzó 's többiekhez hasonlólag
nyü eszüek , vityillókban
kietlen Bering' szigete a' (ulloa) laknak , mellyeknek
legmagasbb , 's hóval fedett eggyike 200 embert is foghegyeket , és a' szirteken 90 lal , 's ezek tobbnyire vadálábnyi magasságú hanthal- szatból 's halászotból élnekmokat , es a' többi nagyobb Vagyon tulajdon , de kevés
szigetekkel , mellyek száma hatalmú Felsôségôk (Ton40-re felmegy egyenlöen a' jon), 's így élnek irás és
sebesen ömlö patakokban idoszámlálás , de nem egéigen szép 's tiszta vizet lát- szen Isteni-tisztelet nélkül.
tat. A' klima itten durva , Ezen szigetek hasznosak az.
'e a' tavasz , melly'Május kö- Oroszoknak , kivált a' szözepétôl Junius kôzepéigtart, rös és tengeri állatokért, 's
ezek az Eszaknyugati Amenem igen kellemetes , mert
ezen idöben a' sürü köd rikának eggyik részével az
Orosz kereskedö társaságmiatt alig Iáthatni a* napot. Juniusban f'elderül az nak tulajdoni , kik a' hal
ég és a' száraz hév gyakran és a' tengeri vidra fogást ,
terhes is lesz. Augustusban 's vadászatot részint az itt
mar kezdödik a' nedves es születtek , részint a' zsoldba
hideg ösz , mellyre haraar fogadott emberek által üzik,
д' nem annyira erös , mint és a' nyert bundaböröket
tobbnyire Khinába vagy Jatartos tel következik , melly
miatt a' hó Májusig meg- panba eladják.
marad. Itt némelly bogyó- Aletum , (Guich-Alet) vs régi
lon és füveken kívül kevés Galliában ; mi foldön ? esplántára lehet találni , de méretien.
mégis tobbféle Europai nö- Alexander Newszky , nagy Klastrom Orosz , Petersburg!
vevények , mellyekkel próhak tétettek, igen jól te- Helyt.an, egy Erseknek laknyésznek. A' keleti szigetekhelye.
ben találtatnak némelly Alexandersbad , egésséges for
alansony fenyök , czirbolya rások és ferdök Bajor Main
kerületben Wansiedel és
fenyök , tölgyek , nyárfák ,
Redwicz között , a' víz ha's t. e'f. De a' nyugotiakban
csupán csak bokrok. A' réz sonló a'Schwalbachiakéhez.
szigetében hajdan tiszta , 's Alexandrette , v. Skanderona ,
néha tiz fontbol álló rézda- v. Eskienderun, (Alexandria
ad Issicum sinum} (36o .35'
rabokat is találtak. LegnaÉ. Sz.) vs és kikötö Sziriát
gyobb kincsei ezen szigetekban Halebi Basaságban »
nek a* bundaböros állatok ,
?* kivált a' jég 's ko rokák, 15 mtfd. nyugatra Haíebtól»
mellyeket a' fehér , vagy Ajas nevü tengeri übolnélkékes ször külömböztet. A* A' város szegény gunyhók2000 Iakosok , kik karcsúak, ból áll , jó víz nélkül szü- .
hajlékony tagúak, tartósak,
kölködik , 's azért kéntele^ömbölyü 's lapos képüek, nek a' Iakosok szamarakon
kis ormiak, fekete szemiiek ivóvizethordani. Bé vagyon
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Iterítve morsárokkal , mellyek nyáron halálos betegségeket okoznak. Hajdan a'
Franczia, Angol es Hollandiai Vice-Consulok laktàît.
jí¡ej:aridria,ha)da.n Belhaven, vs
Virginiában észak Amerikai
eggyesült Státusban Potoitinak folyónál, 3000 lak. Haïôépitést üz.
Alexandria , hajdani , -3Lgyiptusnak Thebae , és Memphis
után harmadik vsa , Ptolomaeusok lakhelye. Világhódító N. Sándor építtette
Dinochares epitömester által K. szül. elött 331 eszt.
Nil vizének Kanobi torkolatiától nyugatra 12. rómal
mtfd. a' kôzép tengernek egyik oble , és Mareotis tó
között , 32 stad. hosszú , és
10 széles;kerületében 12 róm»
mtfd. Fekvése erös , és se
vizen , se szárázon hozzá
járúlhatatlan volt. Az észaíri nyugatrólj és délrol szoros úton lehete belé menni. 1
A' kôzép tengerröl a' koszálok miatt , csak Pharos szigeténél juthatának kikölöjébe, melly öt volt : Lochi
as , vagy nagy , Eunostus ,
vagy régi , a' bézártt, az Antirrodus szigetnél lévô , és az
ásattatott. Mindezen kikötökmagok köztt és a' Nilussal és Mareotis tóval , csatornák 's hidas tôltések által eggyesültenek ; melly
csatomák a' tenger szeleivel eggyütt , a' levegönek és
posványságnak tisztítására
is szolgáltanak; ide járultanak a' hosszú, és 100 lábnyi széles fö útszák is. Tiszta fris viz három négy sorú
boltozatokoiv, és oszlopokon
épült vezetékeken viteték a'
házokba. Lakosi számaDio■ dorus Si. szerént 300000 volt :
állott 1^ Macedoniaiakból ,
a) Zsidpkból , ée N. Sándor

alatt vitézkedett Nemzettíkböl, 3) -ibgyiptusbéliekbol.
Ptoíomaeusok idejében a'
királyoknak,a'Rómaiak idèjében pedig ¡a' Praetoroknak
labhelye volt. Ékesíttésére
mindenik király szerzett valamit. A' roppant királyi
paloták a' városnak mintegy negyed reszen , a' nagy
kikotonél állottanak. Itt
Volt ama' hires Museum
is , melly a' kbnyvtárnak
nagy részét magában foglalta ; tulajdon Eloljárója,
palotája , mellyben a' társok egygyütt ebédeltenelí ,
's jövedelme és kerítése volt.
Ezen Negyed Bruchium nevet viselt, erosen megerösitetett ; és ostromt is kiáb»
lott. Aurelianus Cs.tól a'
zendülések megg-átoltatására ' egészen lerontatott. A'
nagy révnél volt a' Soma nevezetü kastély is; melly I.
Ptolomaeustól építtetvén ,
királyi temetö helyül szolgált.
A' királyi kastély
mellett , a' bézártt , és csupán királypknak rendelt
révnél , álla a' Theátrom ,
pénzváltó ház , ■ Neptunus'
temploma, és Antonius' Timoniumja,a' Possidium piaczon. E' mellett voltanah a*
vásárhely , az Apostasesek ,
fposványok) haiócsinálok.
A' nagy és régi révek köztt
fekvö resz Rakotis nevet vi
selt ; örizet volt benne a' ten-s
ger szélefcre vigyázatúl. Itt
volt a' Bukolis is és a' Serapium , melly dombon lévô
templom Theophilus Patrii
arkától 389. eszt. lerontattatott.
Nyugati részében¡
volt a' Gymnasium , Arca-!
des , Dicasterium , és a' Pa-.
nium , vagy is ama' magas
hegy , mellynek tornyából
egész várost megláthatták,
Ezeken túl nyugatra volt

a* Necropolis , vagy holtak a" keleti, mind a' nyugati
Városa , mellyben voltak a'
kereskedésnek fö pontja I
temetök , a' bebalzsamozó
azért gazdag , virágzó volt ;
házok, kertek, mulato he- Rómaiak és Arabok alatt is
lyek , pályaf'utások , és öt többnyire tarta tekéntete ,
esztendônkéni játekok. Még mind addig, míg a' Portumost is látni itt körül be- gallusok az Indiai kereskelöl Katakombákat , az az: . dést az újjonnan feltalált
kösziklakha ásott boltokat . tájjékokon onnét einem vonés járásokat. E' külsö vá- ták vala ; az olta megszünt
roson kivül volt a' Hippo- az o egyedül kereskedése. —
dromus, vagy ló futtató. To- Volt ezen kívül 2) Alexan
vább egy dombon , mintegy dria Ariae Indiában. 3) Ale
fertályni járásra volt ama'
xandria Bractiana , e' tart.
hires Pompejus' oszlopa,grá- ban; 4) Alexandria Babyl.
jiitköböl, hoszsza88» kôzép Mundaroltnak fo vsa, más
mértéke 9 lábnyi volt. De- nevé Hira. 5) Alexandria ad
reka, teteje, lapja/egy egy Issum Ciliciában, Syriában.
köböl állott , mind öszve 6) Alexandria Troias , Ró»
114 lábnyi magas volt. Vá- mai Gyarmat-Illiumhoz 16 ,
jott belsejében Hieroglifok mtfd. Kis Asia. Lásd raosIáttatnak. Az oszlopot kis- tani Alexandria.
eebb oszlopok kerítik ; azt Alexandria mostani, y. Skantartják, hogyN. Sándortólé- derik (310 11/32" É Sz. 740
xnttetett Aristoteto Stoa volt. 54' 30" Я. H.) vs alsó ^LgypE' város a' tudományok és tus' Bahri tartományában
bereskedés' széke is volt az nem messze Nilus torkolatö ideiébpn. Ama' két «lsö jától ' egy kôzép tengerbe
Ptolomaeusoktól szerzett , nyúló keskeny földön , 's
és másoktól szaporított közel az ország szerte hires
konyvtár, minden nemzetü, Alexandriának omladékiés religyiójú tudósokat ide hoz, mellynek nyolczad récsodített. Egy része, 400000 szivel alig érhet fel. Egy
darab , a' Museumban , . és 20-tól 40 lábig magas köfal
200000 a' Serapiumban tar- keríti. 6000. mások szerént
tatott. Az elsö hamuvá lett,
15000 lakosai vagynak , kik
midön Julius С. jelenlétében részint Muhamedanok, réa' Bruchium meggy úladott. szintZsidók , ésEuropai keA' veszteséget Kleopátra ki- reskedök ; az utszák s/.ükek,
rályné Antonius ajándéká- górbék , 's pallólo nélk'ül ,
val kipótolta. Az egész a* házok többnyire köböl
konyvtár oda lett 642 eszt. valók, lapos fedélekkel. Tamidön Omár Chalifa ferdô- láltatnak itten 7. haszonveket melegittetett a' kbny- hetö köblök , mellyekbe Ni
vekkel , az Arapsok tudosi- lus vizet gyüjtenek , gyötása szerént. A' Muzeumi nyörü kertek déli gyümöltudós társaság, melly et Pto- csökkel, és két révek, dea*
lomaeus szerzett , Aurelian keleti rosz , 's bizonyos szeCe. idejéigmaradtfenn. Ke- lek miatt bátorságtalan, ellenben a* nyugati kissebb
reskedése Tyrus és Kartha
go elpus/.títtatása után , a' ugyan , de mélyebb és báközep tenger által , mély torságosabb , 's ebbe szállaté* téres róvjeinél fogva mind tak ki a' Francziák Julius
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î-én es 3-án 1798 eszt. Mind
vs Orosz Jekaterinoszlaw
a' két rév elött fekszik a' " Helyt. Ingulez folyónál jó
Pharillon szigete, (régiëknél
kereskedéssel.
PharuszJ mellynek keleti Alexandria, vs Orosz Volynszk
részén egy rosz kastély vaoszt Howyn folyónál, 122
gyon , 's ez Alexandriához
házzal.
egy kôtôltés által kapcsol- Alexandri castra, vs Ammotatik. Vagynak itt t'óbb keniaca tart.ban, LybiaMarresztény templomok , es sok
markaban.
törökmecsetek. Ez a' leghí- jilexandriopoUs , fö vs Arachoresebb kereskedö vs JEgypsia tart.ban Asiaban.
tusban , nagy kereskedése Alexandrium , erös vár Palaevagyon Europával, mellybe
stinában Coreaehez kózel
sok vad sáfrányt, és szenAcrabatene tart.
nát szálít. Készítnek itt a- Alexandoschane vs Phoeniciázonkívül zöld , és fehér uve- ban, Tyrustól 12 mtfd. Scanget. — A' nevezetesebb madalium vára düledékiyej.
radványi a' régi Alexandri- Alexandrownk , (44e 30' E. Sz.)
ának e' következendök : t.
kicsiny,de erßs vs Orosz Aszi. egy oszlopokon álló esortrachan helyt. Gonkulinál,
nok , néhány oszloppal. Az melly nem messze onnét
észaímyugati AmphitheaKumába béfoly.
trom ; Cleopatrának Obe- Alexandrovszk , kis vs Oros*
lis7,kuszai , mellyek egyike
Podolia oszt.ban. •
áll , a' másika pedig eidölt, Alexandravstkoja, Erpség Orosz
's homokkal fedetik. EzekJekaterinoszlaw nelyt. 80»
nek magassága .58 lab , és 6
lab. Itt kezdödik a' Danaíz , 's minden oldalának szépri Sáncz linea , melly egy
le 7 láb-. Pompejusz' 3 dasor erosségekbol áll.
rabból öszve szerkéztetett Alexejewszk , Helység és eröoszlopa , igen szép gránitsét Orosz Szimbirszk helyt.
bol, mellynek hossza 95 láb.
Kinel folyónak Szamarába
's az általméroje 7 1/2 láb ;
szakadásánál. Innét egy ófc
fennt , a' teteje kozepén van
Ufcalszkba vezet.
egy nagy kerekes lyuk , és jllexie , Alise, Alise, Alexia,
minden szegletén egy kísegy hegyen épült faíú Fransebb , 'я azért hihetö , hogy
czia Saone és Loire oszt.
egy lovon ülóbálvány állott
melly hegyen a' régi 's hírajta. Nem messze Alexanres АЦге vagy Alexia, y*
driától esnek a' hires Cata- rnellyröl Caesar «mietest tecomkák , avagy föld alatt ' szen , maradványi szemlélvaló folyósok ; némellyek etetnek.
f
zek közzül még épek , 's e- Alexin , (540 42' E. Sz.) keríizeknek mind a' két részein
letbéli vs Orosz Tula helyt.
három sora vasryon egymás
a' hajókázható Okánál, 344
felett a' sírjeleknek.
faházokkal r egy kereskedö
Alexandria , vs Eszak-Amerri- ndvarral , 32 deszkabóltokkai szabad Statusban , Makal , és 1400 lak. egy kaíap-,
rylandi tartban, Columbia fabrikával, egy szapanyos
kerületében Potownak fomühellyel, azon kivül lenlyójánál, 3000 lak. kereske- nel, faggyúval , börökkel,
dést üz.
% ,
mézzel , 's fával kereskedik ;
Alexandria , (48o 40 Esz. Sz.)
az azon nevü kerületben 3.
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• vasmühelyek 2. vitorla vá- Alfenau > Alvum novum , vagy
szon > 's hazabéliposztókézlo tôrvényszék Bellf'ort ,
mivek is találtatnak.
egygyike а' ю szôvetséges
AioxopoL , (49o E.) kis vs O- tôrvenyszékeknek
Sváiczi
rosz. Jekaterinoszlav helyt.
Granbündten Cantonjában.
Orel folyónál termékeny táA' hasonló nevü falti, mellyjékon.
,
. töl a' tôrvényszék nevezetet
Alez , 1. Alais.
nyert , Albell kis folyónál
Alpha , Alfa , vs Afrikában ,
fekszik. Nem messze innét
. Salee, her. két napi jarás.
. vagynak ásványos kutak.
Alfaches s Alfacqs , 1. S. Juan Alfto , Anapo , Anapius, fo. des Alfaches. .
lyó Siczilia' Val di Nqto
¿dlfagues , Elfagues, Alphacu- Tart.ban Syracusánál a' Josae Ruspae, kis ys Tunis
niai tengerbe esik.
. orsz.ban. Afriliának Barba- Afeo, 1. Alpheus.
ria Tart.ban a' kôzépten- ¿JÍfidena, Anfidena, kis város
gerén.
.- .....
tulsó Abruzzoban Nápoly
Alfaites , Alfayates , kis vs egy
orsz.ban Sengro folyónál
jó várral Portugallia' Тва- Terra di Lavoro határinál.
ios Montes TartJ>an Coafo- Alfkarleby , Királyi Udvar , faIyónak eredetinek egy dom- lú 's vásárhelye Svéezia*
bon a' hegyek élôzott. , ..
Upsali orsz.gos kapitányJilfaret , HelységSpanyol orsz. ságában, Dalelbe folyónak
ban Catalonia Tart.ban 5 a' Bottni tengeröbölbe szamfd. Balaguertól, Lérida
kadásánál. Nagy kereskekornyékében.
' dést üz lazaez 's orsó haAljaro, vs Spanyol orsz.ban
lakkal.
Navarra Tart.ban Ebro fo- Alford, kis vs Anglia' Linlyónál.
.r
. colm Grófságában. ,
:¡
Alfdorf, nagy falu 2 kastei- Alfört , 1. Charentop.
lyal Würtembergi Schorn- Afra , A}frafiord , öböl az éj. dorf kerületben moa lak.
szaki tengeren Islandia' dékik len mivelésével fogíali partján. '.. ,
latoskodnak. . ,
„ < Alfreda , v. • Albréda , FranAfeld , vs.. é$ föhelye azon
cziák' tárháza (factorey)
neyü kantonnak VesztfálLaf . Senegambiában Senegal íoHildesheimi kerületében; ,
lyónáljkozépAfrikánakBarLeine meílett , a' hoi Vaerne
rah Tart.ban , melly nékik
-, beleszakad , egy . kejlemetes
178.3 eszt.ben az Anglusoktól
. 's termékjeny .tájékan ; köráltal adatott.. .,
. nyül vagyon.véve fallal , Alfredan , helység Anglia' Dervagynak 11 kapuji , 1 Tem- by Grófságában egy nagy f
ploma , mèllynek Plébánu- *s kôzellévo koszénbanyával.
* ea a' többieknek ezen ke- Alfter , Mvs , vár > uradalom ,
xületben Elojárójok volt.
Colöniai kerületben , Bonngi6 ház. és 2076 lak. kik ki- 1 hoz 1 mfd. Pruszus Királyé.
vált barom tartásból , . .és. Alfturok , Alfíuriak , egy kis
Itomlótermesztésbol , azon
fekete nemzet Celebes Szi. ¡kivül gyolcs és fonál keresgetnek bérezein. Ezen esenkedésbôl élôdnék. A' ködes nép foldmíveléssel fogtüllevö erdös tájék Szak- lalatoskodik , 's a' HollanWaldnak neveztetik. Most
dusoktól szabadon, 's tetHanoovera prsz.bau esik.
szésëk szérént igazgattatik t
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nekik p. о.
Tavirâi Corregimentosra ,
minden élelményeiket in- , és egy oidoriára osztatik.
gyen adni köteleztetik. A'
Hajdon egy nagy darabját
férfinak , minekelöttemegSpanyol országnak egészen
házosodjék, egy megölt emAlmeriáig a' Granadi Tart,
bernek f'ejét kell más falúból
ban, és Barbaria partjait
hozni , melly virágokkal - .egészen Tremesenig Afrikákiékesít've egy kôzônséges
ban , magában foglalta. A*
gyülekezetben falra akaszPortugallusok Algarbia' netatik , és kéritik , hogy több
vezete alatt regen elfoglalt
barátjaitis oda hivja.EgyhaAfrika' tartományait is érconló nemzet, Harafora netik ; 's onnan vagyon, hogy
vezet alatt,majd minden kea' Király titulusában : Porleti Szigetekben találtatik.
tugallia 's innen , 's vizan
1. Harafora.
- tal való Algarbia' KirályáAlgagliola, Algaiola, Balag- nak neveztetik. Fö várossa
nia , kicsiny de erös város
Tavira.
Franczia Korzika oszt.bar. Algarria , Spanyol orsz.gi Uj
tenger mellett , olajfa 's bor
Castiliának kürnyéke,melly
termö vidékben.
' t
ezen Tart.nak éjszaki rész«t
Algarbia, Algarve, Portugalfoglalja.
lia déli tartománya , melly Algatve , 1. Algarbien.
ha]dan egy különös szere- Algcmeii , (39o íó'Esz. 16o Щ'
csen országot formált. SiК. H.) vs Spanyol orsz. Vaerra Monchique Guadiana ,
lencia Tart.ban 4500 lak. •
és az Atlanti tenger között Algesirаа , Algeziras , régi ve
fekszik. Hossza. 28 , széles.
Spanyol orsZ. Sevilla tart.
5—6. az egész térség nagy- ban Miel folyónál , Gibralsága 99 \f% □ mfdt. tészen.
tari tengeröbölnel; 4,500 lak.
9.3,400 lak. Ezen tartomány ,
1 kikötövel, 's hajócsináló
kivévén egy keskeny tájé- hellyel. Kétszer egy hétben
kot a' tenger partján , több- megyen innét a' posta Ceunyire hegyes. A' déli nap- tába.
nyugot közi fok Cabe de S. Algheri, Alghieri , Alqueri,
Vincentenek neveztetik. A'
kozépszerü 's megerösitett
tenger partján Iévô kes- vs SZardinia' Capo di Caglteny és sík tartomány na- liari részében, egy tengeri
gyon termékeny, éssokbu- ôbôlnél, Porto de Conte kizát , olajt , bort , drága dékötö torkával. 6000 lak. kik
Ii gyümölcsöt 's m. e'fé ét
szôlômiveléssel , 's korálltermeszt. Találtatnak it- hallászattal foglalatoskod^
ten ezenkivül pálmafák,
nak. Egy Püspöknek lakAloek, Sz. János kenyere,
helye.
Spanyol lóhere, nádpál- Algidus , Algidoû , m. Hegy
czák, 's t. e'f. a' halászat is
Aequusok foldén Italiában ,
kivált a' tunhalakban , a- melly kbrül sók csatázáe
próheringekben , angolnák- esett ; magas , erdös és hives,
ban , 's t. e'f. sikeres a' la- Algidum , Vs Algidus Hegye
kosoknál , kik többnyire mellett ; hajdan nagy csata
abból élnek , 's ezek durváb- piacz.
baknak tartatnak a' többi Algier ', Algidus és Algidum t
Portugallusoknál. Ezen Таг- legterméítenyebb , 's ïéghatomány 2. u m. Lagosi es talmaeabb birodaima Barf
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bariának Afrikában. Nyugotról a' Trarai hegyek ,
mellyek a' kôzép tengernél
Home f'okánál végzôdnek ,
keletrül Zaine folyó , Délrpl a' Saharai pusztaság,
Eiszakról pedig a' közep tenger határo^záfe. Ezen birodalom terjed (K. H. l6°tól
27- ig- , és E. Sz. 30o—370) 's
foglal mintegy 3,218 □ mfdt.
Igen kevés vidékjei miveltetnek és a' nagy téreiben
kobprló nemzetek szüntelen utaznak ; 's sok pusztájit csak a' vad állatok lakják. A'sziklás partól , mellynél majd lehetetlen a''kikötés, terjed egy termékeny lapály 30 ml'dçe egész a' hegyekig, mellyek megett a'
méí korérebb halmos-térék
Atlas hegyig nyúlnak. De
mennél jobban közelit az
ember Sahaarához , annál
soványobb 's terméketlebebb a' íbld. A' legmagasabb hegyek , mellyek' teteji hóval f'edettek, del 's
kelet kôzzé esnek. Ezen hegyekröl több 's részint nagyobb f'olyók a' kôzéptengerbe ömlenek. Mellyek küzött nevezetesebbek e' kö<Vetkez%k : Scheidt/, Massa
fran , melly sarga vizét sok
rsavarodásokkal hajtja , Buberak ,. Surnmam , mellynek
téli áradása sok károkat okoz , Mansureafi , Vedtlkibir ,
és Zaina ; mind ezeknek partjaik zöldek , 's kellemetesek. Legnevezetesebb és uralkodó lakosok a' Törökök ,
kik a' Nagy. Ur Birodalmáhól ide költöznek 's ezek
nek Muhamcdan szüléktol
származniok kell, ha a' nem- .
zeti iussokat birni kivániák.
Tbbbnyire Smyrnában és Alexandriában fogadtatnak ,
's ide érkezésôk után polgárkatonaság' lajstromába

iratnak. Ezek nagyobb ré
szint , ragadozók , minden
adótizetéstbl menttek , 's .
különüs jussokkal bírók. Ezek után vannak a' Colorí,
srok (1. Colorisz) , kiknél
még alább valók a' Maurusok , kik falusiakra , 's városiakra oszlanak ; a' í'alusiak' jzinök sok munka 's
erôltélés miatt megfeketüit,
egyébknat padig t'ehér , a'
testök szép termetü mint a'
városiaké is ; 's ezen városiak köztt több tehetös és
gazdag foldes urak talâïtatnak ; a' keyesebbel bírók
pedig mesteremberek , kik
bársony , tafota , 's más kiilombféle sclyèm materiâhnt készitenek. Ezektöl kii»
lömböznek az Arabok mind
nyelvök , mind szokásaik
által , kik vagy pnsztákban,
vagy a' hozzá mehetetlan
bérczekben a' Breberekkel
egygyütt laknak ; míndenek
felett kedvelik a' szabadságot , és az ó gazdagságok
marha , juh , kecske 's teve-csordából áll , némellyek
ragadozásból is élnek ; familiákra 's nemzet fejekre
oszlanak , 's ezen utolsók a'
legöregebbektöl kormányoz.
tatnak. Ezekre következhek
a' Kabylek (1. Kabylek) ; ezek után pedig a' megvetett, 's terhes ad«k ált.al
nyomorgatott Zsidók , kik
nUgyobb részéut arany és
ez'úst munkákkal foglalatoskodnak. A' Renegátok kevesen vagynak , ezek , hogy
haszerencsések igyekezetekben , és ha egyébkint a' ltormányszéknek szembetünö 's
has/.nosszolgálatottesznek,
akkor a' Colorisokkal egyenlöen becsültetnek. A'
fekete Sterecsenek igen számosak , 's mint rabszolgák
hozcitaak егеи tartománe-
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Ъа. Stahad hereszlényeh tais vagynak ; azon kivül 200»
láltatnak némelly városokMauriisok, többnyire lo
ban , igen ritkán pedig a'
vagok, de ezek kevésre befalúkban , hanem mint rabcsültetnek ; Tengeri hadieszolgák számosabbak. (1- kereje ezen tartománynak igen
resírény rabstolgák Algier
kicsiny's mintegyó, 36—5»
ben). — A'koztarsaság, meliy
ágyyis hajókból áll , több kis
a' ío rendek által kormágállyákkal 's sebes hajókkal
nyoztatik , Török Császár
eggyiitt. A* tengori tolvajoltalma alatt , 's az uralságot inkább a' magánosok ,
mint a' koztársaságolt ü/.ik ;
kodás a' török polgárkatonaságnál vagyon. A' fo imindég 20 olly prédáló hagazgató Oeyneh neveztetik ,
jóknak lenniek kell, 's ezek
választatik a'
Státustaközönsegesen a' kôzép, ritnács vagy Diván , azaz egy
kábban az atlantí tengermeghatározatlan számú ö- ben kovályognak , 40 vagy
reg Tiszteknek , 's legöre50 nap múíva zsákmánnyal ,
vagy a'nélkül, kikötöbe térgebb katonáknak gyülése
által, kik minden szombanek , 's 8 vagy 10 nap alatt
újra készítik el hajójikat.
ton , néha pedig redenkivül
Az elrablott jószág mindis , öszvegyülnek, Tôrvényejárt áltvétetik , és nagy áron
sen kellene ezen választásnak a' legöregebb 's legér- eladatik , a' bévett pénz >
mellynek csak csekély r,észe
demesebb vitézre esni , ha
j6 a' közöaseges kincstártöbbnyire egy viaskodó felekezet nem nyerné el azt Ьа , az országlás fejeji , rab
ió hajók' birtokosi , va а/,
a' maga kedvesének. Ha
örzö sereg között osztatik
nem tetszik a' Dey azonnal
el. Több Europai hatalmapártütésektámadnak , megöletetik 's helyébe más té- ságok egyezésre léptek Altetik. A' Deynek az o legie- gierrel , és fizetnek nevezelesebb Statustisztjeivel nin- tes summákot hajojiknak
csen egyébb fizetése , mint bátorságáé.t. — Europával
való kereski désôket az elbtt
más érdemes katonáknak.
A' falusi Maurusokat szük- a' Francziák' táplállák. De
innét többnyire csakeleség
ség eszt.kénthadiseregek ál
hordatik ki,azonkivül pedig
tal az adófizetésre kéntetni.
Strucztoll , viasz , bör, réz t
A' Tartományok képviselô)i ßeyehneh neveztetnek , 's gyapju , gyapu takáró , öv ,
ezek Generálísok az Armá. egyiptorqi Szilva , 's kereszdánál. A' polgári 's föben tény rabszolgák. A' mire
iáró dolgoknak megitélése szüksége vagyon az ország-<
tüstént , koltségj irás és ap- nak a' rablás által hOzatik
pellatio nélkül vitetik vég- be. — Algi rs , a' város körbe. A' szabad keresztények nyékével egy í yütt , melly
a' magok nemzetségôkbol magában áll , még 3 Tarto-»
kereskedésre ügyelö követ- mányokra oszlik, u. m.
Conttantine , Uteri , és Mas-*
jektöl (Consul) kormányoztatnak. A'szárazon levo hadi karata » 's mindenikének
erôbékeség idejen 6,500 gya- .egy Beye vagyon. Minden
log Törökökböl , háboru i- faíúban (Oduar) taláitatik
dejéir pedig 15— i6,ooo-bol egy (Seik) : ez ha több faak Emirník »«*
áll , 's ezek közt Cploriszo'
HÜE. LEX. I. DAB,
7
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veztetik.
Algier , Ruscurium , 36o 41' E.
•
Sz. 10o 31' K. H ) Fövsa most
leirt Birodalomnak,egy amphitheatrom módjára a'tengernek egy halom lapján
íekszik. 15,000 h. 's 80.000
lak. kiknek ötöd része Zsidókból áll. Kornyülvétetik
egy 30—40 láb. magas és 12
láb vastagságu fallal, mellynek lovö részinél ágyukszegesztettek ki ; erre követjkezik köröskörül egy széles ,
de száraz , árok , mellyen
túl még egy 4 láb vastagságií fal vagyon. A' faltorryainvas kampók (ganges)
vagynak , mellyekre a' keresztény vagy Maurus goliosztévôk tétetnek, 's lassú halállal kimúlni hagyatnak. 5 kapúji vagynak ezen
városnak , az utszáji görbék, szegletesek, szükek és
setétesek ; 's ezekbe a' terhhordó állatok alig térhetnek ki egymás elött; némellyek feljül fedve vagy
nak. A' házak' elein vogy
nincsenek ablakok , vagy
igen rostélyosok. Minden házi szenny a' ház ajtaja elött
fallal kerített godörbe vettetik , 's ez az utszáknak,
mellyek éjszakán becsukatnak, olly ke és diszére szolgál , mint a' levegönek tisztitására. A' város szélességét áltvágó fö utsza tele va»
gyon deszkabóltokkal , elég
teres 's szüntelen tömve va
gyon emberekkel ; a' Dey palotájáhcz vezetö útsza pedig mind a' két oldalról
rakva van szölöveszökkel ,
mellyek fellül o.'zveiovén
egy kellemetes sét.'-lóhelyet
formálnak. A' palota e^yéb
házoktól csak nagysága, egy
magas vitorlarúd, és egy
nagy palota keritésén függö lámpás által különöz.

Elötte egy nagy 's ugrókuttal ékesített piacz. A' Ltlsü
négyszegü fejér kövekkel kirakott köröskörül fedettudvarra vezetö kapunál álló
nagy örizet, fegyver , pálcza , 't> t. e'f. hírdetik a' Despotának itt lakását. Az udvarnak egy részén lakik az
ebö Minister, egy nyílt,
márványüstos ugrokuttal ékesített szálábnn, mellynek
falain ór'ák , 's tükrök v'áltoztatvafi'ggnek ; egy szegletében vagyon a' Dey thrónusa ; ez csupán csak egy
karszék , mellyre másnak
ülni nem szabad. A* második és harrnadik emeleten
vagynak a Dey' fftszobáji ,
's a' cselédjének lakása , 's
ezen emeletekröl fedett , oszlopokon álló , folyósok az
udvarra szolgálnak. — Találtatnak azonkivül Algier
ben 10 nagy , 's 50 kissebb
mecsetek, 5 kaszárnyák, \z
kôzônségesï'erdôk, mellyekben reggtl a' í'éríiak, délután pedig a' fehér személyek íeretihetnek ; és 5. ron
da épületek (bagnes) , mellyekbe a' keresztény rahokat éijelenként bersukjäk;
némellyekbe ezek közül 600 1
személy is elfér; mellettök
vagynak korcsmák, mellyekben a' keresztények erös
italokat árulnak , 's ezek
gyakran meglátogattatnak.
Vannak élelményes tárház.,
mellyektöl leg nagyobb adók szedetnek ; 6 muhamedanus fö oskolák a' mecseteknek szomszéd épületiben , ezek közül némellyikbe :oo tanitványok is számláltatnak, kik a' The >logiát tanúlják, a' kisebb oskolákot ide nem vévén ; egy
muhamedanus , és egy keresz'ény ispitály; egy ágyuöntöttiüliely , mellyben

még is keveeet dolgoznak ,
mert a' kormányszék ágyukat és lövö szereket nagyobb részént Europaiaktól nyer. Nem kevesebbé
emlékezetes itt az Ali Deynek koporsója , ki 1718
Eszt.ben kimúlt , 's szeiit
gyanánt tiszteltetik. — Az
útszák' szegletein kutak
ivóedényekkel találtatnak ,
mellyeknél az utazók szomiúságokat olthatják. Némelly magános há/.okbanis
vagynak kutak, és köblök
az eso viznek felfogására.
A' Zsidóknak , kik a' városban elszórva laknak,'s többnyire aranymivesek , vagy
pénzverok,vagyon egy nagy
Synagogájok. A' várostól vezet egy kô-tôltés egy partnál fekvö szigethez , mellyben a' tengeri hadierô vagyon , 's ez által azon épületek' , és batteriák' sora értetik , raelly a' kikötöt *s a'
varos' tenger részét oltalmazza. Ott laknak minden
tengeri tisztviselök , maga
a' Minister, és a' tengeri
fo vezér is. A* révnek nincsen elegendö mélye , 's azért kéntettetnek az öregebb
hajók elötte megállani. A'
kapuk elött vagynak kastélyok , batteriák , temetö
helyek , téglaégetok , és sok
szép mezei házok , mellyek
számát a' távulabbakkal
egygyütt i8,ooore teszik. A'
vs vidékén , mellytöl ele
gendö élelményekkel tápláltatik , láthatni több régiségek köztt egy gömbölyü , négyszegü kövekböl
készült épületet , melly
grádicsonként emelkedik ,
•s 100 lábnyi maffasságú ;
a' fundamentom' áltméroje
pedig 90 lábnyi, a'csucecsa
hibázik , 's az oldalai is
megsértettek.

Algniel , vs Spanyol orsz. Va
lencia Tart.ban 2000 lak.
Algoew , Almangovia , tartomány Würtenberg orsz. ban ,
nyugotra Konstánczi tó , keletre Lech folyó , éjszakra
Duna vize , délreTyrolis ál
tal kerítetik. Iller vize keresztülfollya, fö vsi Kemp
ten, Memmingen, Kaufbeu
ern "я a' t.
Algoire , kis helység egy várral Kataloniában , Spanyol
orsz.ban.
...
Algonkiniak ,
Adiroiikaiak ,
Tschipuvaick , (Algonquii}
éjszak Amerika! nemzetek ,
Canada tart* egy félszigetben , melly Sz. Lörintz , és
Iroquois vizek , 's Nisipirien , és Ontario tavak ál
tal formáltatik. Nyelvök
minden Indiaiak között leg'
kimiveltebb, 's legmeszszebb
terjedt; noha az Irokesektöl szüntelen bajvívássokban igen sokat szenvedtek ,
még is nagy számúak. Több
ágokra feloszlottak.
A/gozo, helység Portugallia'
Trazos Montes Tarüban 140
h. 's barom vásárokkal.
Alguechet , Alguehetum , kis
tartomány Afrikában , Bar
ca pusztában, Aegyptus és
Nubia határin ; termékeny
és vi/.zel bövelkedö.
Algueri, l. Algheri.
Algyögy , falu Erdély. Hunyad
Várm.ben meleg ferdökkel.
Alhadschr , vagy Hidschr , erös
hely köves Arabia'HedschaZ
Tart.ban sziklás hegyek kö
zött , mellyekbe a' lakások
vágottak.
Alhama , Alligis , 1. Alama.
Alhnma,v& Phornacis , Andalusiában , Spanyol orsz bau
Corduához 7 mfd.
Alhama , Aqua Bilbilitanorum , Helység Arragoniában , Spanyol orsz. Xaloft
vizénél , hiçes feTdökkeL
7 *
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egy Püspöke , 1 FötemploAlbambra , Helység Spanyol
ma, 4 plébániáji, (hajdan
orsz. V) Castilia' Tart.ban
voltak 8 klastromai , de eCampo Monitelnevü szép tázek eltörültettek) külbmb>jékon, nem messze Roidera
féle ispitályai , joltevö infolyótól.
tézetei, 1 szegényekháza¿ i
Alhambra , 1, Granada.
árvákháza, 1 katona-oskoAlhandra , vs Portügallia' Esla, és a* tengeri utazásnak
tremadura Tart.ban Teio
akademiája. Oltalmaztatik
folyónál, 400 h. hajó-álló
az ö csekély réve egy mész
piaczczal , halászattal , 's
köves szigetkén fekvö kasgyols kereskedéssel.
Alhanga , kis vs Estremadurátély áltaí, melly egy föld
alatt való menetel (mina)
ban , Spanyol orsz. Meridához 1 mfd. egy dombon e- miatt 1707 Eszt ben sokat
rös várral , Sz. Jakab renszenvedett, 's melly et most
bétólteni igyekeznek. A' kedének jószága.
âlhau, Alho , nagy n émet fa
reskedese igen nevezetes ,
kivált az ö tôle neveztetettllí magyar orsz. Vas Vârm.
Stiria határinál. Bathyáni borban , azonkivül maloGrófnak jószága. A' falún ,
zsában , nemes déli gyümeflly két hegységek köztt
mölcsben , "gyäpjuban , so
szép 's nyilt völgyben fekban, pálinkában , hordókszik , keresztül foly Steyer- ban , ánisban , koményben,
mondolákban , fügékben ,
bach. A' keletre fekvö hegyeken a' bor termes szemSpanyol lóherében , halakban , karmazin vagy skárbetünö , 's többnyire eblát bogarakban , ónban , éböl élnek lakosai ; egy kath.
és egy Evang, templommal. • des gyökerekben , czitronAlhucemas , Spanyol erôségA- lévben , sáfrányban , eczetfrika Fez Tart.nak éjszaki ben , levendula virágzatÏartjain , Nonor folyó tor- ban , 's t. e' f. Ezen vs fotárháza az Olasz és Spanyol
olatjának áltellenében fek
kereskedésnek. Esztendönvö szigetben, vizköblökkel,
tárhá/.okkal , 's számos öri- ként ezer hajóktól is látogattatik
zettel.
Alibadi , új erosség a' Gám- Alicantei öböl, Illicitanus Sibiai parton, Guinéáhan,
nus , kbzép tengernek egy
Francziáktól épittetett.
része, melly Valencia szeAlibaluch , kis Sziget , Caspiolein Spanyol orsz.ban Capo
mi tengeren , Araxes vize
Martin , és Capo de Palos
torkolattyánál , Persáké.
között elterült, Alicante
Alibinali, kis Her.ség Szerenvssától elneveztetett.
rsés Arabiában , Segertart. Alicanterilla , (37o 54' E. Sz.
15o 40' K. H.) vs Spanyol
ban Prim vizénél , azon nevü fö vssal.
orsz. Murcia Tart.ban 3,000
Alicante, Alone, (38o 10' 41"
lakosok.
É.Sz. 170 ц/ l0" K.H.) hi Alicanum, Raclitanum , város
res vs Spanyol orsz. Valen
föl. Pannoniában Merra vi
cia tart.ban egy gyönyörü
zénél , hoi most Rachels
's népes völgyben amphiberg esik.
theatrom mediara tenger- Alicata, v. Lienta, kereskepartján fekszik 17,000 lak.
désre nézve igen jó helyen
kal.Vagynakî külsö városai, fekvö vs Sicilia' Val diMaz

zara Tart.ban 2,695 Ь« ®8 Az Imánok' sírjaikhoz' i»
12,000 lak. Salso folyónak sokszor útaznak , mert a*
torkolatjánál ; vagyon egy
Kaabától kirekesztettek. Ök
réve 's egy kastélya; ezen
is a'Törökökhezhasonlolag
vs tárháza Málta' minden
egy változhatatlan 's eléve
rendelt sorsnak (fatum)
szükségeinek. Itten sok fogott snefek zsirjokból nagy
tulafdonítanak mindent ,
haszonnal olajt készítnek.
mellytöl senki meg nem
Alicate , Echnomus m. hegy
szabadúlhat. Az igézesre igen sokattartanak , 's azért
Sicilia' Val di Mazzara Tart.
ban a' felj ebb leirt vsnál.
az eladó állatokra KqránAlice , Alisium , fok Nápoly ból vett mondásokat akaszorsz. innensö Calabria Tart. tanak. A' mennyire türheban Tarenti öbölnek deli
tetlenek a* Törökökre nézve, annyiratürök más valrészén.
Alieuda , Ericusa , Lipari Szilásbk eránt. Vagynak temgeteknek egygyike , gazdag plomaik , mellyek Metgideka' pálmafákban , halászoíc nek neveztetnek , és ezeket
nagyra becsülik , mindazállakják.
tal , megengedikmindenikAUda Galega, 1. Altea Ga
nek, hogy szabadon ottan,
lega.
Alidák, v. Alidiaták , ugy ne- vagy a'gyülekezetben,imádveztetnek Alinak követöji hassa Istent. A' Király és
Persiában. Vallásokat iga- a' Nagyok soha meg nem
zak religiojának nevezik. jelennek ezen templomokHiszik , hogy Vehdi Muhaban. Minden pénteken egymed utolsó az Imánok kózül, be gyülnek az Isteni szolgálatra , a' hol prédikátziki török rege szerént egy
ütközetben Bagdadi Califa ók is tartatnak , de ok azalatt olvasnak , irnak , eszeilen megbletetvén, él , 's Is
tentöl bátorságba helyhez- nek , és pipáznak. Papjaik*
tetett , még világ' végén Je- nak külön neveik vagynak ;
ezek álfaljában nem gonozus vezérlése alatt megint
a' foldon megjelen.A'Persiá- szok , hanem igen eszelönak legnevezetesebb váro- sek , és babonások ; az o elsiban még most is ezen szo- ragadtatásaikban az Istennel és a' szentekkel társolkás uralkodik , hogy lovak
kodásban magokat lenni
kéezen tartassanak Vehdi
hiszik.
Muhamed számára; hogyha talán megjelenne néki Alidinelli , Alidinia , Caria ,
kis tart. Natoliában , A?>
mindjárt szolgálatot tehessenek. A' Persiai ezüstpénz- siá. Rhodus Szigete ellenében , fö vs most benne Ainek egygyik részén vagyon
ezen hitágazat : ,,Istenen din , hajdan Abydus. Ez a'
réji Caria y éjszakra Madre
kivül nines más Isten , Mu
hamed Isten' Profétája, Ali fó, nyugatra az Archipelapedig Isten' Hadnagya ;" ke- gus , délre a' kôzép tenger
mény tisztításokat gyako- keríti.
rolnak, bizonyos idökben Al/emana , azon nevü Arabiai
imádkoznak, és az alamis- Tart.nak fö vsa egy hegyes ,
nálkodást , mint az útazók deEgyiptomi szilvával gaz
$zámára tett fundatziókat dag vidékben.
is érdemeseknek állítják, Atife, Aliphia, régi vs Ná

poly opsz. Terra di Lavoro
lasgiotisban.
Tart.ban Apennini bérczek- Alizer , szél' neme, melly binél , Voltumo folyónál.
zonyos idökben a' Carabi
AUmibig , Alibimec ong , Alipusztákon , az Atlanti , Aemipigcong, Alimbicus 1.
thiopiai, és Indiai tengeretó éjszaki Amerikában , Caken fúj , 's rendes folyású.
jiadai Krisztinous Tart.ban Aljubarota , Algibaroca, kisvs
az úgy nevezett Felsö toEstremadurában Portugalnak éjszaki részén , mellylia orsz.banLeridához 4 mfd.
hez egy folyó által карItt verettetett meg Joannes
espltatik.
Nothus János Kasztiliai KiAlineourt , Alaincourt, helyrálytól 1,000 pártoskodók
ség , 'vár , Her.ség Isle de
vesztivel.
France tart.ban Francz. Aljucen , kis folyóv. Spanyol
orsz.ban.
Estremadurában.
Alinda, v. Maglad, lakhelye Alkai , éjszaki résse az Imauegy független Agának Tosi bérczeknek Asiában.
rök Asiának Natolia Tarto- Alkazighe , erös vár Georgiámányában.
ban Török Asiában.
Atinge, d' , Arx Arlingiarum , Alkin , haj dan nagy , most
romlott vár Sabaudia. Chakisded varos Mecca Her.ben
biais Her.ben egy dombon ,
Szerencsés Arabiában , Aközel Durance vizéhez. Thosiában.
nonhoz 2 míd.
Alia , kastély és nagy Mvs
Aüngsähs; Sveciai Mvs SeveTridentomi Püspokségben ,
lenga folyónál, nyugotti
Olasz Tyrolis. Etsch vizetöl
Gothlandiában 6 mfd. Gonem meszsze'; bárson müthenburgtól, looolak. ,kik
vesitöl nevezetes.
selyem, és gyapjufabrikák- Allabcg , jeles és erös helység
kal , azon kivül dohány kéCouncan partyán , Mogoli
szítéssel 's pipa csinálással
nagy Urnak r Vasallusa la
is foglalatoskodnak.
kik benne , Asiában,
Alinubi , I. Alinubig,
All"ch-Abad , tartomány és
Alinas , Görög vs Atticában.
Her.ség Hindostánban , InAlioa , Alióla, Aliadora, k.
diában. Több kis Pvajják
sziget az Aethiopiai tengeuralkodnak benne, kik a'
ren, Afrikában , Zanquebar
Maratt nemzet' alattvalóji.
partya, és Madagaskár Szi- Alkatif, Catif, vs kö. Arabia'
gete között. Comorres Szi- Lachsa tart.ban egy mestergeteknek egyike.
• ' , séges folyónál , melly által
Aliphera , Görög vs Arkadiáa' Persiai tengeröböllel egyban, Megapolis gyarapitója,
gyesül , 's mellyen kivált
Alisium , Aleiaon , Görpgvs Е- tenger-áradás' ídején nagy
lisben.
tengerihajók egészen a' VáAlisius » kis folyó, melly az
rosig jöhetnek; tengeri keIchtys fo.knál a' tengerbe
reskedést 's gyongyhalá.szaszakad , Elisben
tot üz. Kôrnyéke EgyiptoAliso , Eliso , folyó Germánia»
tomi szilvával gazdag.
ban Lippe vizébe vész el.
Alken , kis vs egy várral MoAliso , Alson, Elson , Római
zel folyónál, 1 mfd. Coberösseg Sicambriak* hatálencztöl. 275 lak.
rin , Vesztpháliában feküdt. Alkis , 1. MalnVái.
Alium, Aloion, gprog vs Pe- Alkmaar , (52o 37' 11" É. Sz»

C2° i8' 20" К. H.) vs Hollandia Zuyder-tói oszt. jól
vagyon épi tve , széles es tisz£a mesterséges csatornyáktól kôrnyékeztetik ; 5 templomot. 1 synagogát 2.581
liáz. es 6,370. 1. számlál ,
kik gabonával,, sajtal, 's
vajjal nagy kereskedést üznek. A' kertészkedése szembetünö, 's szép tulipák termesztésével ékeskedik. A' vs
keritése igen gyönyörü; szép
sétáló helyek , 's legbájosbb
egészen Bumsterig nyúlo rétek találtatnak bonne, Itt
ment végbe 1799 Yorki Herczegnek egygyezése , melly
szerént az Angoloknak , és
Oroszoknak H dlandiát elkellett hagyni.
Alia, Ala.
Aliaban , 1. Braid-Alban.
Allahabad, (25o 28' É. Sz.) vs
Anglus Bengala Helytartóságnak Aühd Tart.ban elsobb Indiában , Ganges és
Jumna oszvefolyásánál ; jeles hely , szép épületekkel,
kertekkel , és egy érósséggel , mellyben egy föld alatt
való Hinduszi templara va
gyon. A' vson kivül egyebek köztt láttatik Cosrhoë
Szultán sírja. A' fölebb nevezett vizek oszvefolyásánál
vagyon egy szent ferdöhely
is , melly a* Hindusz' legtávulabb részeirôl jövö szarándokoktól látagattatik.
Allah-Scheher , (Scheir) az az
Isten vásosa , (.38° 30' E.
Sz.) küzépszerü vs Natoliában, Boxiag (hajdan Tmolus) hegynek tôvértél kiterledt síkon , részént Törökök,
részént pedig Görögök lakiák , kiknek száma 300 familiákból álló. Igen békeségesen élnek egymással. Va
gyon 4templomok, 'a egy
Püspökjök. Jeles kereskedést
üznek.
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Allaise , vs Francz. Morbihan
Dep. 4,350 lak.
Allâtan, igen magas hegy U-»
ralszk' bérczei kozött Orosz
Uífa Gouv. Belaja folyónáL
Ailauch , vs Franczia Rhone
torkolatjának oszt.ban 3,160
lakosokkal.
Allburg , egygyetlen réve Ej*
szaki Amerika' Vermont szabad Státusának Champlain
tavánál.
Alle , halas folyó Pruszus orsz. ,
melly Ermelandban Lanszkatóbol ered, 's keletrol
Prasst , Guber , 's Omer,
Éjszaknyugotrol pedig Stein
vizét felveszi , Allenburgná'l
hajókázható lészen , 's végre 22 mfdnyi folyása után
Vehlaunál Pregelbe foly.
Alleghany,, Allegheny , Annegheiiy , Ejszaki Amerika' legszélsôbb nyugotti Grófsága ,
Marylandi szabad Státusban,6i □ mfd. 4,800 lak. a'
nagy Alleghany Bérczeknek
kôzepén fekszik , és csak
némelly völgyekben termékeny folde. Cumberland a'
Föhelye. ,
Alleghany , Éjszak Amerika!
Grófság Pensylvania' Sza
bad Statusában 330 □ mfd.
Azon nevü , 's Bakbone
Mountaini , Ragged Mountaini , Varriori , Evitsi,
Villsberg, és Chesnut Ridgei bérczektol keríttetik.
Legnagyobbfolyójiv Monongahela, és Aleghany , mellyek 40o 31' 44" E.Sz. Pittsburgnál egygyesülnek , 09
Ohio nevet nyernek ; tovább •. Yonghiogany , BigBeaver-Creck , Frehm-Creck
's a' t. Az ege igen egésséges, és földe vassal, rézzel , köszennel , füzfákkal ,
és szép árboczfákot termo
erdökke] , vadakkal , és halakkal gazdag. A' 10,300 1.
tobbnyire itt születtek , na-
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gyobb részint vadászatból Benediktinusok jószága volt,
élnek, erdei blokházokban
most Bajor Királyé.
,*
laknak. Föhelye Pitttburg, Allenstein , (53o 45' 50" É. Sr.,
Allighany bércztk, 1. Apalachi 38« 8' K.H.) vs keleti Prus
sziában
Heils-bergi
ker.ben
bérczek. -,
: '
" ' '
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y/íllegrania , egy kies Canari Alie folyónál. 299 ház. 2010
lak. kik gyolcsszovéssel , 's
Sziget, nem messze Lancerota Szigettöl , egy száraz fonálkereskedéssel foglalatoskodnak. A' kôzellévô er's kopasz köszikla.
döben vagyon egy hamujîllen , kozépszerü folyó Angl!a. Ejszaki Vales. Fint. zsír fôzése és üveghutája.
Allentown, másként Northamp
Grófságban
Allenbach , ILllenbaí.h , falú és ton , vs éjszaki Amerikában
kastély Sponheimi Groíság* Pensylvania' Northumpton
ban, Bipontinunni Her.ség- Grófságában. Jordan-Creekben, Birkenfeldtöl 2 1/2 mfd. nek a' kis Leghighel öszveItt halt meg a' nyughatat- folyásánál. 100 h. ¿¿o lak.
1. Akademiával.
lan Lotharingiai IV. KáAUentrop , Oldendorp, kis vs
roly.
Allenhurg , Allacastrum (¿4°
Sorbeckevizénél, Wesztpha27' É. Sz. 39o 4_5' 45" K.H.)
liában , Pruszszus Királyé.
kis vs keleti Prussziának Allen , kozépszerü
ozépszerü folyó Vesztfáliában Neuhaldenslebeni
Tapiani kerületben Alle ,
Schviene , és Almane osz- ker.ben, Siverslebennél ered,
Valbeck és Veferlingen melvefolyásánál. Foldmiveléslett elfoly , Salczdorfnál bé
sel , ser' és paliiika' fôzésmegy a' Helmstedti ker.ben
sel , 's fonálkereskedéssel
Bardorftól a' Vorfsfeldi vifoglalatoskodnak lakosai.
déken keletröl nyugotra meAllenfarf,
16' 41" É. Sz,
27o 40' 19'' Kl H.) vs 's fö
gyen , Vármenannal béfolyik az Alleni oszt. ban , melhelye egy Vesztfaliai azon
lyen által a' Verdeninek venevü kerületnek Verrai oszt,
szi utját , mig nem messze
ban , Verra folyónál , melVerdentöl Veserbe szakad.
lyen által három hid az elCellenél hajókázható lészen
lenben fekvö só bányákhoz
's futásában Ockerte, Fak(Soodenbe) vizet. Magas hesét , Oerczét , Böhmet föl
gyek között fekszik , egy
veszi. Ettöl vagyon nevé az
ref. Superintendentiával ,
egylíori Vesztfáíyi Aller osztemplommal, 500 ház. és
3,000 lak. kik elevenen üzik
tálynak.
mesterségeiket ésa' hajóká- Alter, Osztály , foglalja magá
ban a' Calenbergi Herczegzást Verrán , melly itten har
séget, (a' Hamelni negyelókázható lészen.
Allendorf Lumbde folyónál , kis
den kivül); a' Cellei negyedet ( Cellei, Bedenhoste ,
vs Hassziai Herczegségben ,
ügy nevezett Landorfen- Bergeni,Biesendorfi,Bürgv eili, Elklingi és Veínhausi ,
grundban Marburg és Gies^
sen között 2 — 3 óra GiesHermannsburgi, llbeni,Vinseni Aller folyónál , Meiaentftl ; 1728 eszt.ben majd
nersení , Isenhageni hivataegészen elégett; most 151
lokon kivül ; azonkivül Hei
ház, és 1,160 lak.
demühlen , Schvülpe , Vai
Ullendorf, tizenhárom helysé-.
gü Uradalom Franconiában; hingen, Vettmarshagen,Vah

io5 тlingen , Volfsburg urodal- Allerheiligen , Mvs al. Katzemait kivévén , mellyek O- nellenboyeni Grófságban ,
cker oszt.hcz tartoznak) ;
Hessenrheinfdshez tarto/.ó.
Hoya' és Diepholcz Grófsá- Allerheiligen Insel, 1. Todos
gait (kivévén Diepenau, és
les Santos, .
Lemförde hivatalokatf; és Aílerheim , .falú és kastély , UDiesdorf, Feesdorf , Neuradalom , Oettingeni Her.
dorf, Meiserling, Varmseck,
ben , Wurtemberg orsz.ban ,
és Bornhorst falúit, StolWernitz vizénél , Herburg
czenaui hivatalból , melés Oettingen között. Itt
lyek Veser Dep. tartoznak,
1645-dikben vesztett a' CsáSyke és Vesten , Sachsenhaszár hada,
gen , Obernkirchen . Roden- Allerheimi hegy , Rothenburg
berg , Freudenberg hivata- nál , Fulda folyónál , egylait , , mellyek Leine Dep.
kori Vesztfaliában magaskapcsoltattak) ; 3 Cantonsabb minden hornyüllévo
}át az Oekeri ószt.ba esett hegyeknél 's tetejérôl egész
Hildesheimi kerületnek ; u. , Hassziát szemlélhetni.
m. Sarstedt, Elcze,és Grosz- Alleringersl' ben , Plébániás faallgermissen. Ezen osztálylu Neuhaldenslebeni kerül.
nak 249,160. lak vagynak.
ben Erxlebeni Cantonhan ,
Fovárosa Hannavera ; most Vesztfália' Albis' volt oszt,
ezen nevü orsz.hoz tartozik. Aller folyónál, 1 nemes telekAller Heiligen Baye , minden
kel, 57 h. és 3.51 1.
Szentek" Baya , ( Bahia de Allersbach , Zirzi Apáturság a*
todos los Santos) egy tenPassaui Püspbkségben , Bageröböl , mellyet Brazilia'
}or VilshofFeni osztály hoz;
partjain a' tenger formál.
tartozó.
Ebbe szakadnak következö Allersberg , mvs, kastély, Honagy és hajókázható folyók :
henburg névvel, Franconiá*u. m. Paragnassu , Sergip- ban, Wertheimnál, Würzpe, Jaguaripe, Matuim ,Pa- burgi Püspbké volt, most
ranamerim, és Paraja. Az Bajor királyé.
egy tengerbe nyuló keskeny Allersberg , mvs felsöbb Duna'
foíd (meerzunge^ és gaz- kerül. 1570 1. arany és ezüst
dag Itaporika Szigete által fonalfab. melly míveit min-t
formál tatik. Térség-nagydenfelé elküldözi.
sága 36 geogr. mfd. széles- Allersheim , Allersen , négy
sége 4 mfdet , mélysége pehelységü uradalom Wolfen
dig 15— 16 lábat tészen. A' bütteli Here.ben, Bevernhez
tulajdon szállítópiaczán Ta- tartozó ; más jeles azonnepagipoe elött a' parton minvü helység Baseli Püspökden rangú hajók legszebb
segben esik ; a' Káptalannak
rendben álhatnak bátorlakhelye.
ságban minden szél eilen. Allersperg , uradalom , mvs ,
Ezen nagysága mellett az kastély Neumarktól 1 mfd ,
ö esendes színe a' legszebb
Neuburghoz tartozó Bádeni
's legtermékenyebb vidéktól nagy Her.ben.
kbrnyékeztetik , 's.ugylát- Allertenado , Cartenate , kia
szik , hogy ezt maga a' ter- tartomány Osztindiában 4
mészet egész világ' közönCananorhoz tartozó.
séges kereskedö piaezáñak Allerton , Cataractonum , mvs
rendelte.
Angliában^ York tartom.
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Wiske vizénél.
foglalnak. Föhelye Moulins.
AIИ , Allius , Semirus, kis fo- Allisae , Allisi , régi , CM. Rulyó tulsó Calabriában, Nátilus C.tól meghódíttatott
poly orsz. melly Squillace
vs Samniumiak foldén, mai
übölbe esik ; itt verettettek
Ne^polisi orsz.ban.
meg hajdan a' Rómaiak a' Alligator Swamp , 1. DismalGalíusoktólj azért a' szerenSwamp.
tsétlen nap alliensis dies ne- Alligny , vs Francz. Nievrei
vet viselt.
oszt. 178. h. es 2090 I.
Allia, folyóv. reliqua Italiá- Allmann, hegy Swaicz* Züriban, melly a' Crustermini
chi vidékében , melly Tosz,
hegyekböi eredvén , Tiberis
és Glatt folyók között Eglivizébe szakad ; itt megveSau felé Rajnánál aláterjed.
rettetvén a' Gallusoktól a' Ailmannsveiler,t'a.luVüTtembeTRómaiak e' névre szomogi Ehringen' kerül. 149 lak.
rúan emlékeztenek. „Allia
fcal. Közel vagyon hozzá a'
nomen infaustum" mond
Plankeni völgy , hol az AlVirgil.
lemannok 770 eszt.az AvareAllibaijn(Calcedonia. Albania)
sektöligen megverettettek.
Scotia éjszaki része, Athol,
1767 eszt.ben egy nagy árokRosz , és Loquabyr Grófsának kiszárításakor találtagokkal.
tott itt egy római tábori út,
AlUtni forum , 1. Ferrara.
és más régiség.
yillier, Elaver , folyó Franczia A/loa 1. AUoway.
orsz.ban. Ered Condraynél, AUobroges , régi Gallus nemvagy Chef-Alliernél , Lozezetség , Rhodánus partján
re bérczeinek tbvénél Geegész Lemanus tóig elterjedvaudanban, ("most Lozère
tek ; híresek voltanak ; fö
oszt.) Auvergne tartomá- vssok Vienne.
nyátkétfeléosztia, Vialenél Alloсan 1. Amán.
bajókázható lészen , áltfoly Alloeue4, kis tartomány FlanBourbonoisen és Neversnél driában Lis vizénél, Artésia
Bee d' Allier'en , mintegy 44 határán; Belgyiomhoztarmtfdnyi folyása után Loi- tozik.
reba szakad. Folyásá*an a' Alios , Alloz , mvs Francz. alkissebb mellékfolyókai , ú.
só Alpesek' oszt. egy piszm. Alaignont,Derit,és Scion- trángokkal gazdag tónál 266
lét felveszi , és áradásaival h. 1400 lak.
sok károkat okoz. Ezen fo- Allourneur , Allonuteura kis
lyótól vagyon neve az
vs Ceylon szigetében AsiáAilier oszt. Foglalja magában ban, Vintana vizénél, CanBourbonois tart. és egy kis
di orsz.ban.
részét Auvergnei tart. Té- AUoway, Alloa, vs déli Skoressége ¡19 Q mtfd , 's nécziának Clakmannan Grófságában
, a' nagy hajóknak
pessége
260000
lélek.
Fold
• 1 _
t1
*
i
/1
Íó 's bátorságos révvel. A'
je termékeny a' gabonában,
es gyütnolcsben , jó legelö- lak. élnek hajók' építésével ,
)i , ásványos vizei , és meleg vasontéssel , butellyákfab.
ferdôji is vagynak. 4. u.m. téglaégetéssel , deszkametMoulinsi, Montluzont, Gan- széssel , de még jobban a'
nati , és la Palissei kerüle- kereskedéssel, kiváltképpen
tekre oszlik, mellyek 3.50 pedig kószén kivitctésével,
küzséget 26 üantonokban
mellyekböl esztendónként
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mintegy óoooo.hordó részént az Alpeseken legelnek ; igen
ezen ország belsejebe,reszint
70 ízü.
külsö országokba küldetik. Alm vagy Felsö Alm , falu BaAz Eklesia számos 5 5000 lak.
jor orsz. Salczach ker. egy
számlál , gyolcs es Moussesárgaréz bányával , melly
lin fabrikáji is vagynak.
eszt.ként 1000 mázsát ád.
Allot 1. Alios.
Alma, Almasarai , kis vs azon
Allstädi , Allstedt, vs Veimari
nevü folyónál Orosz Tauria'
Herczegségben à' sziklás 's
helyt. mellynek réve 12 száhomokos bérczeknek tôvézadban a'Genuaiaktól gyaknél, melly ek pusztának neran megkerestetett.
veztetnek , és Rhode patak- Alma , folyó Kamcsatkában ,
nál , 280 h. 1800 lak. kik bamelly kettös torkolattal a'
romtartással foglalatoskodhasonló nevü tengeröbölbe
nak. Egy urasági mènes is
szakad ; ezen torkolatok kötaláltatik itten, 1 hamuzsir,
zött fekszik Telidek' szigeés 1 salitromfozoház. Az ittte , hol a' Lamutáknak nyálévô hegyen épült vár, hajri lakjaik vagynak.
dan Szász Pfalzi Grófoknak Alina, kis folyó Francz. Omlakása vala.
brone oszt.ban
Allya , mvs Magyar orsz. Hont Airnacarana , Almacharama ,
Várm. egy aczélfábr.val.
fô vs szerencsés Arábiában,
Alm , röviditett kimondása
és e' tartomány fejedelméezen szónak : Alpen , mel- nek lakhelye : ez Sechemir
lyel Stiriában , Tyrolban ,
az az' Sz. Ur nevet visel, és
és Swaiczban a' hegyek tea'.Bagdadi Kaliphától léptejit , vagy azokhoz közel
tettetik az uralkodásba. A'
az örök hóval határos vidévs nagy , gazdag, és erös ,
keket jegyzik , mellyekeszt. magas hegyen épült, mellyként"8 holnapig hóval, és hez csak két szoros úton jáalig 4 hónapig , kevés , rö- rúlhatni.
vid, de gyenge, barmok- Almacaron , kis erosített vs Spanak igen kedves 's hasznos
nyolorsz. Gvadalentin fofüvel fedetnek. A' barmok, lyónak Carthagenai öbölbe
t. i. lovak , csikók , ökrök,
esésénél. Itt találtatik a' hatehenek , borjúk , felhajtat- sonló nevü hires fabrikanak a'legmagasabbAlpesek- föld , melly Sz. Ildefonzóre Junius' végén , a' keve- ban tükrök pallérozására ,
sebt>é magasokra pedig kezSevillában pedig a' tobák
deten ; visszatérnek pedig
készítésére szolgál , azonkíaz elsökröl kezdetén , az u- vül vannak itt timsó bátolsókról végezetén Septem- nyák is.
bernek. Ezen idöben néhány AImada, (38o 37' w"E.Sz. 8o
pásztoroknak, ésnehány as- 32' 30" K. H.) mvs egy azon
8Zonyoknak(meIlyek Stiriá- nevü várral Portugalliúnak
banBräntlerinnen.esSchwä- Esztremadura tartom. Tejó
gerinnen , Swaiczban pedig folyónál , Lissabonának elSennerinneneknek neveztet- lenében.
nek) , gondviselésokre bí- Almada v. Almadén , falu Spazatnak ; szüntelen az ég a- nyol orsz. Mancha tart. leg-»
latt lévén , legjobb egésség- régiebb 's leggazdagabb kégel birnak. A' tejök 's va- nesö bányákkal ezen or70k ezen teheneknek, míg szágban.

Almagro, vs Spanyol orsz.Mancha tart. 3000 lak. 's egésséges forrásokkal.
Almaguer , Almagra , kis vs dé.
li Amerikának Popayan
tart egy kis hegységnél »
mellyböl Cauca folyó ered.
Almajora , vs (39o 53' E. Sz. 16o
.52' K.h.) Spanyol orsz. Va
lencia tart. 4500 1.
Almancora , kis folyó Spanyol
orsz. Granada tart. melly
kozép tengerbe szakad.
Almandralejo , kis vs Spanyol
orsz. Esztremadura tart.
Merida és Medellin között.
Almandret , helység közel Valparajzohoz Chili Audientziáb , déli Amerika' Rio de
. la Plata' birodal.ban. Innét
viszen egy mesterges , pusztákon 's némelly ronda falukon, mellyeket henye eraberek laknak , keresztülmenö ut S. Jagóba , ezen Audientziának fovárossába.
Almansiach , kicsiny , de régi
vs Cosztniczi tónál.
A'mama , (38° 48' É. Sz. 15° ,57'
K.h.) nagy, meglehetösen
épült helység Spanyol orsz.
Murczia tart. sok gyolcsszövökkel ; nevezetes a' Francziák álfcal nyert 1707 eszt.
iitközetröl, melly V. Fülöp
királynak koronáját bátorságba helyheztette ', és mellyet igen csekély emlékkel
tart fenn.
Almaraz , kis vs Tajó folyónál
Spanyol orsz. Esztremadu
ra tart. egy régi római Ta
jón áltvivo híddal;S.Placentia és Traxillo között.
Almaгага , erös kastély az Afrikai parton , Barbariában
Hem messze Orantól ; Spa
nyol koronához tarto-ik.
Almarca , mérték szerént ; ezzel ellenkezik a' régi 's tarkabarka kalmár nyelvben
az a/numero, szám szerént.
Pénzek , mellyeknek tellyes
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mértékôk nintsen , ñera a'
darabok' száma szerént, hanera mérték szerént számláltatnak , és pedig úgy ,
hogy egy bizonybs számú
darabok ôszvevetetvén megmérettetnek. Ha pedig egygyenként mérettetnének ,
akkor al peso szóval élni
szoktak.
Almas , Alisca , falu Magyar
orsz. Komárom Várm. Dunánál, Neszmélytol 1/4 óra.,
F. U. G. Zichy familia , ne
vezetes egy viz csatornától,
egy kénkoves ferdötöl,melly
nyárban hideg , télben pe
dig langyos ; és külombféle
Római régiségektól , mellyek vidékiben ásatnak. Ta
ta felé nyúlik egy vereses
fehér erekkel díszeskedo
márvány menetel. Ezen környékben )ó bor terem, melly
egy közel fekvö falutól Neszmélyinek neveztetvén mindenütt esméretes. Lak, kat.
és ref.
Almds , nagy Almás , Almasmaschu mare , magyar és
oláh mvs Erdélyben Kolosr
várVár. a'Kolosvári úton kis
Petrihez 1. óra. F. U. G. Betlehen familia dült Almás ,
vagy Desö várral , Almás
vizénél ; lak. ref. és ó hitüek.
Almás , Homorod Almás, hely
ség Erdélyben , Udvarhelyi
székben , Erasszótól 13 óra.
Lak. egy. hit. nevezetes a'
sok föld alatti üregektól ,
mellyekben kové változandó víz cseppeg, és sósforrásitól.
Almds, falu, Slavonia, Verocze
Vmegy, Csepini Adamovich
uradalmáb.tartozandó Dráva' vizénél , meglehetös vizahalászattal, és csudálatos
B. Asszony képével.
Almás, ("kis) fahr Erdélyben,
Hunyad Várm. nevezetes aranybányákkal. Szászváros
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tól 5 ißt 6га , lak. többnyire orsz. Estremadura tart. termékeny vidékben.
6 hitüek .
Almerdingen , mvs NördlingenMmasarai 1. Alma'.
Alma zun , kis vs Duero folyó- néljBajor orsz. Staufenberg!
nál Spanyol orsz. Soria tart. Báró Schenk familiáhoztaregy pompás köhiddal ezen tozik.
Almeria , Abdera, Portus mafolyón keresztül.
gnus (360 51' É. Sz. i5o g 45//
Almazarron , (".37° 31' É. Sz. 150
K. H.^ vs Spanyol orsz. Gra
31' К. H.) vs Spanyol orsz.
nada tart. azon nevü folyóMurcia tart. 4000 1.
Alme , Aliso , kis folyó Pader- nál és tengeri übolnél , egy
borni kerületben , melly révvel, melly egy kastély
által védelmeztetik, lakheNienhusználLippébe szakad.
lye egy Püspöknek ; szóda
Almedina , kereskedö vs Marokkai orsz. egy bor 's ola j- és salítrom fabrikákkal. Országterméseivel kereskedik.
termö vidékben.
Almegg , nagy , magasan régi Vidékében soksókutak, és
olajfák vagynak.
mód szerént épült kastély és
nemes foldAustriábanTráu- Almeria , Villarica , vs régi Me
nifertályban , Almevizétôl xico' Tlaskala tart. éjszaki
Amerikában, jó révvel a'Mevette nevét, G. Hohenfelde.
Almeida , kis erösitett vs Por- xicói öbölben.
tugallia' Beira tart. Coa fo- Almerio , szép vadá.sz palota ,
egy helységgel Tejo folyólyónál 550 h. 2150 1. 1810 eszt.
Aug. 29-én Francziák által nál Portugallia' Estremànmegvéttetett ; 1811-ben pe- dura tart. Santaremnek ellenében, a' hol a' királyi uddig , minekutána legjobb
var gyakran yadászattal
részét levegöbe felvetették,
mulatni szokott. Néha a' kielhagyatott.
Almeirim , helység és vadász- ralyok is itt laktak , és Hen
rik király , a' ki az elote
palota Portugallia' Estremandura tart. 300 h. bor- Cardinal volt , itten temetterméssel foglalatoskodik.
tetett.
Almelo , kis vs Hollandiábali , Almersbach , mvs és uradalorm
Yssel torkolatjainak oszt.
Sayn Grófs.ban , Anspach
Vechtfolyónál, 2160 lak. kik
Markgrafhoz tartozik.
gyolcs szôvésébôl , fehíríté- Almexial , kis vs Portugallia*
sébôl , 's azzal való keres
Alemtejo tart. melly hires
kedésbôl élôdnek. Reformaaz i663eszt.Spanyolok' meg-«
tus templomoh kivül va- verettetésétol, 's melly másgyon itt a' Mennonitáknak
ként Estrimosi f Vagy Evois egy. Fö helye egy Uradarai ütközetnek neveztetik.
Iomnak , melly Rechtern Almipigon. tó északi AmerikáGrófokhoz tartozik , kiknek
nak Canada tart. melly sJ
a' város' déli részén kastéfelsö tóba kif'oly.
Iyok vagyon.
Almissa , Alminium , PegunAlmenara , kis helység Spanyol
tium, Dalmatziának tájéka,
orsz. Catalonia tart. Lérida
egy hegyes tartomány az alés Balaguer között.
sóbb Cettinánál , tenger és
Almenara , kis vs Spanyol orsz. ímoskívídék kozött vagyon*
Jeles prosecco és muskata*
Valencia tart. nem messze
bort termeszt." Cettinának
közeptengertöl.
torkolatjaiban mindenfél»
Almendratejo , mváros Spanyol
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nagy , és jó ízü halak találEstremadurában,mellyTru
tatnak. Ebben fekszik
xillo mellett Tajó' vizébe
Almissa, tótul Omisch, tenger
foly.
és Cettina között, egy sík, Almoravidi , v. Lautunienses f
tengerbe nyúló fold' csúcsrégi Afrikai nemzetségek ,
csán,magas szikláktovében,
kik Atlás hegyénél lakta1200 lak. és egy Püspökkel,
nak; fo helyök volt Mamelly Spalatrói Ersekhez
roccum.
tartozik , de itten nem la- Almauchignois , vadonnemzetkik. Vagyon itt egy nevé- ség új Franczia orsz. éjszaki
löhaz a' Policzani , és Dal- Amerikában , Chovacovet
matziai szigetekbéli neven- vizénél, Quebec vsához déldékek' számára , hol a' régi
re laknak. Nálok vannak nétót nyelvre fordíttatott , és
hány franczia szállítmáglagolitika betükkel írt , és
nyok.
nyomtatott római Missalé- Alms 1. Alme,
nak 'st. e' f. olvasásában 's Almtbury , Amesbury , északi
a' t. szlikséges oktatást veszAmerikának Massachusetnek. A' városnak vagyon
ti szabad Státusában kiegy réve , bortermése és ke- szálló piacza Povov folyóreskedése.
nál, 185 1« vashámorokkal.
Almistra , Marvisia , hegy és Almstadt, helység Svecia' Smafok Chio szigeteben , Arçhiland tart. Bleckingen tartopelaguszban , hires a' Malr
mánynak határinál , 6 mfd.
vázi bortól (Malvasier)
Christianstadtól.
melly itten terem. ,
Almudevar , helység Spanyol
Almodovar , vs Portugallia' Aorsz. Arragonia tart. Hueslemtejo tart. 522 h. 2500 1.
cától .3 mtfd. északfelé, gazAlmodovar del Campo, mvs egy
dag borban , gabonában és
várral Spanyol orsz, Mancha sáfránban.
tart. 3000 Г. egy ezüstbányá- Ahnuecar , , Almugnecara ,
val, bort> és olajt termeszt. (360 52' E. Sz. 14= 14' К. H.)
Almonacid , Racopolis nova ,
erös vs Spanyol orsz. Granakis vs Spanyol orsz. uj Casr da tart. kôzép tengernél, egy
tilia tart. a* hol a' Gvadielá révvel és czukor plántálásTajóba foly.
sal. Ezen városban öriztetAlmondbury , kis vs York Gróf. ték á' Mauruszok'""királyai
ban , Angliában, Halifaxhoz gyermekeiket , és testvérei3 mtfd. ettöl nem messze fe- ket, mint státusfoglyait ,
küdt a' régi hires Cambodu- hogy az országban nyughanum vagy Camulodiunum tatlanságokat ne szerezhesvárossa.
senek.
Almont , vs , és kastély Persia- Almunha , Almunja nagy helyban Gilau tart, a' Caspiumi ség Spanyol orsz. Arragonia
tengernél.
tart. Saragossa és Calatajud
Jllmonchignois , vadnemzet éi- között egy gyönyörü vidékszaki Amerikának Canada ben , a' hoi Xalon és Grio vitartom. Chovacovet folyója: zek öszvefolynak.
mellett, ésQuebek' déli ré- Alna, Haianus, Alaunus , foszén fekszik. Voltanak itten
lyó Anglia Northumberlana' Francziáknak néhány új
di Grófságában , melly a'
szállásaik.
német tengerbe szakad.
Almonte , kis folyóv. a' Spanyol dlnevkk , vs Anglia' Northum-

hez tartozott.
berlandi Grófságában , Aine
folyónál, 4700 lak. és egy Alora, hajdan része Heisingen
tart. , melly inásképp Sund
révvel.
Alney , moßtan the Eight, kis
hede nevet is visel, Liusna
sziget AngliáJjan , mellyet
vize folytában,
Saverne folyöja Glocester- AMorus , vs innensö Axioson
nél csinál. Itten 1016 eszt.
Macedon.ban Methonehez
a' két királyok Edmund és . 70 stad.
Canut kettös viadalba szál- Alos , görög vs Phtiotisban ,
Amphrysosnál , Ptelevatól
lottak.
1
lio stad. Krokis fôldén tul»
Alnovia , mvs Gömör Várm. 1.
Volt Alos Korinthus es LoJolova«
crisban is.
Alnumero 1. Almarco.
Ahma'ton , eröseg Europai Tö- AloH , , Aalst , Aelst , (50o 56'
18" Ë. Sz. -21° 41' 58" K. H.)
rök bir.lom' Rum-Ui tart.
fabrikáktól nevezetes vs BelKonstantzinápolyi tengerizugban , fekete tengernek giumban Scheide Dep. 11000
1. Dender folyónál, melly en
Europába bényúlásánál; hihetökepen . a' mappakon
hajók a' városba mennek.
Gabonát és komlót termeszt,
megjegyzett Cas tel nuovo d'
és serfozést üz.
Muropa; mellynek elleneben
Castel nuovo ¿' Asia fekszik. Alota , Aluta, helyscg KorziAlociae ins. szigetek a' Czimkának nyugati részén Ajacbrusi foknál keletre , moscioi pbôlnél.
tani nevük : Mors, Thye, Aloutie , 1. S. Luczia' szigete
Atpdr, magyar falu Pest várm.
és Wendsyssel.
f. U. a' Váczi Püspokség lak.
Alondroal , kis vs Portugallia'
kat. 1125 számuak , Pest és
Alemtejo tart. Elvastól 8
Csongrád várm. határán.
mfd. egy révvel.
Már 1075. Geyza király eraAlone , vs a' Brigantesek' föl
lité adomány lev. Legelteden Británniában,Római örtöje szint oily hires ; posta
állás.
Aloni , vs Chaldaeában , hol
van benne.
Zerbis vize a' Tigrisbe foly. Alpe , egy 9000 láb magossigu
hegy Bajor orsz. Salczach.
Alonia, Halone, kis sziget Markerül.ben
marai tengerben , gazdag a'
fehér borral , melly több- Alpenon , Alpenos, görög vs Lokrisban az Epiknemidesek*
nyire Konstantzinápolyba
földen.
vitetik ; vagyon egy azon
nevü vs benne , melly lakó- Alpesek , hajdan minden ma
helye egy görög metropoli- gas hegyeknek nevé ("a' ré
gi Celta szótól Alp, melly
tának, j¿ révvel.
fehéret jelent , mert többAloniaaum , vs tulajdon Africában , Adrumetum' kerü- nyire a* magas hegyek' lánrzai , a' legmelegebb nyárletében.
ban is egy hópalásttal fedAloma , folyó Asiai Sarmatiáve vagynak^ mostan pedig
ban , 1. Terhi,
csak azon bérczek neveztetAlope görög vs 1) Lokrisek'
nek így, mellyek Franczia,
földen Kynos és Dafnus köSwairz , Olasz , Német, Horzött. 1) Phtiotisban Laris
váth és Tót országok között
sa és Echinos között.
Afopece , görög vs Athenétól vagynak. Ezen hegyek hos12 stad. Socrate* e' kozség- sza 180 mtfd, mellyek' tete ¡i

örök hóval fedettek , az
allyal pedig nagy hóval te
le völgyeket, mellyek jéghegyeknek neveztetnek,f'ormálnak. , 23—3.5o K. H. és
44— 4íP E. Sz. terjednek, '3
magokan 5— 7000 Q mtf'det
fogíalnak. Külombféle vidékektol különös neveket
nyertek ; ú. m. Tengeri Alpesek azok, mellyek legközelebbek a' kozéptengerhez
és Nizzához , Monacotól egészen a' Viso hegyig, holPo
vize eredetét veszi , terjed
nek ¿ és a' tulajdon Alpeseket az Apennini hegyekhez
kapesolják. Ittvagynak Col
ardente és di Tende hegyek.
A' Cotti Alpesek Visótól Ge
nis hegyig nyúlnak ; itt
vagynak Viso hegyén kivül
Genevre és le col delà croix
hegyek. A' sziirke (görÖg)
Alpesek Cenistöl Isarn es
Bernhard kis hegyén keresztül egészen a' Col de bon
homme hegyig megynek.
A' Pennini , vagy Sabaudiai
alpesek , Col de bon homme
hegyétol , Montblanc, Bernhard nagy hegyén, Combin,
Mont Cervin (Silvio v. Mattérhorn) hegyeia által egész
a' Mont Rosáig nyujtoznak.
A' Swaiozi vagy Leponti Al
pesek Mont Rosátót Rhone
(Rhodanus)mind a' két partjain, vagy Vallis vol^yén 's
Oothard bérczein kereaztül
Moschelhorn vagy Bernhardino hegyig Graubündteni
Cantonban érnek , itt vagy
nak Rajna, Rhone és Rüsz
folyóknak eredeti. A' Rhäti
Alpesek
Bernhardinotól ,
Graubündtenr Cantonon és
Bajor országon által Három
urak csúccsáhozfDreyherrnspitz) Salzburg' és Carinthia' határinál , és délfelé
monte Pelegrionohoz érnek ;
itt vagynak 1дп } Etsch, 0¿-

lio , és Adda folyóknak forrásaik. A' Norivumi Alpe
sek Három urak' csúcscsától
egész Carinthián által Drávának bal partján Sal zburgon , Austrián és Stirián keresztül a' Sopronyi térségig
Magyar orsz széllednek. A*
Carni alpesek Monte Peregrinótól Száva és Dráva folyóji közöttTerglou hegyig,
hol a' Száva ered, terjed
nek. A' Juli alpesek Tergloutól Szávának és Culpa
vizeknek jobb partjai 's Adriai tenger között Klek szikláig Zeng mellett nyúlnak,
és Friault Istfiától, kíváltképen pedig egész f'elsö Olasz országot Carinthia',
Croatia' és Slavoniától elválasztyák. A' Dinari álpeíek Clektöl Sophiáig lemennek Szávának és Dunának jobb partjain', és Hemusz (Balkan vagy Szardi
bérozek) hegyében , melly
fekete tengerben Emineh és
Bosphoruszhan Kara Burnu
fokain végzodik , elvesznek.
— Szalczburgoa , Carinthi
án , Stirián keletre Croatziába és Dalmatziába nyújtozó alpesek tóbbet felinél
vesztenek el az említett bérczeknek rettenetes nagyságokból. — Alpeseken keresztül vezette haj dan seregeit
Hanntbal Olasz orsz.ba , 's
h'thetö hogya' Cenis hegyén
által; 's i794eszt.ben nyárban épen azon hegyeken
ment által Buonaparte mint
Fôvezér seregeivel Olasz országba. — Napoleon uralkodásától olta 4, igen nevezetes útak készültek az Alpe
seken. 1) Cenis hegyén által
Lanslebonrgból Suzaba. 2)
Simplor hegyén által 8 mfdrylre a' hol 264 köoszlopokon álló hidak vagynak ;
legaagyobb magassága 6174
láb

là láb tenger színe felett. 3.)
l milliomon feljül Tôt és 3
Geneva hegyén keresztül
mill, a' Ném. nemzethez tarSpanyol orsz.ból Olasz orsz.
toziki Találtatnak közttök
ba , és 4) Nizzából Genuá11/2 mill, pásetori nemzeba. — A' Sváb Alpesek vagy tek , kik az alpesi gazdasácaz Alb : ez egy 15 mfd hosz- gal és baromtartással , kireszú 's 2—5 széles hegyek* lánkesztvén egyebet , foglalacza , melly a' Duna és Nekár
toskodnak. — Ezen Alpesektöl 3 Francz. Dep. neveket
kôrnyékeit keríti, 's többnyire délkeletkô/.i részén
nyertek , u. m.
Vürtembergi orsz.nak nyú- Alpnsek (felsö Alpesek Dep.}
lik , 's tulajdonul a' fekete
neve vagyon fekvésétol az
erdönek(SchwarzwaId;folyOlasz Alpeseknél , és foglalja a' hajdani felsö Dauphitatása. A' Iegmagasabb 's
néhez tartozó Gapenzois ,
legterméketlenebb része , v.
a' durva alb v. alp , Nokár- Embrunois, és Brianzonnais
tarto mányait. A' téressénál fekvö Szulcztól Vürtem
bergi országban északkelet ge 136 ifi □ mfd. és népeefelé ezen folyo mellett egé- sége 124760 emb, álh Ezen
szen Tübingen kornyékéhez tartomány igen hegyes é»
terjed) azután egyenesen ke- erdös ; Durance és Drac
t. vizek is keresztül follyák*
letre menvén Ulm' ellenében
végzôdik; a'gyengébbHoch- A' klima elég durva 's a' fold
terméketlen A* hegyeken
gestraszt , a' legalacsonyabb
sok zergék , medvék , mur's legterméketlenebbAlbuch*
mutérok , vadkecskék > febérczeit formálja. Ez ma
gas, durva 's hideg, és al- hér nyulak , fogoly madakalmasabb a' juhtartásra > ■ rak ; fáczányok * sasok 's t.
ef. találtatnak. Három -, u;
mint a' vetésre. Ezen körm. Gapi , Embruni és Brinyéknek lakosi igen sok lent
anzoni közsegkerületekre ovetnek 's elfonnak. 400 szöBzol, 's 1I5 kôzségeket számvoszékbcn 700000 reí" készül
lál 23 Cantonokban. Fö váeszt.ként , melly ek 3/4 fehérosa Gap.
rítlen Swaiczba , 1/2 fehé»
ritett Olasz orsz.ba részént Alpesek , (alsó Alpesek Dep.}
ennek hasonlólag az Olasz
az Urachi gyolcskereskedö
Alpeseknél való fekvésétol
társaság által vitetik $ 's ezvagyon a' nevé, foglalja raaért 300000 for. kész pénz az
gában a' felsö Provencet ; téországba jö. — Az Algaui
ressége I34 1/2 □ mtfd. a'
Alpesek Appencelli 's Tyroli
lakosi 146990. Hegyes tarto
Alpeseknek északi szél-lánmány , levegöje mérsékelt >
czát formálják » Memmin*s termései e' következök i
gen vstolBoden taváig,a']egmagasabb Hochvogel nevü •t. i. gabona > krumpli , al
ma, kôrtvély, mondóla, bor,
9000 láb magasságú hegy ,
's barom, Ezen Dep. 5. u. m.
ez mint több más is esz-»
Dignei , Barcellonneti , Catendö' nagyobb részén megstellanei , Sisteroni és Fortart] a havát. Itt erednek
calquieri kozség kerületekre
Lech , Iiier , Bregenz 's Aller
oszlik, mellyek egyetemben
folyók. — Ezen Alpese^ lán260 kozségeket 28 Cantonok
czában 7 milliom ember laban foglalnak. Fo városa
kik ; 1^—2 milliomig a' CelDigne.
•.
4.
ti-Gallusz , 8—900000 Olaezj
И ÜB» LEX. I. DAR.
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Alpèsek, (tengeri AlpesekDep.)
UnterWaldeni Cant. Pilátu*
1. Tengeri alpesek.
hegynek tôvénél , 's az AlAlpesek , (./Ethiopiai) úgy ne- prachi tónál ; vagyon egy
veztetnek a' Habessini bér- kiszálláspiacza és portékák'
czek , mellyeknek egy ága tárháza.
a' veres tengernél fekszik.»4.í//»nacA* tó , egy föreszevagy
Üszvekapcsoltatnak, a' men- öble a' Vieïwaldstâdti tónyire tudiuk, azon magas nak, nevét nyerte Alpnach
hegyekkel , mellyek Hold,
mvstól , mellynél Aa folyó
vagy Lupata bérczeinek ne- belészakad.
veztetnek, 's egész déli Af- Alpon Vtccio , Alpínus , fol.v.
ríkában sok ágakból észak- Veronai és Velenczei tart,
rol délfelé terjednek , 's jó
Etsch vizével eggyesül.
reménység fokánál végzód- Alps 1. Aups.
nek.
Alpsee 1. Alpensee.
Alpen , Uradalom, vs , kastély, Alpsteig , hegy' teteje KriegKoloniai kerületben, Bert- lach és Ratten völgye kö~
heim-Steinfurti Grófé. Pruzött felsö Stiriában Brucki
szus király alatt.
kerüi. 3297 Párisi láb. maAlpensee , (alpesek tava} Alpgosságu tenger' szine felett.
see, folyó Bajor orsz. König- Alpuente , királyi mvs Spanyol
seck-Rothenfels Grófs.ban ,
orsz. Valencia tart. ban egy
Stil lach által Ille^be kifoly.
kastéllyal.
Alpeso 1. Almarco.
Alpujares , las Alpuyarras, Al¿ilphano , Fraxinum, mvs Por- puxarras , magas bérczek
tugalliában , Alemtejo tart.
Spanyol orsz. Granada tart.
Evasból Lissábonba vezetö
Granada, Almeria, közepútori*.
tenger és Sierra Nevada neAlphe nagy helység 2600 lak.
vü bérczek kö zött. Délrol
nem messze Rajnától Leyészak felé 12. 's keletröl nyuden és Vörden között Holgat felé 20 mfdre terjednek:
landiában.
ее egész Spanyol orsz. a' legAlphen , Alpenum , Albina ,
népesebb kôrnyék , mellyet
nagy mvs Hollandiában ,
a' Iakosok' szorgalma terRájna vizénél , Leyden és
mékennyé tett , kiváltkéWörden között.
pen selyemben,borban ésgaAlpheus , Alfeo , 1. Carbon.
bonában.
Alphset 1. Aab.
Alqueri , 1. Alghere.
Alpirsbach , fo hivatal és vs Aire , folyó Anglia' Напр'
fekéte erdöben (SchwarzGrófságában , melly SoutWald) Vürtembergi orsz.nak
hamptonnál tengerbe foly.
Calv kerületében Kenzignél, Alresford , kis vs Hant tart«
melly a' várossal eggyütt
Angliában Aire vizénél.
1840 lak. foglal , az idevaló Alrick , Elrick , Alricae , Elrievang. Klastrom hajdanBeca folyó Twe dale tart. Sconediktinus Apáturság volt.
tiában , Selkirk alatt Twede
Elsö evangel. Apátura lön
vizébe foly.
1.56.3 eszt. Szomszédságában Aft , folyócska Austria' Ena
ezüst^ réz, 'а kobáltércz áalatt lévo részében. Ered a'
satik.
Dirnbachi bérczekból , '*
Jilpnach mvs a' I/Ucerçai tó- Herrenals felé menvén ezen
nálUnterwalcfeni Cant. ban. nevet nyeri ;4 innét Bécsbe
•jilpnaçh , Altnach , mvs Svaicz'
foly és Rossaunál Dunába
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esik. Sokszof ptisztító le Alsingsund Alsaefretum, tengerzug a' Balti tengerben ,
ssen , ha a' források nyilásakor a' hegyek között fel- Alsen' szigete , és Schlesvigi
dagad. Ezen folyótól nyer- Herczegség között 6—7 mt'd
te nevét az Álseri kül- hosszú , 's némelly helyeken
szélessége egy mtfdet se' tésö vs Bécsben.
szen, másképen SunderburAiia h 111.
Alsbach helység Wied tart, al gi zugnak is neveztetik.
Rajnai részen , Pruszus kir. Alsiz, Else, Als, Alsar , Alialatt, vas hámora altalne- s,untia, Elza , kis folyó Luxemburgi Her.ben ; hajdani
vezetes.
Alsch , uradalom Bayreuth és Lothringia szélin ered , és
Eger között , most a' Bajor Luxemburgnál Sour vizéb*
korouához tartozik.
foly.
Alschhausen , hajdan egy Com- Alsleben , (nagy) Vs 's fö hementursága a' NémetRend- lye egy azon nevü kerületnek Vesztfaliánalt Saale oszt.
nek Sváb orsz.ban , mellyben azAlsatiai és Burgundi Hallei ker. Saale folyónak
Tartomány Commenturnak
bal partján 4 kapukkal, t
templommal, 1 Postaházlakhelye volt. Most Vürtenbergi koronához tartozik.
zal, 86 serfözöhelyekkel, 198
Alschhausen, iiegyen épült vár,
h. és 1128 1.
's mvs hajdaniAltoríi ország- Alsleben, (Altdorf) Nagy Alsbiróság,K0nigseck, és Scheer lebennek külsö vsa Anhalti
Herczegnek kastélyával , 1Grófságok között.
AlscAwangen í vs egy kastélmajorral, 's tenietö hellyel,
lyal Orosz Curlándi GouV.
1 Ispitállyal , 136 h. 800 1.
Alsó Borgo , katonahelység és
Bálti tengernél.
A'sen , igen kellemetes és ter- nagy plébániás falu melly
mékeny Schlesvigi Herczeg- tulajdonúl ófalukból, ugyán
séghez tartozó sziget a' kis
annyi templomokkal , áll ,
Bálti tengeren 15000 1. 6 □
Erdélynek Doboka ' Várm.
mfden. Fö vsa Sonderburg.
egy szoros általjárásnál BuAlsenz, -jeles helység Donerskovinába.
bergi ker. azon nevü folyó- ■Alsó Lendva, (Unter Limbach)
nál Maincz alatt.
mvs és vár Magyar orsz.
Alsfeld, ó, iól épült vs egy Szala Várm. hajdan Római
régi várral Hassziai Hercz.
szállitmány , Lindavia név
nek felsö részében Schvalm
alatt. Egykor Bánfi famil.
/olyónál, 499 h. 3000 lak. 1
lakhelye és jószága , most
templommal ,
posztó 's
H. Eszterházi Uradalma, és
kastélya, Egy kath. Plébágyólcs fabr. Culpisius János'
niával és póstaházzal. BakGyörgynek, ama hires Publicistának , születéshelye.
fa és Csáktornya között.
AUhath , folyó Tragana tart. Alson* , vs Languedock tart.
nagy Tatárságban.
Frequel vizénél Franczia
Alsheda , Kôzség Sveczia' Jönorsz.ban.
köpingi ország - kapitány- Aisé- Sajó , tótúl (Nizna Slana)
sagban Adelforsi aranybá- ref. Plébániás falu Magyar
nyákkal.
orsz. Gömör Várm. hol sok
Alsheim , Adolzheim , vs D011- vasat és czínobriomot nyérnersbergi ker. Maincz alatt.
nek. F.U. G. Andrássi, RoeAUhier 1. Algier.
nyóhoz 13 óra.
8 *

Irtisch és Ob Folyók köztt
Alsô Zdanya , tôt falu Bars
terjedo ágai Kolyvani , ObVárm. Garan vizénél , f. U.
tól pedig Jenisei folyóig
a' k. Kamara , SchelmeczKuszneczki bérczeknek nebányától 3 ora savanyu vizveztetnek. Romlott í'ormázel 319 lak. kat.
]ok vagyon , mindazáltal
AUtahong , helység Norvegia
még is hiüáznnak VulkánDrontheimi Püspöki hivanak minden nyomai ; durtalában , a' Püspök' lakóva levegö , sok kopasz térek
helye.
és szoros , 's hóval tele völAlttädt , Altstadt, kisvs,vár,
's hivatal egy Superinfcen- gyekláttatnakraita.A'KolydenséggelThuringiábanSon- vani hegyek erdösek , lapos ,
gershausen és Querfurt kö- többnyire ezáraz termékeny
zött. Rane vizénél , Saxen- 's sok falukkal rakott völVeimari Herczegnek birto- gyektöl áltvágatnak 's gazka. Itt sok hamuzsír fözedagok az érczekben. A'Kusztik , 's külsö országokba hor- neczkiakban is vagynak sok
datik.
erdök , de egyetemben sík
Aliter , kis folyó Holsatiában
nyílt termékeny 's népesviStornmarnba ered Giesel
dékek is.Nagyobb rés/.ént köbeck falunál , külombféle
területes bérczekbol állafolyókat lelveszen , Hara- nak , mellyek grániton kiburgnál kis tengerré széle- vül, melly fomateriája, porfirkövet, jaspist, márványt,
sedik 's ottan Albisba esik.
Alt'. Oit, Aluta , Alvata, meg- 'snagy kincseket rézbol,czínböl, ólomból 's köszenekböl
lehetös nagy folyó Erdélyben, melly Kárpát bérczeifoglalnak. 1771 eszt.ben látben Tarkó hegyböl ered , 's
tatott egy illy köterület
minekutána több kissebb
Tom* jobb partján égni ,
folyókat u. m. Hargith , Femelly 4 esztendökkel azelött
kete , Farkas, Vargis 's Sommeggyuladt. Az ottani tormerbachot f'elvévén Fogaras
fás sárrétek is , néha egész
várnál,'s Rothenthurm pasesztendeig égnek. A' keszusnál elfolyván , egészEr- leti bérczekben találtatik
' délyt 's Oláh országot észahezüstbánya.
ról délfelé áltfutja, végté- Altaicha 1. Aicha.
re Nikopolynak ellenében Altamura, Lupatia, i}vsi5390
Turm mellett, Dunába foly.
lak. 's kerületi fövs Nápoly
Sok aranyat hajt magával.
orsz. Terradi Bari tartom. 6
Alta, Alten f egy tartomány' mtfd. délnyugatra Baritól.
darabja nyugati Finnmark- Itt sok Görög lakik. 2} mvs
ban Norvegiában. Itten volt Moréában , Zaconia tart.
a' legúj'abb idökben egy Da- Altan , legnagyobbik azon sónus missio a' pogány Fin- tavak között , mellyek Casnok 's Laponok térítésére.
pium tengernek északi ré
Alta , helyseg Sveczia Hälsing- szén, orosz Astrachan Gouv.
land tart. Voxna folyónál,
ban vagynak.
melly innét 2 mfdnyire Lis- Alt- Anhalt , puszta hegyen énába esiki
Eült vár Harczgerodnál AnAltai , AH ay , béíczek Szibialti Herczegs.ben» Minden
riának déli részén , egy ága
Anhalti lineáknak familiaháza. ,
•
a' magas Thibeti hegyek*
nek. Ezeii Altai hegyeknek Alt-Arad, O-Arad, privilegyi
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ált mvs, és jarás Arad Várm.
felsöbb Pomerania' RandoMaros vizénél. Régi várávi ker.ben Plöne folyónak
Dammi tónál lévñ torkolattól , II-dikBélakirály alatt
jánál 262 h. 1910 l.kik gyolcs
itt tartott gyüléstol , 's enés posztószovésseJ , kereskenek temetöjetöl , egykori
déssel 's halászattal foglalakáptalányától , 's Törökökkel vívásától hires. A' kir.
toskodnak.
Kamarabirtoka. Lakosima- Altdöbern, vitézi jószág és mvs
gyarok , németek , ráczok ,
alsó Lusátia' Calavi ker.452
1. 's póstastátzióval ; 5 megoláhok és zsidók. Kat. pié
lehetös vásárok esnek itten.
bániával , egyesült és óhitíi
templommal , zsidó sinagó- Altdorfy ó falu , Altendorf, mvs
Magyar orsz. Szepes Várm.
gával. Egy ó hitü görög PüsTiszán innént való ker. Gapök lak. ; Várm. gyülése
licziának határinál Poprad
itttartatik ; Tanács, so, pos
fónál egy völgyben, mellyta és harminczad hivatal 's
Minoriták' Gym. van benne.
be Magura hegyén általmenAltare, mvs Olasz orsz. Mont- ni kell , az országúton , egy
ferrati Hercz.ben, Genua és
fo harminczaddal, 960 kath.
Pinale tart. határán.
12 evang. 40 zsidó lak.
Altdorf, vs Bajor orsz. Rezat
filt Aussee 1. Aussee.
Aitavilie, vs Nápoly orsz. inker. 246 h. 2000 lak. és egy
várral ; egy tôrvényszéknek,
nensö Hercz.ben 2400 lak.
Aliay , Altajus m. vagy is az
V számtartóságnak helye.
aranyhegyek. Nagy TatárItten több Berchtolsgadeni
ságban Asiában fekvö bérfamiliák , mellyek mintfabrikánsok faragdkra , eszczek , Oby és Irtisch folyók
tergásokra , skatulya csináközött. Siberiát különözik
Kalmuk és Mongol tartomálókra osztatnak,találtatnak.
nyoktól. Jenisei fó és Bai- Altdorf, C470 48' го" É. Sz. 270
1 8' 5.5" К. H.) mvs Vürtemkáll tó között Sajani bérbergi azon nevü ker. nem
czeknek neveztetnek , és éjszakra 's délre mind a' két
messze Schusztól 400 h. 2030
1. 1 mustrakolával.
tengerekig nyúlnak
JltBrandenburg!. Brandenburg Altea, (3З0 49' E. Sz. 16o 50/ К
filt Breisach 1. Breisach.
H.) kis vs Spanyol orsz. Va
Alt Bunalau , hajdan egy k-ilencia tart. Deniaés Alican
rályi kerületbéli vs Cseh te között Guadaleste folyóorsz. most kozépszerü mvs nál , 4800 1. a' hol sok bor-,
90 h. 's több kath. templom.
len , selyem , méz , és hakal. A' Lakosok , kik csehül szonhajtó üveghuták találbeszélnek , foldmívelésbol-, tatnak.
városi keresetböl 's kép-ke- Altea Catega , nagy mvs Estrereskedésbol élnek. 1
madura tart.Portugalliaban.
Alt Carleby 1. Carleby,
Tajo vizénél , Lissabontol .5
Alt Castilla , tartom. Spanyol
mfd. Lakosi csak nem mind
halászok.
'•'
orsz. melly négy , ú. raí. Burgosi , Soriai , Segoviai , 's Alteich , (Nieder) hajdan hit
Àvilai tartom.kra oszlik ; h
res Klastrom Bajor orsz. al
mind eggyiket.
so Duna ker. termékeny vK
Alt-L'zenstochau 1. Czenstokau.
dékben. Ezen helyen volt
Alt-Damm , Damm ("25° 24' É.
valaha egy tölgy berek ,
&z. 32o 32' К. H.) erçsitett ve meHyben a' régi ôsôk az à
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hálvényiknak áldoztak.
diában Maas és Biesbos koAliе-Fluth , mesterséges folyó
zött egészen Hensdenig ter
Brandenburgi kôzép megyé- med. Altena vára mái- elron—
ben , melly által Finow fo
tatott, és ezen tájék azután
lyó Havelhez csatlik.
Vorkum vstól Vorkumi viAlte Land, hosszú , deszüktádéknek neveztetett. Hajdan
ezen tart. GrófHoorn Fülepjék Vesztfalia' északi oszt.
Lühe és Este folyóktól ált-. hez tartpzott , a' kinek. 1 568
eszt, Brüsszelben feje vé-vágatott, igen jól mívelt ,
köver 's íapálycs foldje vatetett , 's ezután annak özvegyétôl 900000 forintokért
gyoíu, azonkívül bosége a*
gabonában , gyümölcsben ,
a' Hollandiai Státusoknak
fozelékben , kivált a' tormá- általadatott.
ban , kenderben , lenben , Alten Albenreut , falu Cseh orsz.
Ízarvasmarhákban óá lovak- Ellnbogeni ker. a' Fraisi vidékbçn , festö ércz és kobált
ian Faluk itten nem találtatnak, hanem csak eggyen- bányálíkal. Nem messze innét vagyon Neu-Albenreuth,
ként levo házak , meÜyek
egy nagy falu melly soksza10 Eklésiákra osztatnak , a,'
lakosoknak tulajdon Felsöbadságokkal bir , több fabrikákkal 's egy fcgyvermüséffeik vagynak , mellyekhellyel , melíyben legjobb
лек torvéhyházok Jorki Ek-i
hadi és gazdagságbéli eszkölesiában vagyon.t
zök készülnek.
Altelia , kis vs Nápoly orsz,
tulsó Calabria' tart, Sanu-< Altenau , bányaváros Vesztfalia' Harcz oszt. Osterode ber.
to folyónál,
Klausthal KantonjábanOder
Alt-Els , magas hegy a' Svain
folyónál i templommal 190
czibérçzek között, .11432 láh
h. 1060. többnyire bányász
magasságú.
lak. Az egy fertályra a' va
Alternai к x tart. Brandenburgiában^ Lüneburg és Magi, ros felett eltávozott ezüstbánya egy fözö , 1 olvasztó , 3
debur^rgal , Prignitzel és kö-t
mívelo , 2 pergelö házakból,
zép Markkal határos ; hat
és 2 érczzúzó malmokból áll.
kerületekre osztatott fel.
Itten 8—9000 ezüst márka ,
Termékeny fold , Elbe és
és 20000 mázsa olom feldolmás vjzektöl nedvesül x fö
goztatik. A' vs alatt találvsa Stendal.
tatik egy vas mühely 1 keAllemberg h Abrudbánya.
menczével,
Alten 1. Alt és Alta.
Altena , , Altenacum ( 51° 1,5' Altenbecken , plébániás falu
36" E. Sz. 2,50 15/ 36" К. HT) Yestfalia' volt Fulda oszt.
Höxten ker. Driburgi Canvs a' Bergi Ruhr oszt. Len
tonban, mellytöl nem mes
ne és Nette folyóknál egy
• régi várral. Igen népes 603
sze az esmeretes Bullerborn
egy hegynek tovénél , nagy
h. 3220 1. i luth, és 1 refor.
templommal ; a' lakókigen, zuhogással ered , de nem sokára megint a' fold alatt elnagy kereskedést üznek vas,
dróttal > mellynek okáért vész. Közel a' faluhoz vagynab vasbányák , mellyek az
1744 eszt. egy társaság küújabb idökben nagy igyekelönös szabadságokkal felruháztatott. 1 730. Apr. 22-kén zettel míveltetnek.
több 300 házn. elégett beiöle, Attenberg , faju Stiria' Brucki
Altena, kis tart.. dé Ц Hollan- ker, Mürzzuschlagtól észak
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♦a esik egy retten tö 's vakernenczével, i érczzúzón\aldon hegységben , a' vad , és ' mokkal, 's i hivesitö kemenbiikfa alpesek között, közel
czével ; a' közel lévô Lajos
a' Mürz eredetéhez, Austria' mühelyben i szers/.ám 's i
határinál.
, hives hámor, Treseburgban
Altenberg , Stiriának Marburpedig , melly 17 h. 122 lak.
gi ker. egy szölöhegy Lutáll, vagyon 2 sarkantyú mütenbergtöl del és kelet között hely, és 1 puskapormalom.
Magyar ország határinál. Altenbruch , Oldenbrook , (,53 o
Itten a' legerösebb Lutten- .50' 3" Sz. 26P 2,5' 16" M.J
bergi bor terem.
helység Vesztfáliának északi
Miltenberg , kis bánya vs és hioszt. 376 h. 2600 Л. és 1 révvatal Misniának érczes he- vel; eleven kereskedést'shagyi kerül. Veiseritz folyócs- jókázást üz.
kának eredetinél4mfdDres- Alten - Bruchhausen 1. Bruchdától Cseh orsz. határi felé
hausen.
27,5 haz. 1200 lak. Itten leg- Altenburg , Magyar Ó- Vár » ]ó\
jobb czínbánya vagyon az
épült mys Magy. órsz. Mo
egész Saxoniában. A' Zwit- sen Várm. Lajthának Duná. tersto« ki czin legjobh az Anba való folyásánál egy szigliai és Csehországi után ; a- getltén ; szép várral , Piarizonkivül sok csipkéket köt- sták klastromával» és Gymnek itten , és egy gáliczfor- násiummal , Vármegye házával. Mosonhoz 1/4 mtfd;
rás is találtatik.
Altenborgi vasbányák, Gemünd- A' lakosok , kik nagyobb ré
nél Carinthiában., hol az
szént németek kat. és evang.
ércz nagyobb részént telen
fold miveléssel , barom és
szánon a' hutákhoz vitetik.
gabona kereskedéssel fogEros mészáros kutyák viszik
íalatoskodnak , gabonájikat
az Ures zsákokat a' bányák- házok elött gödrökbe tarthoz 's megtôltetvén haza- ják , 's azutángyakranBécshuzzák azokat.
be viszik. Sachsen-TescheAltenberga , falu Gothai Her- ni Hercz. Albertnek birtoka.
czegségben e«y kellemetes Altenburg , Kpros-Bánya , mvs
vplgyben , 57 h. 200 lak. kik
Erdélynek, Hunyad Várm.
barom tartással fogl?latos- . fehér Körösnel , arany bákodnak. Mellette vagynak
nyákkaí.
egy dombon az elsö Sz. Já- Altenburg , közönseg. DeutschAltenburg , mváros Austria'
nos Thuringiában felszenteít templomának düledéki,
Ens alatt való részében Bémellyet 724 eszt. Bonifaczi- csi erdö álatt való negyedus (Vinfried) Németek' és ben 4 posta Bécstól egy pléTuringiak' apostóla épí- báuiával, 1 uradalmi kastéllyal , egésséges ferdövel ^
tetett.
Altenbiesen , Vieux Jones , Bal- és 114 h. A' póstaváltás innét Haimburgba vitetett
Hvia Juncetana , hajdan a'
Német vitézi Rendnek pré- által.
bendája nem messze Maes- Altenburg , vár Cacnioliában
trichtól.
Neustädtleri ker. 3 egésséges
Altenbraak , mühelyes helység meleg ferdökkel.
Vesztfáliának Saale oszt.ban Altenburg , kis falu egy rom».
Blankenbqrgi ker. 49 h. 343 lott várral Svaicz' Argaui
i. 1 vaemühellyel 2 magas
Cant, nem messze Brucktóí;

ezen várban Iaktak elejénten
szobának bolthajtásán. Lá*
a' Habsburgi Grófok : 's mi- tásra méltó a'várban a' nagy
szála ; a' szép orgona a' vár
nekelbtte álttették lakjaikat
templomában ; a' vár kertHabsburgba,AltenburgiGrófoknak neveztettek.
je , 's az igen kellemetes mu
Altenburg , szép Benediktinus*
lato erdöcske. Nem messze
apátság Austria' Ens alatt
ett>l egy dombon fekszik a'
való részeben , ObermannGofchai Hercz. Fridrik által
hartsbergi negyedben 7 óra
1705 eszt.en fundált MagdolKremstöl, nem messze Camp
na' szerzete , melly most l
Fejedelem asszonyból , 1 г
folyótól.
Altenburg , (Palaeopyrgum)
szerzetes , és 20—24 nevelo
Herczegs. Saxoniában 5 mía.
kisasszonyokból áll ; kik a*
nyugatra J»ipcsétôl , melly- régi réndeles szerént , piros
nek legnagyobb része a'Sachpantlikán egy megáranyosen-Gothai Herczeghez tarzott rend-jelet , mellyben
tozik; kinekföhatalma alatt
Jezus nevé elvont betükkel
van a' kisebb Sachsen - Conyomva láttatik ,
viselburgi rész , vagy a' Saalfelnek. A* Felsoségek , mel
di kerület is. A' felsöben 25 ly ek Gothában laknak.,
\fi □ mí dön 98780 L az alcsak gyülésekkor jönnek
sóban юП mfd. 30500 l.vagyide. Az illustre Gymnasium
юак. Folyói e' következök:
1703. eszt.en fundáltatott ,
Saale , Pleisze , és Sprotta.
találtatik itten 1 árvákháEzen Herczegs. ben több erza 's i fenyítékház is. A' ladökkel fedett hegyek vagykosok gyapju , paraut, pornak , és igen termékeny "s
czellán , 's keményítofabri\6 mívelt a' folde ,5 melly
kákban , ser és pálinka föeok rçzzel , vassal , sallókozésben , ieles gabona , barom, materia, festék,'sfüvel , kobálttal , timsóval ,
gáliczkovel , sával , gaboszerek kereskedésében élelnával , fával , gyümölcscsel,
meket találják. A' környülborral , szarvas marhával ,
fekvö helységeknek lakosi
lovakkal, vadakkal, halaka' derék íoldmívelésbol gazkal szolgál. Fö vsa a' Sachdag emberekké lettek , 's az
sen-Gothai részének
ö Vendi, részént draga, öltöAltenburg % (51© и" E. Sz. 29o
zetjeiket megtartják. A' fö
Si' 3°" К. H.) Pleisze folyór
útak Altenburg körül szép
nál igen termékeny 's kôvér
hárs - alleékkel ki ékesítve
vidékben 9484 Ь i264házok- vagynak.
ban , 's ezekbñl némellyek Altenburg , hajdan Babenburg,
igen szépek. Itt vannak az egy régi romlott vár Bámegész Herczegs.béli felsosé- berg vsnál , a' keleti Fran^
gek, 's a'Pö Superintended. koniának Volkíeldi tart.ban
À' kapu elött levö szik- feküdt,'s lakhelye volt a* ha-,
taimas Babenberg! Grófoklan vagyon egy jeles vár ,
mellytël 1455 esz*' Szász Her- nak. Most Bajor orsz. Main'
ker.hez tartozik.
czegek , Ernest és Albert ,
Kaufungi Konrád által meg- Altenburg , vár és Státus uro»
dalma Stiriának Cillei ker.
fosztattak. Még azon yiben Sáva vizénél az elfitt
déket , mellyen ez tôrtént ,
Laybachi Püspcikhez tat*
most is mutatják , néhány
rajzolatokkal eggyütt egy
tozott.

Altenburg, i) Uradalom és vár
nyékében.
Tyrolisban Innvizénél. 2). Altenkump , Mvá Szirziek klasVár egy magas hegyen
tromával Rheinbergnél AISchwalm vizének Erderbe
penhez 1 mfd. Itt nagy veszfolyásánál. 3) Mvs Bunzlai
tességet szenvedtek a' friker.ben Cseh orsz. régi dült
gyes hatalmasságok a* Franvárral, cseh neveStáry 'sa't.
cziáktól 1760 eszt.
Altendorf , templomos fallí Altenkirchen , vs Sayn Gróf.
Vesztfaliának Leine oszt. • ban , Nassau Ussingi Her.
Eimbecki ker.benHolzemme nek birLoka 100 h. 1,500!.
vizénél , alig egy fertály óra
kormányozásnak széke.
Holzmindentöl , 50 h. 540. Altenkundstadt , szép és nagy
lak. Itt vagyon a' nagy Flotfalú Bajor orsz. Main ker«
toi gyolcs , parket , 's fonal
ben Veres Main folyónál ,
kézimívv. es az Elberfeld!
80 lak, kik : közott sok
vászonfehérétó. Ezen falú
Zsidók vagynak. Tóbb ör's Minden közott, vagynak
lö , 's deszka malmokkal.
a' Holzmindeni vasmühe- Altenlondsberg , vs Brandenlyek , 3 hivesitokemenczékburgi kcizép Markb an 144
bei, 1 durva vas , taczély's 1
h. 1,050 lak. mellyek ser és
késcsináló mühellyel , 4>f¿pálinka fózéssel , posztó és
nyes hámorokkal , 4 yaskörása szovéssel fqglalatosszörülö malmokkal.
kodnak,
Menfähr , falu Rugez Szige- Altenmarkt, (Л70 43' го" E. Sz.)
ten , hol a' fô áltmenetel
Mvs 's iószág Ensz alatt valel Stralsundba.
ló Austriában , Bécsi erdô
Altengaard , Finnmarki hivaala tt fekvö negyedben helytalban Norvegia' Drontheibéli káplánysággal.
mi intézetében ; lakja egy ¿tltenmarkt , Mvs Felsö Stiriá-*
nak Bru' ki ker.ben Ensz fetisztartó .
Alten-Geyjing , 1. Ge
lett való Austriának határi.
Altcngottem, Únstrul folyónál
nál 19 mfd. Gräcztöl egy utThurinsriában 244 h. itten
ra ügyelö hivatallal s' pósi
sok anist és Koriandert
ta-váltás' helyével.
termesztenek. ,
r
Altenmarkt , jeles falú Bajor
âltenhagcn , (51o 26' 29" E. Sz.
orsz. Isar ker.ben Alzának
26o 59' 20" К. H.) falúVesztTraunba béfolyásánál, fègyfáliának Leine oszt. hol jever , \s szeg-mühellyekkel ,
les cserépedények fehér amellyeknek müvei igen hígyakból készíttetnek.
resek.
Altenhasseln , v. Haslan , fó. , Altenmünster, kis Mvs szép
és hivatal jó borterméssel ,
Klastrommal felRajor orsz.
Frankfurti Hanaui Her.ségFrifingai Püspbkségben, sok
bèn , fél
ora Gelnhauerdókkel.
sentöl.
Altenmnr , szép nemesi joszàç
Alleiihoftn , Altea hóvia, Curia Frankoniában , Altmühl vivetus, kis vs Austriában
zénél , és kerületében \ Ur-i
M-ühi fertályban, a' DunaSzékével.
oál, egy várral.
Jltennötting , szép Mvs Bajor»
Altenhofen , Althofen , Mvs Caorsz. Salzach ker.ben 1,36a
finthiában, Klagenfurti ker.
lak. Lakh. a' tartományí
^en egy várral , 1 kemenczç- türvényszéknek. Itt vagyon*
'1 's i vashámorral , kör*
egy igen régi Szúz Máriár»

ïiak felszentelt templom ,
nyári lakhelye a' Her.nelc
hovagyakranbucsutjárnák, Altentorp , kis vs Hassiai Her's mèllyben Tillynak sírja
czegségben.
vagyon.
Altenweddingen , plébániás faAtienplatow , Burkus Királyi
lú Vesztfália' volt Albis oszt.
vár és uradalom MagdeMagdeburg! ker.benLangenburgHer.ben az Anhaltihaweddingeni kant. egv ma' táron.
,
.
jorral, 160 ház. 's 1,160 lak,
Altèn - Rothenburg , hegyen éA' szembetünö bányászatpült vár a' Hohenbergi Gróf- nál vagyon egy göz-erö-miv
ságban , Fekete, erdöben
a' viznekfel.szivására, és egy
(Schwarz WaldJ Würtemüveghuta.
bergi orsz.ban % mfd. Tü- Altenwerder , a' Vesztfália' albingentol,
. ,
i só Albis oszt. tartozó , AlALtemyff, Alta ripa, Cister- » bistól formáltatott sziget ,
citákapátságaSwaicz' Frey- igen köver 's termékeny
burgi kant. Sane foiyónál.
földdel , 133 ház. 's 1000 lak.
Altens , tengeröböl Norve- kik gyümölcs , barom , logiábah.
vak' tartásával , 's hajócsi. Altensalza , Mvs Vesztfáliának nálással foglalatoskodnak.
volt Albis oszt. Magdeburgi Altcnweiher , vasmühely Bajor
ker.ben Grosz Salzai kant.
orsz. Regen ker» nem raes94 ház. 's 148 lak. nem messze Vilsecktöl.
■ sze tele esik a' Schöne- Altenwied, Altwied, Viedbeckhez tartozó zóldpázsítRunkeli Herczegséghez tartal kirakptt sáncz.
tozó vár , é& hivatal , gab oAltensteig , kis vs Austria' En» na termesztessel , 's vasalatt való részében, Man- bányákkal.
hart' hegye felett fekvö ne- Alten^Zell , 1. Zell in-Meiszen.
gyedben , egy hegyen épült Alt-Erlangen , 1. Christián-Ereróséggel,üveghutával, kat. langen.
".* «
pjébániával , és egy tarto- Alter do Chao , kis vs Portutnányi tôrvényszékkel.
¡, ,£а1Ца\ Alemtojo Tart.ban
Altensteig , kis vs egy sziklás Avis foiyónál, 3 mfd. Porhegyen a' Fekete erdöben talegretól.
( Schwarzwald ) Nagolt fo- Alterton , kis vs Kornvall tart,
lyónál , Würtembergi órsz- ban Angliában.
Calw ker.ben 15,50 Гак. 's 1 Alte Welt , Európa , Asia, A. régi hegyen épült várral } frika egyetemben.
lakh, egy fö erdötisztnek ; Altezama ; szép vadászpalota ,
}eles lenmiveléssel.
a' Sabaudiai Herczeg.ben
Altenstein vár, és urodalom
nem messze Turintól.
Wiirczburgi Hercz.ben Co- Alt-Gebhardsdorf, falú felsö
burgi határoknál , melly-. Lusatjában Queisz ker.ben
töl Stein Bárók Altensteí- 2,670 lak. 's savanyú yizzel ,
niaknak neveztetnek.
kereskedést üz , gránátákat
Altenstein , Meiningi Herczeg- készit 's hamis érczüveget.
séghez tartozó hivatal és Alt-Gebirge , tótul (Stare hohegyen épült vár , Henneri} (ve teres montes) г mfd.
bergi Grófságban nem mes- Beszterczi Bányától, Zqsze a' Liebenstein nevü egés- lyom Várm. Magyar ' orsz.
ségesforrásoktól, gyönyörü
egy éreztôrô malommal , olkornyéké miaj;t közönseges vasztó mühelyekkel , '* szén
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égetovel , mellyek Herrn- Althaea, Oleades Nemzetség*
grandi (Vallis Dominorum)
fö vsa Hispaniában , mosbányákhoz tartoznak. Itt
%ani Ocama vs körül,
vagyon egy földalatt való Althofer , 1. Altenhofen,
mcnetel , egy helységtól a' Althorp, íalusi lakh. Spencer
másikig , melly sok gyaloGróínak, Anglia' Northamgoknak szolgál , kik lámpá- ptoni Grófságban , nevezesok, világosságánál áltjártes rajzolatok , 's könyvek'
ván , utjokat megrbvidítik.
gyüjteményével. . ,•
Az idevaló csudáskép sokak- Altiburus , vs tulajdon Afritól láltogattatik , 406 lak,
kában , Carthago és Thevagynak.
teste között.
•
Alt - Georgswalde , Mvs Cseh Altik , romlott, hajdana'Temorsz. Leitmericzi ker.ben ,51o
plariusoktól , kik itt egy
ház. 3,5,50 lak. egy kath. dékincset találtak , jól megkán templommal; lakosai
erosített vár, melly Pilger
liagyobb részént gyolcs szöCastellnek neveztetett, Syvesböl ébnek. 1
- riának egy szigetében , DaAlt- Gersd irf , falú 2000 lak.
maski Bassának kor manya
felsoLusatiában 'Zittau melalatt.
lett; közel ide ered Spree Altinum , in medio Lugione ,
folyója ецу reten.
,
Castrum, in quo cuneus eÂh-Gradiska , (4,50 io< 25'/ E.
quitum Fortensium jacuit,
34° S7/ 2o" K. H.) eró-, alsó Fannoniáhan Schönvissített vs Slavoniában Struga ner szerént, 2) Altino Altiviznek Szávába folyásánál
num vs Velenczei tart.ban
1,210 lak. 1 ContumaczházTrevisói ker.ben , .Padua és
zal. Szávának tulsó partján
Concordia között ; hajdan
vagyon Berbir eroség, melly
Püspöki lakás. ■ ,
máskép Török-Gradiskänak Altin , oroszul Teleskoi Oseneveztetik.
ro, tatárul AUinkul , kalMhammer , (Stara Fuschina),
muk. Altinoz , nagy tó orosz
kis helységCarnioliában köKolyvan Gouv. Obi és Irtis
zel a' Bochaini tóhozMostfolyok között , 18 mfd. hosnicza pataknál , vasmühelszú , i2 széles , Obi folyója
lyekkel , hol szegek , smek
keresztùl megyen ezen ton.
és drótok készíttetik.
Nem messze tole vagyon az
Althammer, Brühli Grófokkoz
Altin hegy , melly kezdete
tartozó vashámor Pfórteni
az Altai bérczeknek.
urodalomban , alsó Lusa- Altin , török arany pénz ,
tiában.
melly 4 for. 30 krajcz. teAkhaus-, Starigarod , vár nyuszen Bécsi érték szerént ;
gotti Prusszia' Culmi ker.
azon kívül orosz czüst pénz,
ben Vistula folyónál. A' Culmelly 4 kopeket , az az 3 1/2
nii Piispökhez tartozik.
. krajcz. tes,zen Bécsi érték
■Ahheim, Mvs Bajor orsz. Salszerént.
zach ker.ben a' durva álpe- -4lt- Kemnitz, (Karnitz , Kern pseken Mettmach folyónál netz, Chemnitz), falú Szi130 ház. 800 lak. 's meglehelesiában Hirschbergi ker.
tos baromvásárokkal.
ben 1,240 vászonfehérítók■Althengstett , falú Würtemberkel , festömühelyekkel , 's
gi Orsz. Calv. ker.ben 68a
márga vermekkel.
ház. harisnya fabrikával.
Alt-Kinsberg , falú , 49 ház

— 1 •4 .
Cseh Orsz. Eger* ker.ben Cs.
köte'stö! olta Vesztfáliai Kih. kamarának Kinsbergi urálysághoz tartozott, 's 76
radalmához tartozik, 3 kath.
iJ4 □ mfd. 13 vsokat , 3
Mvskat , 511 falukat, 4 ki
templom , azonkivül üveg
rályi hivatalokat, 12 kir.
es köszörülö malommal ;
részszerént az Egerisavanyú
majorokat, 100 nemes ku—
riákat t 24 nemes majoro
vizes korsók itt készülnek.
kat, i3,4>4 ház. 20 téglaveAltkirch , régi , 's csekély vska
1806 ház. Francz. Orsz. fel- töket , 1 kulimáz fözöt , 105,
916. lak. számlál. Most a'
sö Rajnai oszt. III folyónál.
régi Urához, vissza jutott.
t) Vs Anspachi Her.ben ,
Alt-Mexico , О Mexiko , másSayn Gróf.ban.
Altkönig , legmagasabb hegy ,
kép Uj Spanyol orsz. , ma
teteje azonhegyeknek , mel- ga régi lakosaitól ¿Inahuaclyek Rajnától Wiesbadenen
nak neveztetett, szélesen terjedö , 1519 esz.ben Cortez ál
által Weterauba nyujtoznak , Frankfurttól 3 órajá- tal fedeztetett föl Ejszarásra Nassau Ussingi Krone
ki Amerikában , 9 és 20-ik
Sz. grádicsa között fekszik.
berg nevü hivatalban.
Keletröl határozza a* MexiAltkösen , Szász Királynak ma
jora , es helység Thurin- koi öbbl 's Darieni földnyak,
giában , i órajárásra Naura- delröl és nyugotról ugyan
az , és a' világ' tengere ; éjburgtól Saale folyónál , egy
szakról pedig Uj Mexiko.
sóaknával , mellyböl eszt.
450 mfd. a' hossza , és 30—
ként 40,000 rocskánál több
130-ig a* szélessége. A' hévásatik.
ség itten felette nagy, de
Altkrim , l. Eski Kyrym.
még is az esok és szelek által
Altland , Királyi Szász Tart.
mérsékeltetik. Novembertöl
nak része ErdélybenOlt viFebruarig az éjszakák híveze által Butze , vagy Wursek , 's ez itten a' tél. Igen
zellandtól elválasztva. Itt
bajosak 's tartósok itten az
vagyon egész Erdélynek lo
éjszaki szelek , de mindazvsa Szeben,
által hasznosak : mert a'
Aitlandsberg y I. Altenla ndspestises betegségeket tartozberg.
tatják. A' keleti része ezen
Alt Malvasia , a' régi Epidau>
tart.nak valóban egészségrusz , vs Morea* félszigetételen. —r Keletre fekvö földben , 1 révvel ; itt terem a*
je mély , posványos , erdos ,
draga Malvázi bor , (Mal*
és kevés helyeken míveltevesier).
Altmannstein t Mvs és vár Ba«
tik ; a' nyugotra ter jedö
pedig magassabb , egésségefor orsz. Regeni kerületben
Schambach mellett 400 lak.
sebb , 's közepe fêlé kelleAltmark, ö Mark, hajdani
metesebb és. termékeny elBrandenhurgi Kurmarknak
annyira , hogy egy fold uegy része, melly mennyire
gyan azon esztendöben háAtbisnak nyugoti partján
rom külombféle gyümblfekszik, kivévén tehát Fisch
csök* aratásával szolgál. —
beck , Schönhausen , es ZwiCordilleras bérczeinek folyschentoig falukat 's egytatása ezen tartományt délgyüttvévé Albisnak nyugoti
röl éjsaakfeté nyujtozván
részén fekvö Prignitz.i Wer-,
hasítja , 's 'ágait keletre a*
4er falút, Jileiti békeségMexikói öbölhez széleszti,

meTIyek itt külonös fokokra végzódvén, külön öblöket formálnak. Imittamott
találtatnak hóval fedett bérczek , rcellyek közül némellyek tüzet okadnak. A' földindiilás itten nem ujság. —
Folyóji többnyire Cordille
ras bérczeibol erednek , 's
Mexikoi öbölbe sietnek. Legnevezetesebbek e' következendök : Rio Salinas vagy
de los Conches , Rio de los
Palmas , Rio Barania , vagy
S. Jago, Panuco, Mechoachan Tabasko , Sumasinta
Nohukan, vagy Rio gran
de, Baliz, (Angolul River
Bellese). Jegyzésreméltó tavai pedig ezek : Nicaragua ,
és Chápala , 's több sos és
kissebb tavak. Terméseinek
gazdagsága szokatlan : mert
az europai mezei , hüvelyes ,
's ker^i növevenyeken kivül, mellyek itt nevekednek , csokoladébabfák is találtatnak,mellyek ezen tart,
nak igen nagy hasznokat
hajtanak ; 's ezen és más
házai nôvevények, jók ré
szént az ö gyiimôlcsôkért,
részént balzamos illat jokért,
vagy gyántáért, a'vagy mellyeknek fájok, vagy leveleik orvosi tulajdonokkal
birnak ; u. m. pamutbokor ,
chinafa , jalappa , pálmafák , kokuszdiók , szappanfák , vanili , indigo , festö
fák , 's füvek , bor , nádméz ,
dohány, gyombér, kukoricza, ritkása 's t. ef. A' szelíd állatok ezek : az ökrök , lovak , ôszvérek , juhok , kecskék , disznók 's a'
t-; a' vadak pedig i vadökrök , rokák , íarkasok , medvék , vadmacskák , Jáguárok , hanyászok , í'áczáюуок , majmok , vad disz
nók , 's lidérczek,'s t. ef. a'
csörgß 'e számtalan más ki-

gyók, sok nagy ragadozó
madarak , azonkivül publikányok , 's más éneklo ma
darak , mellyek között az
amerikai fülcmile 's a* legszebb 's legkissebb Colibrí
madárka vágyon. — A' hegyek iszonyúképen gazdagok, mind a' csekélyebb ,
ugy a' drága érczekkel is ;
aranynak irtoztató nagy a*
sokasaga , azonkivül ión ,
kénesô , timsó , gálicz , márvány , kristály , gyémánt ,
's a' partoknál gyongyhalászat. — Népessége 3 milliomokra tétetik ; 's ezek ré
szént itt sziilettek , részént
íovevények. Az iltszülettek
között legszámossabbak a'
tulajdon Mexicoiak ; ezek ■
egy esméretlen és hihetöleg valamelly éjszaki tartományból ide költöztek , azért tehát a' régi lakosok
( Csicsimekoerek) részént elhagyták ezen földet, részént
bérczek kozzé illantottak ,
hol mai napig maradékaik
találtatnak. A' jôvevények
vagy Europaiak, kivált Spanyolok , ezek mint uralkodó
nemzet, nem csak mirden
papi 's világi Hivataloknak
birásában vagynak , hanem
egyebeket kirekesztvén ma
ga üzik a' kereskedést is ;
vagy Afrikaiak, Szerecse-*
nek , vagy félszerecsenek. —»
Religióra nézve legnagyobb
része a' lakosoknak katholica hitet követ, 's a' Mexicoi Ersek f 's több Püspökök igazgatása álatt vagyon ï a' többiek még pogányok. — A' kozonséges
munkákon kivül uj Spanyol Ország' müheíyeibol
áokféle arany és ezüst mivek jönek. Némelly helyeken vagynak gyapju 's pamut kézimivek , de ezek csak
kozonségefcportékákkalszol.»

szág' Türükhez tartozó t¿—
gálnak. Tlascalá tart.ban
keszülnek selyem materiák,
szében Száva folyónak Du
pántlikák , paszomántok ,
nába folyásánál.
csipkék , kalapok , ámbar Altobosco , Selenusia Palus, tó
rpfcz fajúak. Az Indusok
kis Asiában Chiais folj^ónak
Archipelaguszba esésénél ,•
Chiapa Tart.ban minnyájokat feljül mulják a' mesnem messze Altobosco helyterségekben, vagynak képiségtol.
rójik , muzsikusaik , képfa- Alt Oelse , Hochbergi Grófhoz
ragójik . 's t. e'f. a' tudo- tartozó falú Szileziában Lömányok is kszdenek felé- venbergi ker.ben vas-öntö
bredni. — Kivitetnek lnnét
mühellyel.,
más országokba : a' csokola- Alt Ofen , O Buda , Sicamdébabj , paraut, jalappa,
bria , régi , népes Mvs , és K.
china, czukor , dohány ,
kamarai Urodalom Magyar
indigo, so, méz , selyem,
orsz. Pilis Várm.' melíy 3
festöfa , ambra , arany , e- mvárosokat , t. i. OBudát ,
züst , Cochenille. — Ezen Sz. Endrét , Zsámbeket ; 6
tartományt kormányoztat- falukat, 's 4 mezei jószágoîa a' Syanyol Kfrály egy kat foglal. 10000 1. magyaigen meghatározott ViceKi- rok , németek , és tótok ,
rály által ; de ezen ország kat. plébá. ref. orat. és zsimost fegyverrel keresi sza- dó Synag. Cs. Kir. Ruhabadságát. Az egész tarto- készíío Commissióval , nagy
mány 3 .Tôrvényszékekre bor termesztéssel.
("Audiencias) osztatik, u. Àltomonte , Bálbia , kis vs Nám. Guadalaxara , Mexico, es polyorsz. innensö Calabria
Guatimala ; mellyek együtt ban Groado folyónál egy
ЧС2. kôrnyékeket foglalnak.
dombqn , apennini hegyekJLltrnühl. Almonus , Aloman- nél , arany , ezüst , és sóbánus , meglehetös nagyságú, nyákkal.
's halas folyó Bajor ország- Altomünster, Mvs Bajor orsz.
ban - melly Hornaunál nem Isar ker.ben közel Ihn fo
messze Burgbernheimi for- lyónak eredetihez 771 lak»
roferdötöl Rezat kerül. e- Alton, helység Anglia' Hamp ,
red, 's a' felsöbb Duna ke- vagy Sonthampton Tart.
rületét nyugotról keletre , ban Vey vizénél , több szadélfelé tett nagy kitérésével bad oskolákkal, és gyapjú
hasítja , majd száz nagyobb materiák' fabr. fehér fonál's kissebb folyókat és pata- nal keresk«dik» _
.
kokat feivevén, 27 német Altona . Altenavium , (53o 34'
mfdnyi folyása után Kell- 25" É. Sz. 27° 2,1' K. H»)
heim és Regensburg között jólépült, virágzó , fabrikás
Regeni kerül. Dunába sza- és kereskedo vs Holsatiában,
kad. — Ezen folyó tól nyer- Albis folyónál, 1/2 mfd. nyute neyét Bajor orsz.nak.egy gotra Hamburgtól, 1 gymkerüíete , melly most fel- nasiummal , 7 templommal,
jebbi Duna kerületéhez csa- 2 Synagogával , i árvaháztoltatott-, kivévén Rieden- zal , 1 kozonséges válf ókaszburgiTorvényszéket , melly szával , 's egy alkuházzal,
Regen' kerülethez tartozik.
1 theatrommal , 2,227 ház.
30,000 lakos.kal, kik között
Ahnuch , 1. Alpnach.
Altnovi , eróség Horváth or
2,400 német és Portugall zsi-

- 127 dók ; jeles selyem , czu- kath. templomokkaí. Enneft.kor, dohány 's borfabriká- vidékiben gránáták és a—
ji is vagynak. A' réve }ó *s
ranyszemek találtatnak.
eleven , kereskedése és ha- Alt Ruguza , hajdan Epidaulászatja igen nevezetes. A'
rusznak neveztetett , csekély*
vs mellett van a' kellehelység 2 ifi órajárásra délmes Palemaili sétáló hely; felé Raguzától, Brana folyó1710 eszt. 200 háza el égett nak torkolatjánál.
ezen vsnak ; 1713-ban pedig Altranstädt , vár és falú Szásií
Svékusok által Steinbock
orsz. Lipcsei ker. ben Lipes©
General alatt ugy elrontaés Lützen között , egy vitott , hogy alig maradtak tézi telekkel , mellyen 1706
100 ép hazai.
. .
eszt. a Swéd Királyának 1'cV
Eitorf, Vicus Vetus , Urania,
szállása vala , midbn II Au(46o S3' l0" É«
3°° ЪТ gustus Lengyel Királlyal bé32" K. H.) Föhelye Swaiczkeséget kötne. Itten szerezban az Uri kantonnak , Ur- tetett azonkivül 1707. eszt.
nerlandban Reusz folyónál ,
az ugy nevezett Altrartstäd« ifa órajárásra az alsó Vier- ' ti egyezés , Swéd Király és
waldstädti tótól. Hajdan jeGróf Wratiszlaw Császári
les, és a' küldoztetések' , és Minister által, mellyben L
kereskedés' áltmenetelének Jósef Császár szabad vallás*
okáért igen jó éló helység gyakorlást engen1 ett vala , V
volt. Vagynak 4,500 lakosi az elfoglalt és bezárt Pro1799 eszt. annyira elégett,
testánsok' tomplomait's os- .
hogy csak 20 házai maradkolait a' Wesztfália békestak. Itt volt azonkivül ha- ségnek foglalatja szerént
Íós társaság is.' visszaadta.
Altorfy Altdorf, vs, hajdan а' ЛЛге«/*сЛ, helység Morva orsz.
Norimbergi vidékhez szám- Iglaui ker. ben Pirnicz Uraláltatott, most pedig Bajor dalomhoz tartozik 90 ház.
orsz.hoz tartozik. igoo lak.
550 lak. 1 plébániával; a' kövagynak , és szép , jólren- rülfekvö erdökben sok krisdelt, 's hires universitása.
táíy találtatik.
3 ora Norimbergától.
Altingham , Mvs Chester Gróf*
Altorf, hajdan egy Austriai ban , Angliában , Bingay viOrsz.bíroság Swáb orsz.ban ; zénél , Lancaster határin.
most Würtembergi koroná- Altrip, Altaripa , falú Spirai
hoz tartozik. Fovárosa.
Püsp. ben Mannháimon fö~
Altorf , 6,900 lak. Ezen vs fa- lül egy mfd ; Rajnán áltjámiliaháaa a' régi Altoríi rással.
Grófoknak.
Altruppin , vs Brandenburgi
Alt, ÖOrsova,erositett vsMagy.
kôzép Markban Ruppiní
Orsz. a' katonai határokon.
ker. ben Rhin folyónál, 'sa
Alt Ortenburg , fallal körülvet Ruppini tónál Í30 ház. éfr
Mvs Bajor Orsz* Regen' ker.
980 lak*
ben 180 ház. 1200 lak. 's egy Alt- Sambar , I. Sambor.
régi várral.
Altsattel , falú 91 ház. Cseh
Alt-fillau , 1. Pillau.
orsz. Ellenbogeni ker.bèn
Alt-Filsen , helység 93 h. Cseh
egy pataknál ; jeles kéûkô,
orsz. Pilseni ker.ben, Usía- timsó , galiez, 's galiczolaj
wa folyónál , Hurka és Raaknákkal.
dina nevü hegyek között 2 Altschottland , ég*¿ke az egy
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gyesult vsoknak Danczig e- Alt-StrelicZi, vs Mecklenburglôtt az uj Radaune mind a'
Streliczi Her.ben 317 ház.
két részén > 220 ház. 'si
's .3000 lak. mellyek között
akademiai Gymnasiummal.
800 Zsidó talállatik , kikAltsohl, O Zólyom.Zwolen, kis
nek itten Synagogójok vaszabad es bánya vs Magy.
gyon. Találtatnak itten aorsz. Zólyom Várm. Garam
zonkívül bör es dohányfaés Salatna vizénél , 180З lakbrikákt 's sok méhser lo
kal, egy Gróf Eszterházihoz
zetik.
tartozó várral , 2 jó sava- Alt-Titschein , Seilern Grófoknyú vizes forrásokkal. Itten
nak jószága , és Mvs Morva
tartatnak a' Vármegye gyüorsz. Preraki ker.ben i uj's
lései. A' polgárok többnyi1 régi puszta hegyenépült
fe tótul beszélnek , 's fold- Várral , 1 plébániával ,
mivelésból élnek. Ezen vsh. 490 lak. nincsen semmi
nak csak 1 utszája, mellynek szántófoldje , hanem csak
/ kozepén derék kath. tem- némelly kertje. Lakhelye az
plom áll , és 3 port» van. A'
egész jós/.ági hivatalnak.
vs bé vagyon kerítve fallal. Alt-Treptow , 1. Treptow.
Altstadt t 1. Luzern.
Altun- Kupri , ( az az : arany
Altstadt , Mvs Cseh orsz. Tahid^ falú 's vám'hely egy
bori ker.ben 127 lak. 1 kath.
szikíán , Zab kis helységben,
plébániás templommal , két
Kurdistánban , Scherasuli
nagy tavak mellett fekszik. Basa' kormánypzáza alat\
Altstadt , Stareemiesto , vska Altura , (39o ,54' É. Sz. 16o i')'
Morva orsz. Olmüczi ker.
K. H.) vs Spanyol orsz. Va
hen havas hegyek' tôvinél , lencia Tart.ban 2,200 lak.
hol Marsch folyója ered. AItverton , Nord Alvertra, Al183 ház. 1170 lak. 1 kath.
bertonia , kis vs York Her.
plébániával 's sóházzal.
ben , Angliában , meílybol
Altstadt , Alt Hradisch , nagy
a' keriilet Alvertonshire nefalu Morva orsz. Hradischi Vet visel.
ker.ben a' Hradischi közös Altwarnsdorf, falú 261 h. Cseh
jószágokhoz tartozik. 119 h.
orsz. Leutmericzi ker.ben
1120 lak. 's 1 régi kath»
Mendan pataknál egy kath.
templom.
templommal. Ezen falúban
Atstadt - Waldenburgs
falú
mindenféle sâhos vászon ,
Schönburg - Waldenburg
atlacz/s legfinomabb gyolcs
Her.ben , hol sok föld edékészíttetik.
nyek készitetnek.
Altwarp , falú Pruszus Pomera»
Jttt. Stargard , 1. S targard.
niában , Aucíamí ker.ben
Altstätten , Alterpretum, (47Э
egy egészen homokos par21/ 44" E. Sz. 27e 12. i¿"K«
ton 126. h. 800 lak» HajócslH.) jó élo vs S. Gallenl
nálással , 's hajókázással
ker.ben Swaiczban , felso
foglalatoskodik.
Rajna volgyében % 2 mfd. Altwasser , Starawoda, falú
Appenczelltöl , nagy keres- Morva orsz. Preraui ker.ben
¡kedést üz ; vagynak néhány
Olmüczi Püspöknek Kremfabrikáji, 's mostañ egy kö«sieri Uradalmában , egy k.
Konséges konyvtára is : pa- Templommal , mellybe sok
hiuttal és gyolcscsal keresbücsujárások torténnek , és
kedik.
Piaristák' fooskolájával.
AU-Stttltin , 1. Stettin.
Altwasser, falú Pruszus Szile-»
siá
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siának SchWeidniczi Hercz,
Marattak orsz. Agra Tarraellynek 3 savanyú kutjai,
tományban.
's meleg forrásai gyakran Alvarado , vs Uj Spanyol orsz,
megláttogattatnak.
Ejszaki Amerikában , егу
Altwied , 1. Altenwied.
azon nevü helységnél,melly
Altwildungen f vs és vár ValCampeche öbölbe esik, szép
réve vagyon , '» halakkal
Altwilhelmsdorf, (Wilmsdorf)
kereskedik.
falú Silésiában , Placzi Gróf. Alvensleben , L Mark-Alvens-">
ban , egy orvos forrással.
leben.
Altwinschoterczyl ,
1. Win- Alverdissen , Mvs Vesztfáliá-ischolen.
nak Veser Dep. Rintelni ker.
Alt - Wotici , falu. Cseh orsz. ben 80 h. egy asszonyszerTábori ker.ben 33 h. 's gaz- zettel. Nem messzeezen helydag ezüstbányákkal , mel- ségtôl ered az Exter folyó.
lyekben fakó ezüst ércz, fe- Alverno , hegy , nem meszsze
hér és veres arany találFlorentziától, igen termétatik.
keny , sok szölötökekkel '»
Alt-Zamosk , kis vs Varsói Luboíajfákkal bé vagyon üllin' oszt. egy Lyceummal.
tetve.
Alt-Zara , tulajdonúl Biograd , Aheste , vs Spanyol orsz. Arrégi , most igen megcsükragonia Tart.ban egy mfd.
kent , 's csekély né*pesséSaragossátóí.
gü vs százaz f'öldön , Dal- Alvidona , Levidona , helység
matiában, jó és téres révvel.
innensö Calabriában , NáAlt-Zell, 1. Zell.
P°ly orsz. Rossanói öblön ,
Alt-Zeitlitz , (Sedlistje , Sta«'s Basilicata határainál.
ry Czedlicze, Sedlitze ) io- Alvignano , vs Nápolyorsz. inszág ésfalú 162 h. Cseh orsz. nensö Her.ségében 2090 lak*
Pilseni ker.ben ; vagyon egy Alvito , vs Nápoly orsz. Nápoly
szép vára, és egy kath. piéTart.ban 2,290 lak.
bánia temploma ; lakosai Alvito , vs Portugallia Alemnémetül beszélnek , 's élelteja Tart.ban 493 h. 2040 lak.
möket föld' mivelésével , ha- Alvina , 1. Winczendorf.
risnyakôtéssel , gyapjú, 's Alvar , helység Portugallia
barom' kereskedéssel , a- Algarve , Tart.ban egy kizonkivül gyalogfenyö liktákötö torokkal és egéssége*.
riom készítésével keresik.
forrásokkal , halászatot üz.
Aluntium , vs Sicilia déli éj- Aly , Jtis vs Georgia tart.ban
szaki partyán , egy hegyen ,
Asia. Corytól 9 mfd.
nehéz hozzájárással.
\Atyne , Alyneus 1. vs HiberAlvona , Liburniának hajdani
nia JLetrim Grófság. Confö vsa , düledékin Albona
naught tart.ban*
fehszik.
Alyssus , f. forras Kynaethá^
Aluvent , iszonyú magassánáí Arcadiában, vize dühödt;
ga miatt egész Persiában
kutya harapás eilen hasz-*
hires hegy , Tauris bérczew nosnak tartatott.
nek egy ága , Chashin vs- Aly tía, görög vs Acarnábian
nak szomszédságában.
Stratos-tól
Anaktorionba,
Alya de Tormes , vs Spanyol
kôzép uton.
orsz. Salamanca Tart.ban Alzato , Alzia > Mvs Majíandí
2,400 lak.
Her.ben Como kerüíetben.
Alvar , erösegelsöbb Iadiának Altenau, Mvs Mainczi Hej».ben¿
HÜB. ЬЕХ. L DAR*
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Delarne' Tart.ban Wenerí
Kaal vizénél ; Uradalommal.
tónál , melly városban te
Alley, régi vs Donnersbergi
ker.ben Selsse vagy Sessach len által nagy kereskedés
vagyon epület-fákkal , desz( Sulczbach ) folyónál 413.
kákkal,'s szekérkenovel.1754
ház. és 2,560 lak. földmiveeszt.ben December' 23-kán
! léssel , barmok' tartásával,
a* torony ledölt, 's majd аг
gyol' s . harisnya, és börfaegész templom elszóratott.
brikákkal.
Attira , Setabicula , kts vs Spa- . 'mai , egy sziget , Coppenhágának ellenében, mellyen
nyol orsz. Valencia tart.ban
fftrésze ezen Vsnak , tud. i.
Xucar folyónak két ágai köChristianréve,Christianshazött jól épült's selyemmel
fen vagy< , 's 2 felvonó híd
kereskedik.
által hozzá csatlik. Igen terfilzonne , vs Franczia orsz. Au
mékehy , hanem szegény a'
de Dep. Fresquel folyónál
fára nézve , 's azért .csupán
208 h. és 1,510 1.
csak a' kertészkedés és baAma , fö vs Ciliciában , Cararom tartás szorgalmasan ümania tart.ban kia Asiázetik. Hollandus parasztok ,
' ban , török birtok.
kik II. Chjistian által 1 516
Amacaches , Amaraxi , vadon
eszt.ben ide hivattattak végñemzet Brásiliában , Capi
tanía del Rio Janejro felé ben viszik ezen fogialatoságokat ; ök tisztán megtardéli Americában.
Amack , Amagria , kis terme- tották ezen szigeten a' nemzeti kiilônségôket , 's magok'
kény sziget , Coppenhága
a' Danus parasztok felvették
ellenében. Christianshafen
azokat. Ezen Amaki famiú\ vssal , két hidon által
liáknak száma 800. felmegy ,
közösül ama fö vssal, 1 1/2
mellyek téjjel , vajjal , sajrmí'd. hosszú és 1 széles ,
Frieslandi eredetü lakosi ki tal , 's zoldségekkél tartják
tartyák eleséggel a'Koppen- a' várost. Azonkivül haláhági konyhákat , tejjel , vaj- szattal is foglalatoskodnak ,
jal , sajtal , zoldséggel.; tu- 's mint kormányosok 's halajdon piaczczok van Amaíóslegények szolgálnak.
Amalti , Ora Amalphitana,
ckermarkt név alatt.
Amacore , Amacura, fó déli
Principato citra tart.mány
része Neapolis orsz. ; a Capo
America. Guiano tart ban
della Minerva tó mellett
melly keletrÔl Oreneque torSalerno vsáig terjed , igen
kolattyánál a' Mar del Nortkies és termékeny tájék.
ba ömlik.
Amacusa , orsz. és fö Vs Ximo Amalfi , Malphi , (4° 3.5' É. Sz.
32o 4' K. H.) igen megcsükSzigetében , Japan orsz. ban.
Amadabad , Hamet Evat , Ha- kent vs Nápoly ország' inrimedabatum , fö vs nagy nensö Her.ben tengerpartján
Mogol orsz.ban , 1. Gusurat.
2 \fl mfd. nyugotra SalerA modan, 1. Hamadan.
notól, még csak 2,800 lak.
Amodia, Asiat Her. ség Kur- vagynak ; Lakhelye egy érdistánban »meglehetös ólom seknek. Hajdan meszsze terbányákkal, egy azon nevü
jedt kereskedést és hajókázástüzott, most pedig majd
vssal, 's hegyen épült várral , melly meglehetÔs ke- mindenét elveszté.
reskedést üz.
Aman, Amama, kikötö MaAmáei, Amalla, kievsSvecia'
rokkoi orsz, Éjsz&ki.Afriká

- 13» ban Atlantitengernek partAmpalla Szigetekkel , ezen
jain , nem messze Mogadorutóbbinál vagyon Martin
tól , Ilaha tartban.
Lopez rêve.
Aman , düledékeny vs Syria- Amar , tó Asiai Török birod.
Ban, Rontes vizénél , Da- ban* Azt tartjäk , hógy vimasco és Antiochia között.
dékiben Goraorha' vsa vala.
1. Haman.
Amar , vs és erös vár SziciliáАтап , Allocan, Sranderona nak Val di Mazzara tart.ban
Neros, Amanus m. Fiera m.
egy kis kikötövel.
Bérczek Asiábian , mellyek Amara, 1. Amhara.
Syriát Ciliriától elvàlasz-'Amarante , derék helység Portyák , és a' közep tengertöl tugalliának Entre Duero e
Euphrates vizéig terjednek.
Minho Tart.ban Tomegofó.
Ajazzo és Alexandrette vsok
nak Dueroba folyásánál 380
köztt esik ama hires szoros h. 5,000 lak.
íárás , mellynek nevé volt Amaranterek , szabad IndiánuAmanicae , v. Syriae , v. Ci- sol:' nemzetsége Déli Ameliciae portae.
_ , rikában , Abuza folyónál.
Amana, eggyike a' Lukay Szi- Amarini vötgy , 1. Amarin, vs.
geteknek Ejszak Ameriká- Mmariocapana, igen kies 's hosban, Angolokhoz tartozik. szú völgy Déli Amerikának
Eérczes és sziklás.
Guiana Tart.ban, melly igen
Amanee , Esmantia , derék gazdag a' halakban és vahelységLothringiában, Modakban.
sel vizénél egy Herczegi kas- Amarmochdi , vs Afrikának
téllyal , Nancitól 2 mfd. Itt
Molindai orsz. Zanguebar
esett I Theobald Her. II. Fríszigetében , Quillimance fó.
drik Cs. fogságába.
nak eredetinél.
Amanguci , kis sziget nagy ki- Amarsar , Amrntsir Tsçhek,
kötövel Niponi szigetén , ARamdaspur , (300 40 E. Sz.)
siának Japan orsz.ban.
vs és erôség innensö IndiáAmantea , Adamantia , kis vs
ban Scheikek bird. ban La
's kerületbéli f'övs Nápoly
hor Tart.ban Ravi fónál. Eorsz. innensö Calabriában
zen helység a* Scheikektöl
2700 lak. Oliva folyónak torszentnek tartatik , az ide
kolatjánál. Lakja egy Püs- való tó is mint szent tiszpök.
teltetik ; ez gránitkovekkel
Amentia , tartomány , és vs a'
kôrûl' életett , szép épüleMacedoniaí Illyriumban ,
tektöl kornyékeztetik/s széAmani iaiaknakbirtokában,
pen diszesítve vagyon. Néha
most Albaniában esik.
itten tartják a' Scheikek az
Amanus , m¡ hegy Cappadocia. ö gyülésoket, 's tanakodákis Asiában* délre, Cataonia saikat;
kôrnyékében. Euphrates és Amarumay, fó. déli Amer. ban ;
Melitene-ig terjedt.
Peru orsz. Vilcabamba tart¿
Amanzirifdin, 1. Zirifdin.
ban ered, 's éjszakon AmaAmapaja , tartomány déli Azonok vizébe szakad.
merikában.Uj AndalusiOre- ^f/wajon , TorokTart.mány Nanoque vizénél.
toíiában fekete Tengernél
Amapallp , öböl világ tenge- magos hegyektbl hasíttatik,
rén , Ejszaki Amerikában Üj
mellyeken Kisil-Irmak (HaSpanyol ersz. partjain ; több
lis) folyóia ered. A' levegft
kiesebb > p, o. Mangera , es
tiszta és egésséges, 's fólaV
9
1
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4e borban , szilvákban , tenorsz. Guatimalai Törveny-»
jeribaraczkokban , baracz
székben , meleg ferdokkel ;
a' napnak sugáritól partokokban ,
cseresnyékben ,
kon kiiözött tengeri sóval
rézben , ónban , aranyban 's
kereskedik.
ezüstben termékeny. Lako*ai többnyire Turkoman- Amatituc , fó ú) Spániábart
nok. Ezen Tartamány 2. u.
éjszaki Amerikában ; del i
m. Sivási és Tarabosani Bas- tengerbe szakad.
Amatkinach , egygyike a' Negsáktól igazgattatik.
hoi szigeteknek , KamcsatAmaten, vs Natolia' Amasan
Tart.hyában* Sivasi Basákai tengerben.
nak igazgatása alatt egy szo- Amato, Lamato, Amatius ,
ros völgyben Iris fó.nak fe- Lametus , fió Nápoly orsz.
kete tengerbe esésénél , rész- innensö Calabriában , melly
izeTint sziklákba vágott há- appennini bérczekben ered ,
's S. Eufemia' tengerioblézokból áll , 50,000 lak.kal ;
be foly.
legjobb'bora 's legjobb gyümölcse vagyon kis Asiában ; Amatrice , ví Nápoly orsz. tulsó Abruzzoban .3,550 Iak.
Lakh. egygörög metrópoli
tának, 's születés füldje Stra- Amava, Amagia,helys. Spanyol
bonak azon hy-es 's régi föld'
orsz.O CastiliánakTart.Burgos és Leon között, mellyleírójának
Amasen , derék nagy éz népes
ben hajdan Roderik utolsó
Gothusok Királya lakott.
vs Nigritiában, Bornó tónál
Afrikában ; fö vs azon nevü Amaxichi , fö vsa a' Joniaí
Maura nevü szigetnek , kitart.ban.
csmy , rosszúí épült, egy
Amostro , kis vs kis Asia' Anadoli Tart.ban mellynél sok
igen termékeny téren a' tenrégiségek felülírásokkal tagernél. 6000 lak. 's 14 görög
klastromokkal. Itt vagyorj
láltatnak , 's ezek között egy
«zép Mauzolaeum 's egy día' Kormány'széke is.
szes portikus ; réve egy ré Amazii ght , 1 Barbar.
gi kastély által oltalmazta- Amaionius m. hegy Pontusban kis Asiában , allyánál
tik; régi neve Amastris.
Thermodon folyó.
jímat , 1. Otaheiti.
Amatha , vs Palaestinában } Amazonok Tartománya , egy
darab föld Déli Ameriká
közel Gadarához , meleg viban ,
melly ( kivén
a'
zekkel.
Spanyol nagy Granadához
Amathus , 21 mfd. délrePellatartozó éjszaknyugotti Yutól al. Peraeában.
pura és Maranon foiyoja
Amathus , Venus Sz. helye kis
között fekvö résztj nagy
Asia félszigetének déli rédarabiát Brasilia orsz.gának
szén.
's pedig Para tart.nyának
Amathnsia , Cyprus szigetének
foglalja , 's legnagyobb síkhajdani nevé Amathus városától.
helyt az egész íoldszinén formál. Keletröl határa Rio dos
Amatique , Fanum S. Thomae
de Castella , Spanyoloktól
To cantius avagy de gran.
Parra folyója ; éjszakról Sza1597. eszt. épült vs Hondu
bad Guiana, 's az Orionko
ras tart.ban éjszaki Ame
rika.
Nagy és alkalmas
és Maronon Tart.nyait váhelység.
lasztó hegy ; éjszaknyuAmalUian, H¡/ly% \¡\ Spanyol
¡jott köztt új Gr ana Ja ; del
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Ciyugat köztt pedig egy Ii- Ambагас , vs Franczia ersr.
веа , melly Ynhari Maranon
Felsö Vienni Dep. 2,230 lak.
fó.val egyesülésétol a' Lagu- Ambden , magas hegy Swaiczi
ла 4e los Xarayesig, mellyGlarus Cant. Wallenstädti
böl Paraguay ered , déli ré- tónál.
«zéhez lemegyen ; a' déliha- Ambelachi falu, nagy Coturi
tára felsö Paraguay es felsö
förök szigeten. Itt vagynak
Parana Tart.nyainak vidédüledéki Salamis régi válœire esik. Maranon az о
rosnák.
legtöbb , 's legnagyobb mel- Ambelakia, helység Ossa hegylékfolyójival hasítja és vi
nek lapulásán Macedoniázezi ezen iszonyú országot ,
nak torokkormányszékében
melly erdökkel bévetve,csak
4,000 lak. Itten torök fonal
festetikji
a.' legnagyobb folyók part}'ain miveltetett ; hol lassan Amber Fl- fó Vindeliciában i
Iser vizébe szakad.
assan 78 új szállások , nemelly úgy nevezett erôsé- Arnberg, (49o %?' E, Sz. 29o
gekkel , mvsokkalés vsokkal
24' K. H.) jeles, 's jólépült
vs Bajor orsz. Regeni ker.
megtelepedtek.
ben Vilnek mint a' két réAmazonokïo\yô\& , 1. Maranon.
szén , egy várral, 1,010 ház,
jimba Gideon , egygyike a' két
's több mint 7,340 lak. maid
legnagyobb hegyeknek Haminden oldalról hegyektöl
besch' (Abissinia) Tartokqrülvéve ; 1 Tartományi
mányban.
tôfvényszéknek 's számtarAmbalabusha , Ambalapuscha ,
tóságnak , «ó, fegyver, vám,
Braminok Tart.nya 's vsa
elsôbb Indiában , Malabar és fö erdotisztség házával.
partjain fekvö Travankor Vagyon itten Lyceum és
Jievü részben ; egy hires pa- Gymnasium , egy íerfinevelö ház, egy fórmálóház a
godával.
Ambanirulok , egy nemzetség falusi oskola Tanitóknak
Madagascar Szigetében,dur- számára >. [61 elrendelt nem
zeti oskolával , ''s egy jeles
va, bárdolatlan , de igen jó
erkölcsü , mértékletes , ven- konyvtárral. Találtatik it
déglo , el nem romlott, szor- ten egy fayance , avagy hagos , 's együgyü ; Földjeik i- mis porczellán , egy pixis
gen jólmiveltettek,'s ök az ö fab. ; egy pénzverô , gyapjútunya szomszédjaikat min- materia kézimivvel , 'segyeden szükséges élelmekkel se- bekkel , sok kenyérsütokkel , sok kalaposokkal , tigítik.
müAmbarlinnk , (az az völgylako- márokkal , kovács
si )', Nemzet ,GhiIani bér- helyekkel, gyolcs szövökczekben , az Ejszak-Persiai kel, 's t. ef. SzomszédságáGhilan' Tart.ban egy tulaj- ban vagyon az érczes hegy ;
don Chan alatt, mellyhez nevezetef vasérczkoves báTenkalun"Tart.nya azon ne* nya, *s ugy nevezett fodorércz , melíyek eszt.ként kö*,
vü föhellyel tartozik.
Ambadqra , vs Bagamedri A- zel 50,000 mázsányi nyeresbissiniában. ■ séget adnak. A' közellevö
Mariahilfsbergen fekvö tem
Ambarri pop. Nemzetség Galliában , melly Araris innen- plom , ájtatóság éagyonyorso partyán lakott , és az Ae- kodés okáért , sokszor láttot
gattatik. A' vs nagy keres*
duusokkal rokon volt..

Redest iíz.
Arnbe' ieux , vs Francz. orsz.
Ain oszt. 426. ház. 's 2,850
1 ikosokkal.
Л .btrt , Ambiert, (45o 28' É.
Sz. 3 1° 28' К. H.) gazdag kereskedö vs Puy - de - Dome
oszt. Francz. orsz. Dore fó.
iiál 804 hjíz. és 5.500 lak. Nem
szépen épült, több kamellot, drót, 's tö-fabri. azonkívül papirossal is , és kártyákkal kereskednek lak, ,
Ambian,Linea alatt fekvö orsz.
Abissiniában , azon nevü
, vssal.
jimbiancativa , Nil vize hoszszában , Nubia és Bagamedri között fekvö orsz. , azon
nevü vssal.
Amblani , pop. régi nemzetség
Galliában , az Ocean mellett nyUgatra Kaletiek , keletre Mormusok között, fö
vssok volt Ambiani, Ать?
ens.
АтЫе , Ambibarres , Mvs Nor,,
mandia. Francz. orsz. Coutanve , ég Avranches vssok
között.
Ambierle , vs Francz. orsz. Loit
re oszt. 357. ház. 's 2000 lak.,
bort termeszt.
Ambilici pop. Norikumban lakott nemzetségek' egygyike
Lisera vize mellett Karin-«
thiában.
Ambisontii pop. Norikumban
lakott nemzetségek' egyike
Lisontio vize mellett föl Car
nioliában.
Amblauw , Amblou , egy Amboini Franczia sziget 200 1.
kik nagyobb részint sagoból
élnek.
Ambleside, helységAnglia nyugotti Moreland Tart.ban Er
den folyónál , harisnya kötö
mühellyekkel , fónál fab,
és szövömühelyekkel.
Amhlfteuse , Ambletosa , (5°°
44' E. Sz. 190 14/ K> H.) ,.se.
kély vs Francz, orsz, Cajai-

si tengerzug' oszt. 400 lak.
egy homokos tengeri öböllef, melly egy kastély által oltalrnaztatik. Lnnét lehet Anglia' partjait igen jól
szemlélni.
Ambleve , Amblavia , fó BelgiombartErdök' oszt. melly
Malmedy és Stablo (Ourthe
oszt. ) mellett elfolyván ,
Lüttich és Durby között
Ourthe folyóba szakad.
Amblou, l. Amblauv.
Ambohitsmene , vagy a' veres
hegyek , egy hosszu hegyek'
láncza Madagaskar' Szigetében keleti Afrikában ,
mellynek legmagasbb hegyei nem érnek 1,800 ölre
tengernek színe felett.
Amboina , C30 41/ 4!// D. Sz.
125o 47' 5" K. H. ) egyike
a' Molukki szigeteknek ke
leti Indiában. 20 □ mfd. a'
nagysága , jól mívelt , 's gaz
dag termései , kiváltfüszerszáma , és kávéja miatt igen
haszonhajtó. 45,000 lakosai
vagynak, kik között néhány szerecsenek és Malayok , 's 1625 eszt.töl óltaChinaiak is találtatnak; földmiveléssel ,
mesterségekkel foglalatoskodnak , 's igen
nagy kereskedést üznek. Volt
itten a' Hollandusoknak egy
Helytartóságok , mellyhez
Ceram , Saparove , Nessallaut és Harackoe szigetei is
tartoztak. A' kormányszék
1 Helytartóból , Státus tanácsból , Itéloszéki , és rendtartó tanársból állott ; hanem az erôségek , mellyeknek ezen Tartomány oítalmára 's fenntartására szolgalniok kelle , itt is mint a'
többi Asiában lévô Hollan-*
dus birtokokban
elvesztek. Amboina 168.3 eszt.töl
fogva eggyetlen termesztö-!
je a' szegfü borsnak , melly^
nek aratásakor mjntegy

бооо mázsát életvesztésnek
büntetése alatt a' Hollandus tárházokba letenni tartoznak a' lakosok. Amboina,
és más kózellévo kissebb
szigetekben,találtatnak 4000
kertek , mellyeknek mind
eggyike 125 fákat foglal.
Minden fa általjában véve
eszt.ként 2 \f% fontot hoz.
Azonkivül most szerecsendiófák is vagynak itten. Lakosainál ezen szokás uralbodik , hogy minden gyermeknek születése napján ,
egy fát ültelnek , 's ennek
esztendêi haszon haitásából,
amannak korát is meghatározzák, Ezen sziget gyakor
foldindúlásokat szenved. O
tole némelly korüllévo szigetek Amboneszeknek neveztetnek , 's a' szomszéd
tengernek része Archipela
gic d' Ambona név alatt es
méreles. Fövsa: Ambon.
Amboinek , il szigetekböl álló
hely Indiai tengerben. (40
d. Sz.) t. i. Amboina , Ceтат , Buró , Orna , (Boang
Besi} Honimoa, (Liase") Nössa , Laut , Ceram Laut , Bonoa , Kelang , Manipa, és
Amblauv. Nedves , és egésségtelen levegojek vagyon ,
hanem termékenyek szegfüborsban, kávéban, czukorban , riskásáb'an , szerecsen,
és kókusdiókban , mandolákban , dohányban , szép
fák nemeiben ; nagy , néha
30 láb hosszúságú , de nem
ártalmas kigyókkal bövelkednek, 's t. e' f. Lakosaik
részint ittszülettek , küzéptermetüek, sárgásbarnák , 's
többnyire keresztények , de
tunyák és álhatatlanok ; ré
szint Europaiak, kiváltHollandusok ; részint Chinaiak,
kik mesterségekkel 's kereskedéssel foglalatoskodnak. — i8lo-nek Febr. i9töl

fogva mind ezen szigetek
Angolok' kezeibe kerültek.
Amboise , Ambacia , ( 470 24'
54" É. Sz. 180 39' 7" К. H.)
meglehetös keresetüvs fran.
orsz. Indre és Loire Depart.
Amase folyónak Loireba esésénél. 937 h. 's 5000 1. ltt
vagyon egy köhid 24 bolthajtásokkal, 's látásraméltó királyi kastély , mellyben VIH. Károly halálát lei
te 1498 eszt.ben ; és XI. Lajos
fundálta it' en 1469-ben Sz.
Mihály rendét ; e' vs adott
egy hires franczia familiár
nak nevet 1,561 eszt.ben itt
ütött ki az elsö polgári háború , mellyben a' Hugonoták' nevé híressé lett. Itten
volt hajdan egy Franciscanus Klastrom , mellynek falai között 3 derék még római idökböl fennlévô kripta vagyon. Ezen vsnak vagy
nak aczél , selyem, 's gyapjufábrikái is,
Ambon , fövsa Amboina szi-.
getnck egy tengeri ôbôlnél,
rendesen épült majd 1000 h.
3 templomokkal , néhány
ispitályokkal , külbmbfélei
Igazgatás' épületeivel , hajó-csinálás piaczával , 's 1
puskapormalommal. Szomszédságában vagyon Victo
ria nevü eröseg , hol a' Hollandusok föhivatala, töbh
tárházokkal eggyütt találtatott,
Ambota , kis vs Samogitia,
Lengyel országban Warvile
viïiének Vela vi/xíbe folyásánál.
Ainboule , vs termékeny völgy-«
ben Madagascar szigetében.
Ambournay , Ambroniacum ,
helység Franczia orsz. Ain
oszt. 368 h.
Ambozes , tart. Afrikának rab
szolgák sziget. dél felé nyujtozó partjain , mellyben sok"
nagy hegyek vagynak.; Cal-
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bingoszok lakják; Cameroegy tüzokádó heggyel
nes , vagy Jamour folyó ha A nibule , termékeny völgy ketározza , "'s Biafara orsz.gáleti részin Madagaskár szitól elválasztja. Legnagyobb
getének Afrikában , hol a'
folyói ezen tart. Gabon és
fehér Ignámpk nönek , sesamból olaj készíttetik, vas
Angra, mellyek mind a' ket
's aczél bányák számosak ,
ten tengerbe esnek.
Ambrakia ib vs Molossis és eés legjobb hassagá j ok 's más
gész Epirusban , Pyrrhus
szerszámok készülnek. A'
lakhelye , az azon nevü ö- legelök jelesek , 's a' barmok
bolnél , Arachtus vize torigen nagyok , 's jó ízük. Az
itt levo
kolatjánál.
Ambrakos , Ambrakia szom- Ambulc , falu mellett vagynak kutak meleg vízzel.
széd vsa.
Ambras , 1. Amras.
Amedabad 1. Amadabat.
Ambres , vs Francz. orsz. Tarn Amedañager , hajdan királyí
lakhely Decan orsz. IndiáDep. 200 h.
Ambresbury , Ambrosii vicus, ban. Itt körül levo hegyben
vs Anglia' "Vilt&róf.ban. A- igen szép gyémántok találvon m eilet t, a' hires Addi- tatnak.
sonnak születésfolde. Nem Amednagar 1. Ahmednagur.
messze innét vagynak a' ne- Ame/, Amelium r. ország Nigvezetes Stonehenge' düledé- ritiában,az Atlanticum tenki , â' legrégibb idöknek ma
gernél , Niger vize torkolatradványi,
jánál Africában.
Ambrieres , vs Franczia orsz, Ameland ,
sziget Frieslandiában , a' széles erdöMayenne Dep. 237 ház, és
ség mellett , melly által
2960 1.
Ambrise , folyó Congo ország.
Frieslandtól választatik. 3.
Afrikának alsó Guinea tart.
faluji vagynak 2980 lakos.
melly iEthiopiai tengerbe e- kik egy szabad uradalmat
sik , 's Pemba és Sogno orformáltak , melly a' Friesz
szágait elválasztja ; gazdag Kammengai familiához tara' halakban és tekenosbétozott , hanem vevés által
az Oraniai házra szállott.
kákban ; sok europai Angol
hajók kereskedés okáérthaLakosai csupán a' halászatjókáznak rajta.
ból , fokák' fogásából, 's csiAmbritos, Ambriscum, vs Phogahéjakból való mészégetéscisban Stiristöl 60 stad. Par
böl élódnek.
nassus hegye alatt.
Arneiburg , Castrum ad OhAmbroginna , Fö Herczegi
mam , S. Amanam , 1. Amö
neburg.
mulato kastély Toscánában
egy SpAnyol klastrommal. Amelia , Ameria ( 42o 33' 32"
A.mbronicus pagus , kis kerület É. Sz. 30° 3' 31" К. HO va,
Pápa birt.ban egy hegyen ,
Galliában.', éjszakra Jura,
hegy , délre az Alpesek, nyu- 4 tempi, lakhelye egy Püsgatra Sana és Aróla vizek,
pöknek , hajdan Augustus
keletre Limagus folyó kö^r
Cs.tól gyarapíttatott."
zçtt: fñ vssa völtSalodurum, Amelieth 1. Nienover.
Solothurn.
Amelunxborn , evang. klastrom
Ambrun 1. Embrun.
Stadtoldendorf Kant. Ein'Ambrym, eggyíke az iij Hebri-* beckiker. Vesztfáliának Leidi szigeteknek Australiában
neoszt.egy közepszerüAvers

berg nevü'dombon szép ke- 's délrol a' Magellani tenger
reszt formára épült tem- határozza, északról lehetetlen volt eddig a' sok ottan
plommal , 14 h. 's 130 1. Egy
levo jegeshegyek miatt felIiis óra járásra innét vagyfedezni határit ; talán bszve
nak az Ebersteini , hegyen
épült várnak , düledéki , vagyon kapcsolva Grönlandiával. Az ö téressége mint
mellyben laktak a' Braunschweigi torténetekben olly egy 753000 □ mfdre becsülhires és hatalmas fejedel- tetik. Olly szörnyü nagymek , kiknek birtokai Veser ságra terjedt darab földnek
kerüí. legnagyobb részén el- ' természet szerént külömbterjedtek , 's kik 1408 eszt. féle klimájának lenni kell.
kihaltak.
Altaljában itten a' hideg
keményebb , 's a' hévség
Amer, vs Spanyol orsz. Cata
lonia tart, пега messze Gimérsékeltebb , mint a' föld
ronától Тег folyónál. A'Spa- nek más részeiben ugyan
azon grádics alatt levo tarnyol ôrôkségi rend miatt
lévô háborúban igen meg- tományokban. Mert a' mint
a' hideg, a' két hüves , éa
erösitetett.
két mérsékelt ég-allyokban,
Amerbach 1. Amorbach.
a' sok 's nagy erdölt, tavak,
Amerdingen, Amertingen, mvs.
es vár Ottingeni Grófs. (Val- folyók 's mocsárok , ésr a'
lersteini részben
Kessel mindég , vagy többnyire megfagyott északi , és
völgynek kezdetinél mintdéli tenger által neveltetik ;
egy 600 1.
úgy a' forró ég-allynak leAmergo , Mergum, Tocolosida,
vegöje a' szüntelen fuvó tenkis vs Afrikai Fez tartom.
geri szelektól megí'risíttetik,
mintegy 30 mfd Feztöl észak
's a' föld szetek nem járnak
felé.
mint a' déli Asiának és AfAmerM , csekély vska Porturikának égo homokos puszgalliában.
Amerika, földünk ^öt fö ré- tájin. Legegésségesebb 's
szeinek egygyike , melly legtisztább a' levegö, a' parúj Világnak , vagy nyu- toknál lévô , mérsékelt égallyban fekvö tartományokgatti Indiának neveztetik.
ban , de nagy szélvészeknek
149a eszt. ben Colomb Chri
stof által elöször csak szige- 's áradásoknak kitétettek.
teire nézve , annakutána ре- A' forró ég-allyban fekvö
dig száraz íoldjére nézve is tartományo'k itt is csak két
felfedeztetett ; de 1498-ban külömbözö részét tapasztalVespuczi Americus új felfe- ]ák az esztendönek , t. i. a*
dezéseket végbevivén föld^- tavaszt, 's essös idöt ; de-eпек ezen részében azon ér- zek nem következnek olly
demetlen dicsoségre szert pontosan egymásra , nem
tett , hogy ал ö nevétol ezen is olly állandók mint Af-»
rész Amerikának neveztes- rikában, és déli Ásiában»
sék. Ezen része a' földnek Azonkivül a' foldindulásokj
fekszik, nékünk ellenünkben szélvészek, 's áradások sok
és tetemes károkat okoznak
által fekvö felén a' föld goa' partokon és szigeteken^
lyóbisának, 79З Esz. — 56°
— Amerikának legalkalma-»
D. Sz. es aio3 K. — 360= K.
sabb változásai vagynak»
Hossz* 's keletröl az Atlanti
a" hegyek ? völgyek és térekj
tenger ; nyiigatról az Asiai,

fcözött , 's majd míndenütt
elégséges vizekkel bír. Hol
csak a' föld a' természetnek
áldásait elfogadhatja , 's pe- .
dig elfogadhatja mindenütt,
kivévén az északi 's déli legszélsobb tartományokat ,
ott nem csak a' leghasznosabb 's legdrágább , hanem
azokon kívül sok tula}don termésekkel is szolgál ;
mint р. o. dohánnyal, krumplival , cochenillekkel , csofcoladébabbal , vaniliával ,
's több arannyal és ezüsttel,
ïnint a' többi foldrészek eggyüttvéve. Magát a' káros
szclíd és házi barmok' fogyatkozását , mellyel az Amerikaiak felfedeztetések elött tusakodtak , az Europaiak odaérkezések után az
6 szarvas marháiknak , juhaiknak, kecskéiknek, disznaiknak , lovaiknak , 's t.
e' f. odavitetése áltál annyira elhárították , hogy adományaik az Amerikaiak*
adományival felérnek. A'
legjelesebb természet' productumai ezen foldrésznek
különös osztályaiknál adatnak elö, — Amerikának több
hegyei 's bérczei vagynak
Afrikánál, de még is ritkábbak mint Europában és Asiában. A' fü bérczei'láncza
nem csak leghosszabb a' földön, hanem legmagasabb
hegyeket is fogîal magában;
Cordillera de los Andes név
alatt kettös vagy hármos
rendben déli Amerikának
nyugati partjainál emelkedikfel; innét Panama nevü
keskeny földön által északi
Ámerikába nyuitozik ; 's
nyugati partjaitól a' föld'
közepe felé lassan terjedvén
elvész az esméretlen északi
tart.nyokban. Legmagasabbak a' hegyei kôzépkôr
(aequator) alatt; a' teres

föld Quito* tartományában
oily magasan vagyon , mint
a' legmagasbb Pyreneuszok'
teteje. Csimborasso , azon
régi és új világ' hegyei királyának, tôvénél soha nem
esik, hanem egész esztendö
által hóval és jéggel fedve
vagyon. Cordilleras bérczein kívül déli Amerikában
jelesek még Apalachi ne
vü hegyek is, éjszaki Ame
rikában
az
egygyesült
szabad Státusokban , mellyek máskép kék hegyeknek
neveztetnek , külombség okáért a' fehér hegyektöl ,
mellyek az elöbbeniek megett egy oldalfalat formálnak ; 's végtére. a' Central
bérczek , észak Amerikának
kozepén. — A' tengerei következök , u. m. az Ameri
ka! és a' nagy tenger , melly
máskép világtengerének , v.
csendes Oceanusnak is neveztetik ; ez Amerikának
nyugati részén vagyon , 's
az északi Kamcsatkánál lévo
Archipeláguszból , Califormi tengerbôl , 's világ középtengerébol , mint részekböl oszveáll.— A' tengeri zugokból nevezetesebbek : a'
Bahamai út Florida mellett,
Coock'útja, melly ezen föld
részt Asiától elválasztja, és
Magellan' útja, a' déli szároz föld és Tierra dell Fue^
ge (tüzföld) között. — A'
szörnyü nagy fö folyóji ezen
föld részének 's pedig észa
ki Amerikában : Mississipi,
és Ohio ; déli Amerikában
pedig Orinoko , Maranon ,
Paria és Plata a' legneyezetesebbek. — Találtatnak itten sok és nagy tavak is, kivált az északi Amerikában ,
mellyek köxtt legnevezetesebbek az öt eggyesült ta
vak : Ontario , Erie, Huron,
Mischigan 's a'felsö tó , mel

.39 lyek együtt véven,a'Caspiudélrôl a' legszélsôbb hyugat
felé lévô Drake oblének hamitenger nagyságának alig
tárpontja; kelet felé pedig
engednek. — Amerika mintcap de la Circonsision ; à'
egy 24milliom embertszámdéli lineának kitérése még
lál , ezek részént Europaiesméretlen. Részei ezen tenak , részént Afrikai Szeregernek ezek •. u. m. i) a'
csen rabszolgák , részént itt
Ska'ndinavi vagy az északi,
születtek , ugy nevezett Indianusok. ■ Az utolsók kü<i~) az Atlanti , 3) az .¿Ethiopiai tenger. U mind egylön neveket nyernek a' kügyiket.
lönös tartományoktól, mellyekben laknak , a' mintez Amerongen , szép helység Hoblandiában 1020 L
különös artikulusokban kitétetik , 's különös nyelve- Amesbury 1. Ambresbury.
ken beszéllenek. — Ameri Amersfjort , vs Hollandiában
az ö tôle nevezett hegyekka általjában 's fñképen 3.
nek tôvénél és Eem folyór
részekre , u. m. északi 's de
nál , melly ezen vidékben
li Amerikára , 's nyugati Inazon nevet nyeri , a réf. temdiára osztatik. 1. mindegyplomokkal , mellyek köztt
gyiket.
a' nagyobbik , derék haranAmerikai szigetek, nem azokat
gokkal , szép órával és Cam
foglalják magokban , melpen Jakab' , Amsterdam!
lyek az eljenünkben lévô
fóld részén helyheztettek,ha- városháza épitômesterének
sírjával dicsekedhetik. A*
nem csak az Amerika szélein
kissebb templomon magas
fekvftket. Jelesebbek: a'csenés diszes torony a' Strasz-r
des tengeren , California,
burgi Miinster formájára
a" Magellanusin Mocha ;
épült. 1964 épületei vagyChilue , Madre di Dios , és
nak, mellyek kôztil30o-nàl
Terre du Feu szigetek ; a'
többeküresen állanak,'s858o
Mar del Nort-nál a' nagyobb
1. kik serfôzésbôl, 's dohányés kissebb Antilli szigetek :
t. i. a' Lucayiak, Bermudi- fpnásból , dimiti és bombasak és Terreneuveiek. Az A- sin fabr. 's meglehetôs gabona és dohánykereskedészoriak Africához számlálböl élnek ; üveghutáji is
tatnak.
Amerikai tenger , tulajdonúl vagynak , mellyek az egész
vidéknek fában fogyatko-r
nyugati Oceánnak , vagy
zása miatt itten valami kü
csak Oceánnak neveztetik ,
lönös dolog, 's ezek olly szép,
Amerika' keleti partjai , és
Europa' és Afrika' nyugati 's olly fehér kávé edényekkel szolgálnak, hogy alig
partjai között , északrtfl a'
. jeges tengerrel , delröl pedig hihetö , . hogy üvegböl vaaz Indiai, vagy nagy Oceán- lók, Földjein igen sok do-*
nal kapcsoltatik öszve , 's hány fegész Hollandiâbarç
legiobb), répa, 's egyébb
minden ég-allyakon 41talnyulik. Az о tulajdon ha- kerti gyümölcsök termesz-r
tári nyugatról a' keleti A- tetnek. Amerfoort minden
merika ; keletröl nyugati
iószágoknak , mellyek szeEuropa , és nyug. Afrika ;
kereken Német orsz.ból Holtészakrói egy északi foktól landiába vitetnek , vásáros
(Nordkap) keleti Grönländ
helye ; innét Amsterdámbaer egyenesen terjedö linea :
hajókon vitetnek..
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Amersß>orti hegf , homokos es
termékeny 2 mtfd. hoszszú
es széles hegy , Amersfoort
es Utrecht között.
Amersham , kis helység Anglia'
Buckingham Grófságában
Chiltern-hilsnél ,i¿ élô csipke-kotés , gyolcs-szôvés , é»
pamutfábr. miatt.
jimïrsweiler L Ammerswihr. •
Ameviile , Amavilla , kís vs
Doria Baltea vizenél , Szard.
orsz. Pedemontiumban.
jjmiry, erôs szoros járás Sabau»
diában Yonne vize , es Lac
de Nicy d' Anneci között.
Amfora , kis folyó Friaulban,
melly Aquilejánál a* Velenczei öbölbe esik.
Amhara, tartomány Habeschben (Abissinia) 120 angol
mfd. keletrôl nyugat felé a'
hossza, 's 40 mfd a' szélessége keletre Gojamtól, a' hol
sok nemesség lakozik. Itt
vagyon a' Herczegek' számkivetés-helyôk, t. i. a' Güero
vagy Geshen nevü szikla ,
melly mostan kevessebbé
van , vagy pedig épen
nincsen szokásban ; 's a' tartománybéli Wechne nevü
fogház, egy magas hegyen,
Itet napi járásra del kelet
között Gondartól. Ez egy»
mély gödör , mellybe a' foglyok északára leeresztetnek,
*s ha megengedtetik nekik
a' sétálás nappai onnét kihuzatnak.
Amherst , fö vsa a' Hillsboroughi Grófs.nak északi Amerikában, New-Hanshire szabad Státusban 2370 lak. és 1
Akademiával.
Amicosti , egy nagy sziget Nia*
gara folyonak torkolatjai
között.
Amiens , Ambianum , Samarobrîga Ambianorum , (49°
¿S'^'É.Sz. 190 .57' 57" K.H.)
ïiagy és nevezetes fovárosa
Francz. orsz-. Somme oszt.

4000 1. Somme fo.nál, melíynek három ágaitól hasíttatik , mellyeken annyi hidak
éltvezetnek , .30 franc, mfdr»
Paristól , 14-re van pedig
a' tengertöl. Kerületje nagyobb egy óra járásnál, .5980
h. 41,280 1. vagynak, azonkivül gyönyörü , nagyobb
részént széles , egyenes 's ré—
szint szép házokkal díszesített utzáji , 5 jeles piac zai,
mellyek mind vásári piaczok. Alsó részénéi a' vsnak
Mihály hidjánál , a' hol
Somme folyónak agai megint öszvejönnek vagyon a*
tengerröl'sAbbevilleböl ¡ove*
hajóknak szállító, piaezok.,
A' város fallal keríttetett
bé , melly egy kellemete»
sétálóhelyül szolgál , 's egy
nagy fellegvártól óltalmaztatik. Lakhelye a' Departamenti fö hivataloknak , *»
egy Püspöknek. A' püspöki
templom régi , jeles , 13
században készült épület^
mellynek kôzép része mintegy remek a' Gothi építés - mesterségében , 's ez
366 láb hosszú , 's oldalépületein kivül 49 láb. és 9
új széles ; ezen kivül vagy
nak itten még más 14 plébániás templomok , 's több
hajdan szerzeti templomok ,
apátságok és klastromok.
A'nevezetes épületekheztartoznak még a' városháza is ,
és a' hajdani Intendentia ,
's t. m. A' város küljpnosségihez tartozik még azon erümiv , melly a' városnak
vizet szerez , 's azután a* számos nevezetes kézimívek ,
mellyekben mindenféle matériák angol módra készíttetnek » u. m. kenderbársony , kamellot , flanel, pamutbársony, pikét, posztó,
és gyapju matériák , g'yapju-szönyegek , sasszadron л
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atlatz és más selyem mateszigeteket magok birtokairiák , pántlikák, finora és
hoz számlálják.
durvább gyolcs, kalapok , Amitia , vs,transrhenana, maharisnyák , sipkák , szapgna és barbara nevet viselt
pany , mindenféle börök 's
Germaniában, Anisius vize
ti e' f. Az Amiensi pástéto- mellett.
ч
шок is igen híresek. Ezek- Amisius , Amasius fl. 1. Ems»
kel , 'e más portékákkal ne- Arnims, vs kis Ásiában tenvezetes kereskedés üzetik ,
ger partján , Athenéiektôl
Jrivált Somme folyónak hagyarapíttatott , Szinopétól
jókázása által. Külsö orszá- 900 stad.Mitridatessel viselt t
gokba is vitetnek ezen porté,
hadakozásban sokat szenkák ; kiváltképen Rouenenvedett.
S. Valeryn , 's Dünkirchen Amiternum , vs régi Sabinusok'
által. A' küldozése miatt is
füldén , hoi most Aquila,
ïievezetes. 180a eszt.Martzius
vagy Furconium fekszik Ita*5~kén itten köttetett a' béliában.
keség Francziák és Angolok Amititan , Amutan , Atitlan r
között.
tó éjszaki Ameritaban, GnaAmilichos , Meilichos fóAchá- tímala tartom. 4 mtfdre é}jában.
szakra S. Jagotól.
Amina , leghatalmasabb ñera- Amivam , egy jól míveltt szizetségAfrikánakarany partget, derék révvel az vEthioján , melly 14 nap járású
piai tengerben , Zanguebar
íoldre a' partokról elszéllepartjái , és Madagaskar szidett , sok íalukat épített ,
gete között Afrikában.
sok arannyal bir , de vasba Amixocores , bizonyos nemzet:
szükséget szenved , azEurodéli Amerikában , Brasilia'
paiakkal kereskedik,egy ki- keleti partjain.
rálytóligazgattatik,'s szom- Amlach , v. Ómlach , eggyike»
«zédjait , ha lehetséges ,
a' legnevezetesebb Neghoi ,
felprédália , 's rabszolgák vagy Andreanowi szigetek
gyanánt eladja.
közül, Asiai Orosz bir. ban*
Aminel , kis vs Barbariában ;
az észak keletközi ArchipeAminios , fel. fó Aekádiában ,
földi áííatok.
Heliszon' vizébe folyt.
Amlja , szigét az ArchipelaAmiranti - szigeUk , bizonyos
gusban Europai Török bir.
szémú szigetek Afrikában
ban , 60 lak. veres halakkal,
észak keletre Madagaskar
(lazacz neme) kutagarnik,
«zigetétôl , 5—0o között a'
és Sarana gyökerekkel bödéli szél. 70— 71o között a' velkedik.
K. H. mellyek száma még Ammarapuram 1. Umerapura.
bizonyosan nem fedeztetett Ammatafua , Tafua, eggyiker
fel. Kietlenek ugyan , ha- n' barátságcs szigeteknek
nem fris vízzel , pálmaíák- Australiában, egy tüzokádó
kal , kokuszdiókkal, halakheggyel , mellyet lakosaí
kal , és gerliczékkeí bövelIstenségnek , vagy csak Iskednek , mellyek olly szelí- tenség'íakhelyének tartnak,
dek és számosak , hogy egész Arnmaus , vs Palaeslinában Tituczeteket kézzel foghat- beriáshoz közel, meleg ferBi. A' Portugallusxjk ezen
dökkeL

- M* - •
Ammertsieben 1. Groszammens- tembergi királys. Tübingen
leben.
nielle tt , úgy neveztetett
Ammer, kis folyó Vürteraber- Ammer folyótól , melly álgi Itirálys. melly Herrental hasíttatik,
bergnél ered, 's nem messze Ammochostos , homokos fok
Tübingentöl Neckerbe foly.
Cyprus szigetében.
Ammerbach , falu Jena mellett Ammodium, vs MesopotamiáThüringiában, hol jó serföbanDarától, most Daracarzetik.
dintól 20 stád.
Ammeren, mvs Jülich Her.ben Amman, il Canazaro di MahoSthwalm viz.Rüremondnál. ma , Hammon , Ammonis
jimmergau , (felsö és also) ,
oraculum , fons Solis , kia
két szép falu Bajor orsz.ban
folyó Afrikának BarkapuszIsar ker. mellyeknek lakosi tájában, hol az elött Jupisok metszett munkákat kéter Ammon hires temploszítenek.
ma állott. Kerülete AraraoAmmerichshausen , Vürczburgi
niaca nevet viselt.
kis kath. plébániás helység Ammonitis vs II. Mach. 4 , 26 ,
1/4 óra Kochertöl 250 1.
közel Jabockhoz Deu. 3,16
Ammerland, udvari helység BaPalaestinában
jor orsz. Isar ker. Wurn tó- Amnios fl. fó Paphlagoniában,
nál, 5 mtfd. Münchentöl egy
Dominatis kerületet nedgyönyörü vidékben 2 kasvesíté.
tfc'lyokkal 's egy nevezetes Amnisot p. régi kikötö Creta
mulatókerttel.
Sz. Minos kir. hazájában.
Ammerland , tartomány darab- Amoeneburg , vs , 's fö helye
ja az Oldenburgi Hercz.ben,
egy hasonló nevü Cantonkeletí Frieslandnak hatának, Vesztfália' Verra oszt.
rinál.
Marburgi ker. Ohm folyóAmmerndorf, falu Bajor orsz.
nak ágánát egy dombon.
Rezat ker. Bibert vizénél , Vagynak 2 tempi. 109 ház.
igen jó komló - termesz1280 lak.
téssel.
Amol, Amul , derék vs nyugaAmmersee , tó Bajor orsz. Isar ... ti Persiának Masanderan
ker. 8 óra. Münchentöl 2 tart.ban , Arasbeifolyónál,
ñitfd. a' hossza , 1 pedig a' mellyen által egy szép 14
szélessége , némelly helye- bolthajtásokból álló híd veken 100 bl a' mélysége , 1
zet, mintegy 800 l. riskása,
1/2 □ mtfd. a' téressége , 's
pamut, és vasbányákkal ,
13292 Bajor napszámot fogmellyek szomszédságában
' lal kôrnyékében ; igen gaz- vagynak , foglalatoskodik.
dag a' lazaczokban , pon- "Találtatnak itten régisétyokban , csukákban, ver- gek is.
henyökben (9iotf)flUgen) 's е- Amolóos, vs 1) Pelasgiotis , 2)
gyéb halak' nemeiben.
Hestiaeotisban.
Ammer sfors?vsFinnlandiában. Simona , Aneifto , folyó Olasz
/Immerswiht , Ammersweiler ?
orsz.ban, melly Apennini
francz. Marvillier , kis vs bérczekben ered , 's a' Floegy kellemetes völgyben ,
rent ¡ai vidéket hasítván ,
nem messze Kaisersbergtöl Ravenna mellett Po' folyó400 h. Franczia orsz. felsö ba esik.
Rajna keriiletében.
Amande , Almon , kis fó ScoAmmtrthal, nagy völgy Vür- tiai Lothiana tart.ban , E-
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dinburgnál a' tenger obléMajsach vizeit felveszi.
be szakad.
,
Ampfing , helység Bajor orsï.
Amorbach , hivatal , Leininge- Isar ker. Itten mutatják mai
ni Herczegs.ben Badeni tart.
napig azon csata helyet ,
Main es Tauber ker. Odeni
mellyen 132'i-ben IV. Lajos
erdö mellett , gabonával ,
Bajor Hercz. az ö vetélkedô
fákkal es barmokkal böveltársát , a' szép Fridriket ,
kedik. A' hasonló nevü vs
Austria* Herczegét Schvepíekszik Müdt folyónak Bilpermann General általmegbachba esésénél, 1500 1.
gyözte 's fogságba ejtette.
Amorça , Amorgos, kis sziget jimphea, vs Messeniában , LajEgaei tengerben, vagy az
konia határánál ; a* MesseArchipelaguszban. Naxiaés
niai háborúban megvéteStampalia szigetek között
tett. Homerus AmphigeniáEuropai török bir.ban (37o
jának tartatik.
E. Sz. 43O 30' K. H.) sok bort Amphiate prom. fok Atticában.
termeszt, de a' faban sziik- Amphiclea vs Phocisban , Liséget szenved.
laeahoz 60 stad. más neven.
Amargo , vs a' hasonló nevü
Ophitria.
szigetben , vagyon egy kas- Amphigenia , Görög vs Triphytélya es 1 réve , melly egy- liaban Mahistos vsa mellett,
kor azAngoloktól ésFranczi- Hypsoeisnél.
áktól gyakran megkeres- Amphimalia , Görög vs- Kreta
tetett.
s^ig- azon nevü ôbôlnél.
Ampansakabe , úgy neveztetik Amphipolis , jeles vs Edonis
a' nemzetek* Fejedelme Matart.Macedoniában Arymon
dagaskar szigetében.
, vizénél , régi neve volt EnAmpasa , derék vs Pate' szigeneahodoi ; Rómaiaktól gyatében Zanguebar partjainál
rapíttatván , úgy nevezegy alkalmatos révvel.
tetett.
Ampatres , tart. Madagaskar Amphiscii , a' fold' leírásában,
szigetének dél nyugatközi
a'kétárnyékú,az az,oIIy empartjain, (26o D. Sz.) Mandbereket jelent,kik árnyékorerei folyónál 20 mfd hoszkat esztendönek egy részészü 's 12 széles , tele vagyon
ben , észak felé, másikban
mocsárokkal ; disznókkal és
pedig délfelé vetik , mint
vad ökrökkel bövelkedik.
p. o. kik naptéritô körek
Ampeiot , Ampelus prom. 1)
között laknak,
fok Icaria elleneben , Dre- Amphista , fö és legnagyobb
panum vsánál Creta szige- vs Lokrisban , közep részen,
tének déli részén. 2) fok Si- ' Delphihez 120 stad.
thonia tartom.ban Macedo- Amphitos , fl. fó Messeniában
niában.
Balyra vizébe szakadt.
Ampelusia prom, fok Afriká- Amphrysut , folyó görög orsz.
nak legszelsöbb határán az
Fhthiotis tart, melly KuaAtlantikum tengeren.
rios vizét magába vévén a'
Amper , íoíyó Bajor orsz. Isar
Pegaseti tengeröhölbe szaker. melly а" ТугоЦ hatákadt. — Vs a' Kroki mezön ,
roknál ered, az Ammer ta-< Pteleontúl no stad. más neván keresztül megyen , 's
ve Alos.
Mosburg alatt Isareck nevü Ampiglione , Empuíum , dülevárnáí Isar folyóba esik.
dékeny vs az Egyházi birFolyásában Glon, Wurmés
tokbaü t Campagna di Ro~
1
I ,

matart.banTivoIihoz i mfd.
Amplepuis , vs Franczia orsz,
Rhone oszt. 480 h . 3740 1.
Ainpthill , helységmajd közepén a' Bedfcrdi Grófságnak
Angliában , Bedfordi Hercz.
hez tartozik. Volt itt azelött
egy kastély , mellyben Arragoniai Catharina , VIII. Hen
rik felesége elválasztása- után élt.
Amtip , v. Amtlitz , helység ,
és vár alsó Lusatiában. Luber vizénél nem messze GubentöL A' hozzá valókkal
eggyiitt tartozik mint maioratus Báro Schönaichhez.
A/nposta mvs Catalonia. Spanyol orsz. egy hegyen Ebro
vizénél Tortosátol 3 mfd.
jimpudia, mvs Spanyol Léon
tart.ban , Placentiai kerül.
hajdan Piispöki lakhely.
¿impugnaría , Ampuniana mvs
Korsika szigetének keletirészében Tapóla vizénél.
Ampuis , mvs Lionnois tart.
Francz. orsz. Dauphiné határán , Vienne vsához 1 mfd.
Ampurdán , Empariensis tractus , kis erdös tájék Spa
nyol Cataloniában Amburia
vs vidékin.
Ampuria , vs Szardiniában nem
messze a' partoktól és Capo
Orissanotól. .
Ampurias , (42o 20' E. Sz. 19°
,59' K. H.) vs Spanyol orsz.
Catalonia tart. Flaviának
a' tengerbe lévo szakadásánál 3200 1. 's egy réwel.
¿mras, Ambras, Ombras, Um
bras , ország-fejedelmi mu
lato kastély Bajor orsz. Inn
ker. egy dombon Inn folyó
mellett , 1/2 mártfd, Inns*
bruc.któl ; hol egy hires mesterségek háza , egy levél , és
egy köny vtár találtatott ,
melly utolsó már régtol fogVa az Innsbruki Universitáshoz kapcsoltatott» Várból a' kinézes ijezi gyönyö-

rü ; a' Ievegöje pedig egésségteleñ , mellynek okát a'
szomszéd tónak gözeiben
keresik.
Amrum, kis sziget az északi
tengerben Schleswig Herczegségnek ellenében , Rypen hivatalához tartozik.
Csekély és nem ig»n termékeny , de még is igen jóízü.
osztreacsigákkal szolgál.
Amsacti, Mefiti tó Itáliában
Hirpinusok foldén ; göze és
büze dögleletes volt 1000 lépésnyire. Itt volt a' pokolba
menetel. Virgiliustól szépen
lefestetett.
Almerfeld, magy» RigómezS ,
olaszúl Campo cossovo, termékeny térség Szervia Torök tart.ban , Drina folyónál , 70000 lcpés a' hossza ,
nevezetes az 1389 és 1448-ban
TÖrökök és Keresztények
közt itt törtent ütközetekröl
Amstätten , mvs Austriáb. Ens
alatt lévo részében , Bécsi
er dö felettfekvönegyedben,
egy plébániával, posta státicval, és 99 h.
Amstel , kis folyó Hollandiában, melly Oawerkerk mel
lett az Amstelt felveszi ,
és Amsterdámon keresztül
folyván , melly város otóle
nyerte nevét, Y-ba foly.
Amstelland, kis darab tartom.
a' néhai Holland nevü Grófságban , melly keletröl Goiland , délról Rhinland és
Utrecht, nyugatról a' Harlemi tenger, és északról Wa
terland által határoztatik ,
melly utolsó tól Y. tengeriöböl által elválasztatik. Cô
toie vette nevét oszt.Királyságnakfundálásakortürtént
új elosztásban.
Amstttlveen ,falu Holiandiában>
nem messze Amstel folyótól , esméretes az 1787-ki
Pruszszus megtámadástól *
5°5°

haz , a* Grönlandi ház , a'
,50,5o Iak.
Amsterdam , (52o 22' 56" E. Sz.
zálogház, az Admirálitásháza , Admirálitás' fegyver22° 30' 8" K. H.) igen neháza , 'e 6 más fegyverhávezetes fovsa az egygyesült
zok ; azonkivül 39 temploBelgiumi tart.nyoknak Y
mok , 2 franczia , 2 angol ,
nevü tengeri ôbolnél , Am2 luth. 3 Mennonita , 1 ar->
stel folyója által kétfelé hasítva , csupa karokra épült,
meni, l Quakeri, 20 kath.
Szentegyházok. - A'lakosok*
eggy ike a' leggazdagabb 's
legnagyobb vsoknak Euro- keresete,kiknekszáma 220000
pában , mert kbrnyékében
teszen , igen külombféle,
Vagynak itten festömühemintegy 3 mtfdet íoglal. 6
lyek, viasz , és gyolcs fehékapuji vagynak, és szoros,
de még is alkalmatos utszáritök, kartonfestök , selyem
}i , 's mintegy 27350 házai ;
és gyapjú kézimívek , üveg,
mellyek kózott legnevezeszönyeg, és bor fabr. ; czútesebbek a' következök : ú.
kor és olvasztósó tisztítása,
m. a' városháza ,melly 13659
gyémánt pailérozása , kámkarokon nyugszik , 282 láb.
for , czinobriom , kénko és
hosszú , 235 széles , és lió
választóvíz fáb. eczetfozés ,
porczellánfáb. sok szélmalmagas; a' tornya , mellyben
mok , 's hajórsiiiál6 pia''zok.
szép harangok vagynak , 41
láb magas. 2) a' régi tem's t. e' f. A' kereskedés , mel
plom , (Oudekerk) , rnellylyet a* váltó-kássza , és az"
nek tornyán 36 , 33123 fonigen jó rév kónnyebbítnek ,
mostan igen megcsükkent ,
tokból álló harangok vagy
nak , ez legszebb 's legritkülönös hasznot hajtott a.%
elott a' hering halászatfis. —
kább rajzolatokkal , 's festéAz oktat'ásra való intézetek
sekkel az ablakok üvegein
és tudóstársaságok itten nem
Szüz Mária kápolnájában ,
hibáznak. Amazokhoz számdicsekszik. 3} Az ú) temláltatnak : a' tudományok'
plom, (S. Katherynenkerk),
és mesterségek' (Pelix me
mellyet a' hires Ruyter és
rit is nevü_) intézete ; a' neBentink , tengeri vezérek' 's
vezetes Athenaeum ; a' taVan Gal Poeta' sírjai ékesítnek. 4) a' Portugalli Zsidóknító Museum ; rajzolo Akademia ; 3 , ú. m. franczia,
nak pompás Synagogájok.
német ésnemzetiTheatrom,
к) a' Déli templom (Zuider's t. e' f. Ezekhez pedig a'
kerk) 6} az alkuház szép 2
(servandis civibus rendelt)
fedett csornokkal', és 46 vasTudós társaság , a' tengeri
tag számokkal megjegyzett
útazásnak , a' mezei gazdáloszlopokkal , hogy annál
kodásnak,a' kôltemények' és
alkalmasbban feítalálhasszép tudományoknak társasák egymást a* kereskedök.
7) A' hajdani keleti és nyu- ■ sága. Találtatnak Amstelodámban több jótévo intéze
goti társaságoknak épületek is , mint p. o. egy a' víztei ; azután a' hering pakobe holtak, vagy máskép szeló-házok , a' gabona alkurencsétlenítettek' segítésekháza , a' 4 jóltévo szerzetek,
re ügVelö társaság, az egészaz ispitály, a* lazareth, az
nek hasznára rendelt (tot
- aggférfiak háza , a1 bolonnut van t algemeen) társa
dok' háza , a' fenyítékház ,
ság, 'st. e' f. Vagynak még
az özvegyek' háza, a' í'onó_
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ezen vsban csudálkozásra
"méltó festettképek is külômbféle szálájiban a' vsházának , р. o. a' Münsteri békesség Helft által ; az országok gyülése , Dyk' remekie , Confüderatusok' gyülése
Rembrod altal. 's t. m. azután a' mesterség vagy czímkamara , melly szerdán és
szombaton nyitva vagyon.
Ide küldik munkájikat részint eladás' , részint pedig
mutatás okáért , legtöbb
képíróji ezen vsnak, kiknek
neveik 's czímjeik egy fekete táblán láttatnak. — Nevezetes még a' füvészkert ,
és az új íerdoház , 's yégtéíe az Amsteli híd , vagy le
pont des amoreaux. — Amfitel vizén kívül, sok mesterséges csatornák vagynak
a' vsban, mellyek a'várost
sok szigetekre részelik, 's ezek 280 részént köböl , részént fából való hidak által
kapcsoltatnak öszve. A' mesterséges csatornákban álló
a' víz , és csak kettöben tartatik 2 vizimalom által mozgásban. Az ivóvíz, mellyben fogyatkozás vagyon ,
Utrechtböl kökorsökban hozatik. A' vs körül sok szép
mezei házok is vagynak.
Amsterdam születés helye
a' hires Spinozának.
Amsterdam , egy franczia nem
sokat érô eröseg az arany
partokon Afrikában, mellynek ágyuji alatt a' népes
Nagy - Cormantin nevü vs
fekszik , mellyet az újabb
tudósítások egy falura változtatnak. .
Amsterdam , egy kis mívelt sziget Ceylon mcllett, egy jó,
Cadariva nevü eroséggel.
Amsterdam , (58o 42' D. Sz. 76o
54' K. H.) fold alatt való
luz által támadott sziget,
az Indiaitengerben 4 anglus

46 -rmtfd. a' hossza , 21/2 а- якеlessége , fák nélkül , de fókákkal , oroszlán-fókákkal,
czethalakkal, czapákkal, tökehalakkal , héjjas állatokkal , szélvészmadarakkal ,
's t. e' f. bövelkedik.
Amsterdam , vagy Tongatabe,
legjelesebb a' barátság -szigetek között a' világ tengerében; kokoszdióíákkal, czukorral és bambusz náddal ,
pizángfával 'st. e'f. bövel
kedik. Lakhelye egy királynak , mellyet legtöbb szige—
tek az ö fejeknek ismérnek»
Vagyon egy réve.
Amsterdam , kis sziget a' Batavi öbölben, keleti India' Jáva szigetében.
Amsterdam , sziget a' jeges tengerben Spiczberg és Grön
land között.
Amsterdam, franczia , (azelötß
hollandiaij eröseg felsö Guinea' arany partjain Afriká
ban , Fantin bir.mában egy
magas '3 sziklás hegyen kis
Cormantin mellett.
Amsterdam , eröseg keleti Indiának Moluki Amboina ne
vü szigetén.
Amsterdam, eröseg franczia,
(hajdan hollandiai^Guineának Surinám nevü tart.ban
déli Amerikában.
Arntitz , egy szabad Schönau!
uradalom also Lusatia' Gubeni ker, Lubs és Neisse vizek között ; mellyben sole
gabona vetemények , erdök
és vaskövek vagynak , 's 7
1/2 falukból ál. Benne va
gyon egy hasonló nevü mvi
egy várral.
Amu, Dar ja, v. Ulu , Amus ,
legnevezetesebb folyó a' dé
li Dsagatáiban , v. a' nagy
Buchariában , melly a' Songari bérczekben egy tóból
ered , bezdetinél Harret (<5ihon , Oxus,} Betun-Teglának neveztetik t sok ágokra

oszolván , 's az Ö északnyugotközi futásában a' töbM
között az észak nyugotról
jövo Sogdot íelvéyén Aral
nevü tóba szakad. Ö formálja Persia' határit Turan ,
vagy a' tulsó tartományok
az az Buchária Telé.
Amuclae,Amy clae, vs Italiában
Ausonesek fôldén , egy barlanggal , mellybe Tibérius
Cs. majd benn veszett. Gö
rög eredetü, és kigyós hely
volt.
Amuchta , eggyike a' Róka szigeteknek az északi Archipelagusban Asiai Orosz bir.
ban egy tüzokádó hegy-

Axioson túl.
Amymone folyó és forrás Argo-»
lls. Görögorsz.ban Lerna to
ba szakadt. Itt találtatott
ama hires Hydra.
Amwell, vs északi Amerikának
New Jersey szabad Stáfcusában Hunterdon nevü Gróf*
ságban Delavare folyónál
5200 lak. kik között 48.3
szerecsen rabszolgák vagynak.
Ana , kis folyó Vesztfalia' Ful
dai oszt. melly Casselnél Ful
da vizébe esik.
Ana 1. Anah.
Anabon tart. Aria orsz. Afrikában,f o vsa voltPhea, most
Ferah.
Amuder , vs az Afrikai Barba- Anacapri , a'nyugoti, egy 16o»
lábnyi magasságú sziklás
riában , Tunis orsz. ban.
fal által a' kelatitöl elválaszAmul 1. Amol.
Amur , Onon , tatárúl Sacha- tott része a' Capri s/.igetnek.
(1. Capri) Igen magasan feklin-Ula, (fekete folyó) chináúl pedig Yalong kiang ,
szik és több kicsiny faluk(sárkány' folyója) nagy és
ból áll , mellyek egygyütt
hajókázható folyó Kalkasmintegy i 500 1. számlálnak ;
mellyek a* töbhi lakositól
Mongoliában, Asiában, Onon és Kerlon folyók' öszveezen szigetnek test - állások,erkölcseik, 's characterjôvésekbôl lészen , mellyek
jek által
külömböznek.
a' Jablonoi (almas) bérczekVagynak itten öregek , kik
ben erednek ; ez Tungusiát,
Nápoly mellett lakván » sonagy gorbüléseket tévén 's
ha ezen királyi várost másnyugotról keletre folyván ,
ként mint messzéról nem
hasítja , 's 4 mfdnyi futása
látták.
után az Ochoczki tengerbe
esik (É. Sz. 53Э alatt) , egé- Anachimusszok , népseg Mada-.
szen a' tengerig hajókázha
gaskar szigetének keleti részén Afrikában Manangható 's halakkal gazdag. Ez
ra folyónak eredetinél.Fôlda' határ Chinai és orosz birjek jól míveltt > barmokkal
tokok között.
's riskásával bövelkedö«
Amur/and 1. Tungusia
Amuy , vs keleti Indiában Gan- AnachoretáfC szigetei , kis többnyire míveltt szigetek Ausgesen tulsó félszigetben ,
traliábanAdmiralitás-szigt Chimay tó keleti partyán,
teknek nyugoti részén, igen
Kanduana orsz. határán.
alacsonyok, sok kokoszdióAmync , - helység Italiában ,
fákkal , 's népesek. A' legmost Falernum.
Amyclae , görög vs Spartához szélsôbb észak felé оэ 47' De
li Sz. 's 140° Д5' К. H. alatt
csak 20 stad. szép fekvésü >
Doriaktól elpusztítatott. A- A' lakosok' visitój i magasak,
négyszegüek , jól fedettek f
myclae 1. Amuclae.
Amydon régi vs Macedoniáüau 'a a' Tabeitek' lakjaikhoZ
10 *
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tengerbe Mäander. Plánta.
hasonlók.
Anacopia, vár, nagy Kabardiátermései : gabona , riskása,
hoz tartozik , Abschaniában
dohány , sáfrán , mindennémü gyümölcsök : mint p.
nyugoti Tatárságban.
Anacujek, Brasiliai nemzct déo. alma, kôrtvély , füge ,
li Amerikában , közel Sereczitrom , naraîics , szennagippe Kapitánysághoz.
levél , mindenféle patikaï
szerek , dinnye , granát-alAnactorion, vs Akarniában Palaeros félsziget' csúcscsán. ma , olajbogyók, eprek , pa■ 40 stad.ra ésett a' hires Amut 's nevezetes bor , 's
nagy tölgyfa-makk. Fában
ctium.
vagyon fogyatkozása , 's ez
Anadir, folyóSzibiriábanCsukcsek tartom.ban észak]telet több helyeken a' száraz ga
né) által hozatik helyre. Az
közt az otóle nëvezett viangori gyapju nevezetes, a'
lág tengernek ôblébe esik ,
selyeni , méz és viasz külöhajókázható , de még sem
nös. Asványokból pedig :
hajókáznak rajta.
AnadirskoifXS Szibiria' Irkuczk
ezüst , ón , réz,.vas, salétrom , só, tengeri só , 's rae
Gouv. ez a' legszélsobb orosz
letelepedés ezen részben.
leg vagy forró ferdök. A'
Jlnadoli , kis Asia, Natolia, füvekkel és virágokkal tele
mezökön számos teve , juh,
egy az Asiai Török bir.hoz
tartozó, fekete és közep-ten- szamár , ló , kecske, oszvér,
ger között fekvö félsziget ;
házi és szelíd állatok cso• északról a' fekete tenger;
portjait, az erdökben pedig
nyugotról Marmarai út, és
vadakat és madarakat láttenger; délrôl a' kôzép ten
hatni. Folyóji jó ízü halakger ; 's nyugotról az Eufrat
kal bövelkednek. A' népesfolyója határozzák ; foglal
sége csekély , a' helységek
12000 geog. mfdeket. A' kliritkák, az útak alkalmatma itten külombféle. A'tél lanok és bátorságtalanok
rövidebb 's mérsékeltebb
annyira , hogy csak karamint az orosz Asiában, azért vannokban útazhatni. Imég is a' legmagasbb he- mitt amott vagynak vengyek' tetej i szüntelen hóval
dégfogadók , gyakran meszfedettek. Déli és nyugoti sze a' városoktól és falukrészén sok mocsárok miatt tól. LakosaiTörökök , Tura' levegö nyáron romlott,
komannok , Zsidók , Görö' ez a' fekete tengernél lege- gök , Armenusok és Euro• gésségesfcbb, Bérczei között paiak.—Kézimívek és keres• vagyon a' hajdan nevezetes kedés nem igen virágzanak,
de még is a' pamutot fonTaurusz , és több kiégett
tüzokádó hegy. Vagynak ják , 's néminémüképen elitten nagy, gyakran irtóz- szövik , azonkívül készítnek
tatótérek, részint bomokos, takarókat, külombféle szöés terméketlen , részint ter- nyegeket , félselyem , és fél
xnékeny, de általjában ros- len ingeknekvaló matériászúl mivelt földdel. Folyóji, kat , Sattint az alsó ruhákmellyek fekete tengerbe
nak , egy vékony selyem
folynak, e' következok: Ava, • matériát, melly Brunlutév. íSakari , Bartin v. Kizií nek neveztetik , Damasz,
• Irmak ; a' kôzép tengerbe v és más selyem materiákat,
pedig Seihan , 's a' fehér mindenféle bársony»ván
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koshajakat", sima és sujtá- Anadyr , fó Asiai Orosz Orsos rhateriákat a' legfino- szágban.
mabb teve' szörböl , кеш- Anafe » 1. Darbeida.
derbársonyt, és jó cserzett Anafeth , vs Arabia' Jemen
böröket. Némelly hejyeken
Tartományában bormivealfailmas hajók és csajkák
léssel.
fenny ofákból készítte-tnek. Anaghelone , Anagelum , kis vs
A' partoknál fekvö helysé- Ulster Hiberniai tart.ban ,
gëkben meglehetös a' keBan vizénél.
reskedés , és Constantiná- Anagin , eggyike a' Nehoi szipolyba , 's több Europai vágeteknek a' Kamcsatki tenrosokba gabona, dohány,
gerben.
gyümölcs , faolaj , bor , a- Anagni , régi Anagnia , elpuszpró szöllö , patikai szèrek ,
tult vs Pápa Bir. egy püstölgy-rrtakk, vastag pamut ,
pôkséggel.
vastaggyapjú, török fonal, Anagombri , hegy Marmarica
közönseges kecskeször , font tart.ban LybiaOrsz.ban.
teveször , -*s abból készült Anah , hajdan Anatho , Ana ,
matériák , selyem török Anna, vs Bagdadi Basaszönnyegek's takarók, viasz,
ságban, Mesopotámiában ,
bivalbörök, kordován tim- Eufrat' mind a' két partso¿ 'et. ef. szállíttatnak. E- jain , egy egyiptomi szilzen fold Anadoli , Karama- vákkal , olajfabogyókkal ,
nia, Duladier-Ili , és Amaczitromokkal , narancsoksan Tart.nyokra osztatik.
kal , pamuttal , gabonával ,
Anadoli , v. Natolla , szoros érkölessel , 's borral bövelketelemben , jegjelesebb 's legdö vidékben , ,50o lak. Nagy
nagyobb Tartomány kis Arésze ezen városnak tartosiában , melly nyugottirézik egy arab nagy Emirhez ,
szében , fekete , aegaei, és
ki ittén lakik ; másik
kozéptenger között fekszik,
része pedig a' Bagdadi Ba's keletröl Karaman és Sivas
sasághoz. Mondják , hogy
Tartományai által határozmostanVechabiték' birtoka.
tatik. Egy Beglerbey' kor- Anakandriánok ,
Rohandjiamányozása alatt vigyon,
nok' egy neme, Zaífe-Rakinek 14. Sandschakolt alámini nemzetségbôl Madaja vettettek. Ez az Anadoli
gaskar szigetében , kik egy
Bassasságra , és a' nyugotRohandriantól 's egy feketéti partok' tartományára
vel , vagy más alacsonyabb
osztatik , mellyel a' Tengeri
nemü , vágy sorsu személvsok is a' kapudani Bassályel nemzetettek. Vagyon ö
hoz tartoznak
nékik is , mint a' Rohan*
dnadoli v. Kutajeh , vagy a'
driánoknak
szabadságok
tulajdonúl Anadoli tarto- . mindèn idöben marhákat
mány , kis Asiában , Begölni.
lerbey' kormányozása alatt, Anakopia , vs Orosz Kaukasi
kinek igen nagy a' hatalGouv. Awehas Herçzegnek
ma, 's kinek rangja, minlakhelye.
den Asiai török birodl.béli Analativa , Sziget Indiai TenBassáknál feljebb valö, 's
gerben
Ceylon mellett ,
ki 60,000 embert táborba álmelly ostrea csigákkal bolithat. Fö vsa Kütajeh.
\elkedik,.
■rfnadolidag , 1. Kieechi Dagui. Anamaboa , angol erö&egFan
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vizközepen karókra mint
tin nevü szabad társaságban Afrikának arany part- Velenczei épült.
Anatoria, máskép Tanagra, ,
jain.
kis vs Görög orsz. .Achaja
4ñamoka , Namoha, Rotter
Tart.ban Asopo folyónál 5
dam , egygyike a* barátsámfd. Negropontétôl.
gos szigeteímek Austráliában:, ananászyacht, pizang Anazanbus , |1. Caesarea ad Afa, kokoszdió, és kenyér
nacarbum.
gyümölcsökkel , 's több e f. A nbalapuscha % 1. Ambalapuscha.
bövelkedik. Vagynak a tüz
Andar , Enbar , Ambara , régi
okádó hegyei.
vs Asiában Euphrates vizé
Лпац , folyó Jj&tulsó Indiában
nél ; egyik fele Diarbeck ,
melly Siam* es Kambodia
másik Yerah Arabi tart.ban
folyójit öszvekapcsolja.
Anones, AnaminemzetségCisesik.
padana Galliában Trebia Ancam , Sziget Chinai tengervizénél , fo vsa Placentia.
nél Asiában,Quantung' tart.
mány partya felé.
JLnaphi , Anaphe , 1. Namphio.
Ancamaren , déli Amerikai
Añapa , 1. Abchasien,
Anapo i 1. Alfeo.
nemzetség Madera vizénél ,
Anapodari, kis fqlyó Candía
Amaron tart.ban.
szigetében , melly Castell Anbersor , 1. Amarsur,
Bonifacio mellett ered, 's Ancaster , helység Angliának
Huntington Grófságában ,
Matolai foknál tengerbe
egy fö utszából áll , sok roesik,
Anapuya , darab föld , Déli
mai idökböl való maradváAmer.nak Veneczuela Tart.
nyokkal.
ban Spanyol Terra firma Anet , Anxe, kis vs Saone fó.
rial Francz. Orsz. Rhone
nevú részében,
oszt. 1640 1. *s kobányákkal.
Anappes , Anapium , Grófság
és Mvs Belgyiomi Flandriá- Anee , v. Anse , Maris anfraban ,*Marque vizénél , Rys- ctus , Bucht , Hollandoknál
Bogt, egy neme a' tengeri
seltöl i mfd.
^napus . tó Akarniáb. Stratos- öblöknek , melly két fokok
hoz 8o stad. Acheloos vizé- köztt béjô 's elöl oily széles
mint hábil. Abbankülönö»
be szakadt.
Anarti , Anartes , nerazet Da?
egy tengeri öböltöl , hogy
ez a' földkörbe nyujtózásáciaban Tisza vizénél.
nál igen széles , végén pedig
jiñas , 1. Guadiana.
Anasch, eggyik a' leghatal-- sokkal keskenyebb. Ollyan
p. o. a' Koegeri Daniában'
masabb koborló arab nema' Bálti tengeren , máskép
zetségek közül , 6o,ooo fér-;
Golfonak is neveztetik. Tufiakból All..
Iajdonképen pedig a' Golfo
Anatakan, eggyike a' tolvaj
nagyobb mint egy tengeri
. szigeteknek.
öböl , 's egy tengeriöböl na
jfinathot , vs Palaestina Asiában , Benjamin nemzetség*
gyobb mint egy Bogt.
foldén , Jeremias Própheta Ancenis , Andenesium , (47°
É. Sz. 16o 28' K. H.j kis kehazája.
Anatolico , kis vs Görög Orsz. reskedö "s kerületbéli vs
Despotato Tart.ban Lepan- 3000, lak. Loire vize mellett ,
to tengeri öbölnek földktfz- Angers és Nantes között. Fr.
bç nyujtoz4sánál , melly Orsz. alsó Loire oszt. A' kö-
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»Glfekvi erdôkbôl legnaoskola , bor , és gyapfa ma
gyobb hadihajók készülhetteria fabr. ; az ugy nevezett
Fährschanze , • vagy Anclanek ; vagynak itt azonkívül
mer Fahre a' nagy kikötöliarang , ёз àgyuôntôk.
jíncerville , vs Francz. Orsz.
ben. az ö vámpénzével egyMaas oszt. 2,200 lak.
gyütt e' vshoz tartozik.
Jlnchediva , (14o 42' É. Sz.) kis Ancober , megerftsített ft>. tAr■ i T 1' * i
1
»T
1 I _ (factorey)
j
, -4 Guineának
' Uta.
ház
eziget azIndiaitengerbenMa
rabszolgák' partjain , Afri-»
labar partjainál mintegy 12
mfd. del felé Goa vsától; ¿aj
kában.
elan Portugalluszokhoz tar- Ancona , la Marca d' Ancona,
tozott. Tele vagyon erdökAnkonai mark , egygyikea'
legnagyobb Pápa birjtokaibel , és halakkal is bövelkedik. Portugallusok az elött
nak Olasz Orsz. mellyet éjegy erosvárt építettek ben
szakról az apennini bérezek,
ne , mellyet mintegy 2oeszés a' Velenczei öböl , kelettendö mulván , az örizetnek
röl Abruzzo , délroí Spoleto , nyugotról pedig Urbino
kéméléséért lerontottak.
Anchale, vsCiliciában,Natoliáhatároznak. Az Afrikai ten
geri rablók eilen itten ]6
ban. Sardanapalustemetoje.
Anchesmos , hegy Attikában
rendelések tétettek. Az elött;
a' Metauroi oszt. Olasz OrGörög Orsz.
szágban tartozott.
Anchisia , hegy Arkadiában
Mantinea - és Orchomon те Апоола , (43o 37' 54" E. Sí,
között.
31o 8' £«" К. H. ) jebe
azon nevü Markban Pápa
Anchialo , Anchelo , Anchiasus , törökül Kenxis , török
birt.ban.Az Adriai tengernél
egy hegynek lapulásán fekvs fekete tenger' partján
ezik, vagyon egy jó héttolPiomaniában Ergino fó.nak
béesésénél ; vagyon egy püs- tés által békerített réve ,
pôksége, melly a' Konstan- mellyek' egygyikén Trajatinopoli Patriárkátuszhoz nusz diadalmi kapúja áll.
Ezen kereskedö vs egy feltartozik.
legvár által védelmeztetik ;
Anchiи , Aquicinctum , gazlakhelye egy Püspöknek
dag és pompás Apáturság
éjszaki fr. oszt.ban , Douay- *s 20,000 lakosoknak, kik
meglehetös kereskedést üztöl 2 mfd. Scarpe viaénél.
Anchora , máskép Asine, Faue- nek , de ez nagyobb részént
romini , kis vs Moreában a' Zsidók kezeiben vagyon ,
keron nevü tengeri obolnél. kik itten 5000 számláltatAnchun , vska Zerbst vs mel- nak ; azonkivül sok Görögök is lakják. A' Zsidóknak »
lett Anhalti Her.ben , mint
egy hostáttya Zerbst váro- kik magokat egy darab ve
res pnsztó által külömbözsának.
tetni kötelesek, vagyon it
Ancico , 1. Anzico.,
Anclan ; C53O 49' E. Sz. 31o 36' ten Synagogájok. Az alkú-<
. К. H.) kerületbéli vs Bur- ház egy nagy és szép épii-«
kus elsöbb Pomerániában let ; a' püspöki templom egy
Peene vizénél , ,59.5. házok- dorabocskán áll , a' nagy
bóláll, és 4,620 lak, ;árkok- Guarantaine háza részént
kal , ésbástyákkal \ jeles ke- a' szárazon , "részént pedig
reskedéssel , és hajókázás- a' tengerben vagyon ; emlé»ai. Vagyon itt egyTanácsi kezetre méltó még XII Cíe-*
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mens faragott képe, az ug- egy tót falú Liptó Várm.
ró kut , és a' közönseges piben Magy.Orsz. Lakosai fold
acz. Találtatnak itten még mivelésbol, cserép edény kéczukörfözö mühelyek, szap- szítésébol és szekérkeno - f öpanfab. 's aelyem kézimí- zésbôl élodnek. 12 kath. 59
vek is. Valának itten azelött evang. lak.
•Tl^l. pleb4niák , és 16 klas- Andacoll , igen sikeres arany
és ezüst bányák Déli Ame
troraok.
Ancone , Ancrinum, kis *¿ Fr.
rika' Spanyol Chili TartoOrsz. Isere oszt. Rhone í'o- mányában.
lyónál.
Andaguilas , nemzet Déli Ame
uinconita , Phoenix , hegy várrika Peru Tart.ban Xuara
ral , és azon nevü fóval , Naés Abancay folyóji között
toliában , Asia Alidinelli
25 mfd. Cusko vstól észak
tart.ban , Rhodis ezige^e dényugot felé.
li partyának ellenében.
Andala, a' Masseniai KiráAncram , falú Ejszaki Amerilyoknak régi lakhelyök Oekának New -York Szabad
chaliához 8 stad. Caradros
Statusában , Columbia ne
vizénél.
vü Grófságban Livingston AndaLuiia , Also Andalysia ,
Creek mellett, egy magas Vandalitia , (36o —38o É. Sz.
цу_1бО K. H.) Spanyol
kemenczével , 's egy vasháOrsz. Tart.nya , Királyság
morral , mellyek közül az
elsö hetenként, 20 hordó vasnevezetével, melly a' Sevilsal , és a' második napon- lai , Cordovai , és Jaén Kiként moo font rövid , la
rályságokat foglalja, mellypos, táblácskákal 's éppen
hez hajdan még a'. Granaannyi rud vas da?abokkal dai Királyság is tartozott ,
szolgál.
's felsö Andalusiának ne- '
Ancre , Albert, vs azon' nevü
veztetett. Határjai nyugotról Portugallia, Eszak felé
fó.nál Francz. Orsz. Somme
oszt. 316. h. 2Qio lak.
Uj Castilla, mellytöl Sierra
Ancud , Angualay , Angualia , Morena bérczei elválasztják , keletröl Murcia , és déldarab fold Imperial nevü
Tart ban , Déli Amerika*
röl Granada , a' tenger , és
Chili részében, Osorno Tart.
a' Gibraltari ut. Ezen tarnya , Terra Magellanica ,
tomány igen hegyes , de
Ancudi Archipelagusz , és
még is a' legtermékenyebb
Andes bérczei között. Az An's legegésségesebb Spanyol
cudi Archipelagusz, vagy orsz. minden Tart. köztt ; 's
Chilse , melly sok.Szigetek- mindèn némü arany , ezüst ,
kel fedett, 's Ancudi part és kenesö bány áji vagynak ;
's Chilse között fekszik ,
Termesztése
gabonában ,
egy darabja a' Világ tenge- borban, olajban , pamut^
rének.
ban, Spanyol kákában, dé
jificy le Franc , vs. Fr. Orsz,
li gyümölcsökben, selyemYonne oszt. 1240 lak.
ben , mézben 's t. ef. állanak
Ancyra , 1. Angoura, Angora.
a' hévség nyáron szörnyü
Anczarich ? fó. Orosz Nicola^ nagy, de ez mégis néha mériew' Gouv. melly mintegy
sékeltetik szelek által. Az
1 mfdre Oczakowtól fekete
Andalusiai lovak , kiválttengerbe foly.
képen pedig a' monyosok
Anczik/alva , tóluj A|icziko;Wa ,
híresek; a' vívásra. megki-

vántató bikák innet hozatnak. Lakosai nagyon külömböznek a' többi Spanyoloktól , és nagy tehetséget ,
's szorgalmat mutatnwk , ök
sok kákát és sok böroket
neminémü munkákra í'eldolgoznak , ésnagy kereskedést üznek a' fermészet' és
mesterség' productumaival.
Andamugor , í"ó vs Banglana
tärt.ban Dekan Orsz. Indiaban , erös várral , fris levegövel , és ]ó vizzel.
Andamnni Szigetek , (i0° — 15°
E* Sz. X Szigetek , bizonyos
száma Gangeszen túl fekvó
félszigetnek nyugoti részén ,
Pegu Qrsz.nak, és Sumat
ra Szigetének partjain. Kicsinyek, és csekély értéküek. A' két legnagyobbak
nagy és kis Andamannak
neveztetnek. Amaz 30 fr.
míd. hosszú , és 20 mfd. széles ; ez pedíg 10 mfd. hoszszú. Az elsöben letelepedtek
az Angolok 1793-ban a'szép
Cornvallis nevü révnél ,
melly mivel. a' Bengali öbölnek keleti részén kikötö nincsen , az éjszakkeleti Mou«sonok eilen igen bátorságos
hajókállópiacza , 's mellette a'szamkivetés helye is. Az
uj-ülés 700 emberekból állott. A* Andamanoknak ,
kik a' KafFerekhez hasonlítnak 2,500га felmegy a'
számok ; ezbátor, hadakozó , de igen pallérozatlan ,
durva , és szegény nemzet , melly a' földnek terméketlensége miatt sokszor
nagy fogyatkozásban vagyon , 's a' baromtartásból
és a' kiszállott hajók4kirablásából bajosan elödik. Fó
termései e' következendök :
banianok , mondóla, terpetin, penaigro , vas , és veres
fák , hajóknak való fa, pamut , kis disznók , pu-

blikíínyok, galambok, Indiai hollók , viztmadarak ,
salangane , (feeske , mellynek fészke ehetö^ jég ma*
darak és csüllqk.
Andonee , kis ys Francz. orsz.
Ardeche oszt.ban.
Andaje , (43o 2i' 37" E. Sz.
\5° 5Ъ' 45" К. H. ; helység
és vár Francz. Orsz. alsó Pyrerreuszok oszt.ban Bidassao
fó.nál , Spanyol orsz. határiiiál, Fuentara_bia nevü erôsségnek ellenében. Lako
sai Aquavitával kereskednek. Innét fél óra járásra
vagyon Bidassoa fó. banConferenez vagy Fáczán szigete.
1. Fáczánszigete.
Andeb , 1. Aintab.
Andechs , vagy a,' szent hegy y
(47° 58' 26" É. Sz. 28o 51'
23" K. Hs) hires búesus hely
egy néhai szépBenedictinusi
apátsággal. Bafor Orsz. Isár
ker.ben Ammer és Vürm
tavak között.
Andegait , kis helység egy azon nevü tónál, Badeni nagy
Her.ben közel Oppenau városkához , hol egy nevezetes savanyú viz t>iláltatik.
Andelfingen , Mvs egy várfal
Thür fó.nál Swaicz Zürichi
kant. 2000 lak. vagynak ,
kik gabona és bortermesztéssel foglalatoskodnak.
Andelis , (les) Andeliacum ,
(49° 2' É. Sz. 19o «' К H.)
két vs Francz. Orsz. Eure
oszt. Gambon fó által elválasztva , mellyek eggyütt
5160 lak. számlálnak , kik
gyümölcs termesztésével és
posztó csinálásával foglala
toskodnak.
Andelly , Andelius fl. fó Caux
tart.ban Franczia Norm. ,
Pont del l'Archenél Sequana vizébe szakad,
Andelor , vs Campaniában
Franczia Orsz. Chamonthoz'
¿ mfd. Rougnon vizénél.
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Anden, nagy helység Belgi- sokramegkivánnak , *s tobbi
omban, Sambre és Maas
ezer forintokba kerülnek ,
volt Franczia oszt. Maas fó.
Dordrechtben pedig közön—
nál. Itt volt azelött egy ré- ségesen eloszlatnak.
gi nëmes kis asszonyok ne- Anderjchow , vár, Danus Szi—
velésére rendeltt asszonyi
getben, Seelandban, délre.
szerzet.
Andertdorf, -falú Morva orsz.
¡Andenat , Andenöen , kis szi- Olmüczi ker.ben Sternburg*
get az éjszaki Tengerben ,
urodalmához tartozik ; 36»
«gy azon nevii helységgel,
ház. 267 lak. és 1 egéssége»
Horvegia' partjainál Dront- forással.
heimi hivatalban csekély Andersflow , vár Danusz See»
gabona-termesztéssel.
« land nevü szigefcének déli
Anderab , vs Nagy Bucharia
részén.
Balk tart.ban Asiában, fek- Andes, Andegavi, nem-zetség*
szik azon bérczeknél , melGalliában Ligeris föl. parlyt;k Indiát Buchariától el- tyán, fö vssok voltAndegavi
választyák ,
ez áltiárása Angers.
kedvéért sok utasoktól lá- Andes , 1. Cordillera, és Pie»
tagattatik,
tola.
■Ander idum , Gabali, fö vs a' Andethanna , vs Trevirck fölGabaliták' foldén Galliában
den Gálliáb.mostEpternach.
püspöki székkel, most Ja- Andevallo , (Campo d') kis davols.
rab fold Spanyol orsz. AnlAnderlfícht , Mvs , mintegy Ho*
dalusia Tart.ban Portugalstátja Brüsselnek egy. Bellia határinál.
gyiomban.
,
Andewurante , alkalmas folyó
Andernach , (jo0 ij' E.Sz. 25o
Betaminenek Tart.ban Ma
lí. H.) vs Rajnánál Francz.
dagaskar szigetében, melly
Rajna és Mosel volt oszt30 mfdnyire bé felé , a* vad
я ,00o íak. Innét sok fa, és
emberek esonakjain vagy
Tönnigkövi viz , mellyhez nagyobb hajócskákon hajó"ítten korsók is készíttet- kázható.
nek, kereskedés által vi- Andewurante , fö helye BetatettetikHolIandiába, (l.Til- minenek Tart.nyának Malerbornj, Innét egy órajá- dagaskar szigetében azon
fásra. Rajnánál f'elfelé áll nevü fó.nál; igen nagy , 's
a' fehér torony, mellynek maga vidékével minden
szomszédságában Trasz , v.
kétség kivül 10,000 katonáTarrasz nevü
tüzokádó kat állíthat.
tiegy szüleménye fejtetik , Andlau , kis vs egy várral ,
inelly mésszel öszvekever- Francz. orsz. Alsó Rajnai
ve legiobb vakolatot ád a'
oszt. Andlau fó.nak IUbe evizi épületekhez. A' Hol- sésénél, 2130 lak.
landuszok sokat hordanak Andora , kicsiny ésr eminémubelöle. Itt készülnek a' nagy
képen erôsitett vs пет mestalpok , mellyek kissebb re- sze Onegliától Liguriában
çzekben német ország'tobb Fran. Montenotte volt oszt.
ïészeibôl ide jönnek , 's it- Bort termeszt.
ten 1000 lábnyi hosszaságra Andaría, Lac d'Andqria, La
's 90 láb. szelességre öszve- go Salfo , tó Nápoly orsz.
Itötetnek , melly ek 400 haCapitanata Tarti>an Canféelegényèket is igazgatásdalaro és Coropello folyók

bözött i mfdnyire Maufredoniától.
Andorn», kis vs nem meszsze
Biellatól Piemontban Fr.
orsz. volt Seaia oszt.ban.
Andorre, termékeny völgy.34
falukkal Francz. orsz. Ar
rière oszt.ban. Juh tartása 's
vasbányáji emlékezetesek.
Anderer, helység AngolHamp
nevü Grófs.ban, Ande kis
fó.nál, hol egy mesterséges
folyTók bszvekapcsoltatása
Redbridgével most vitetett
vegbe ; ezen helységnek
vagynak 1,300 lak. gyapjufab. , 's egy legnagyobb vására Angliában , kivált a'
iuhokban , sajtban , és komlóban.
Andoven , helység Ejszaki Amerika Massachusett Szabad Statusában, Essex nevu Grófs.ban. Merrimak fó.
nál egy akademiával , 's ЬаTomtartással foglalatoskodik.
Andragir , kis Királyság Su
matra Szigetének éjszakkeletközi partján , arannyal , 's b'orssal gazdag ; egy
független Szultánnak igazgatása alatt vagyon, kinek
lakhelye
Andragir, fö vs egy azon nevü
folyónál ; Melette vagyon
egy bátorságos révtorkolat ;
Füldterméseivel kereskedik.
Andranisaek , egy durva , félékeny nemzet Madagaskar
Szigetének belsö bérczeiben,
melly majd csaknem egyedül baromtartásból él, és
szomszédjaitól szüntelen háborgattatik,kik velökminduntalan hadakozást kezdenek , hogy többeket kbzülek rabszolgákká tegyenek.
Andrarum , legnagyobb timsóakna Schonen nevü Swéd
Tartom.ban Christianstadt
Tartományi kapitányságban. A' pallokövekböl itten

nyert timsó , 70 munkásoB
által eszt.ként 1,000 hordókra megyen.
Andrauowi , v. Negho Szigetek , (520—540 É. Sz. 195o—
3050 K. H/) 16 szigetek , mellyeft közep rendét foglalják az Aleuti szigeteknek,
's azokkal maid hasonló tulajdonokkalbírnak, hanem
a' kevesebbé sikeres vadászat miatt ritkábban láttogattatnak.. A' fa itten hibázik. Részint miveltek , részint j)edig kietlenek; némellyeken wgynak tüzoká-ч
dó hegyek. JLegnevezetesebbek közzülök , Kanaghi ,
Amlach, Amtschigda, Csetcsina, és Archan nevü szi
getek.
Andrapa , Neo Claudiopolis , va
Paphlagoniában.
Andreas Archipelagic , 1. Ca
roline]«.
,
Andreasberg , F&helye egy azon nevü Kantonnak, Vesztfalia' Harcz oszt. Osteode
nevü ker.ben ; bánya vs,
1,817 párisi láb. magosan ,
Bálti tenger' szine felett , 1
templommal, 430 h. 3010 1.
kik bányászatból 's csipkekötesböl élnek. Ezüstbányái ezen helységnek közül
kivált a* Katharina Neufong , és Samsoni ,leggazdagabbak a' Harz bányáji között. зу"4 óra járásra innét
Kniebergnél vagyon egy ezüstbánya,6 égetokemenczéf
vel, 8 olvasztó gunyhókkal , 1 . perzselë házzal , »
zuzó mühellyel. •
Andreas Siigete , kis, meglehetosen mivelt aziget Dalma^
tiában egy azon nevü vá-*
rossal.
Andreas S. Siigete , DunábanA
Magy. orsz. PilisVárm. Vácz-.
nak ellenében ,3 mfd. hoszr
szú , 1ft mfd. széles.
/
Aadreaswalde , L Koszinowen.

— iS6 —
Andreewa , v. Endery, Her.ség
lakíák. . :
Kaukasia' Kalmukok tart, Andró, Andros, egyike azArban , mellyhez îaNogaifachipelaguszi szigeteknek ,
Mk tartoznak. Itt vagyon
mellynek kerülete 90 mfdet
Jtndreewa , v. Endery, fo vs
teszen,30—4ofalúkat 12,000
Kasma fó.nál Koisu fo.nak
lak. foglal , 's termékeny
egy ágánál , jeles heiyseg , borban, és olajban , de kimelly i7í2-ben azOroszoktól vált a' selyemben ; vagyon.
lercntatott, mostpedigmeegy görög és egy kat. püspöke. Ezen sziget кines - jógént mintegy 3,000 lak.
számlál , kik között nefn
szága egy török Sultánnénak 30,000 piaszter jovecsak Kalmukok, hanem Armenuszok, és Zsidók is tadelmekkel.
láltatnak , kik gyalázatos Androbeitaha , 1. Annossi.
kereskedést fabszolgákkal is Androna, régi vsSyriábanChaltiznek. Vagyj^ik itten több
cistól 27 mfd. most Anmecsetek, armenusz tem- dreneh.
plomok, és 2 Synagogák. Andropolis , hasonló nevü No
mos fo ,rsa Aegyptusban.
Foglalatoskodnetk azon kívül fold , és kert mivelés- Andros , a' Cikladesi Szigetek
sel , baromtartással , és ú- nek egyike éjszakra , Gauton való ragadozással ; mert releon kikötövel.
Andros, kis Lukayi Sziget
ez szabadtársaság.
jSndreews&aja , erôség Dongusle
Nyugoti Indiában.
partján Orosz Astrachan Androsen ,. Ardrosen , vs déli
Scotiának Cuningham Tart.
Gouv.ban.
ban Hiberniai tengernél.
Andreoff , nagy helység kôzép
Asia Dághestan nevü Tart. Andrussow , falú Orosz Smolenszk Gouv. Gorodnaia paban Terki és Tarku között ,
taknál , Smolenszk és Mstiskaspi tenger nyugoti part
law között ; Itt 1667 sz.ben
ján ; Lakíi. egy Tatár Her.
köttetett békeség Orosz Bir.
nek , melly az Orosz koronáés Lengyel Orsz. között.
юак nem vasallusa.
Andreossa , v. Androussa , vs Andschenge , (8o 42' E.Sz. 94o
31' К. H.) erôség és keresMoreâban és egy azon ne
kedö vs Hindostánban , Anvü kantonnak (Villajetti)
fôhelye; Lakh. egy Agá- gol Bombaji neviiPraesidenségben, Travancor Tart. ban
nak , vagynak kis de csinos
Madelapaschafó.nak torkoházai, 3. mecseti és egy
latjánál, egy angol tárházezederfákkal béültetett Ba* zara. Lakosai rablók 's rosz zal (factorey) , melly borssal igen nagy kereskedést
hírüek,
Jindvetta , vs Nápoly Orsz. tulüz.
findujar , Anduxar , (38o 3' E.
só Her.ben 4050 lak.
Andria , vs Nápoly orsz. Terra
Sz. 12° 31' K. H.; vs Spadi Barí Taraban CaraíFa nyol Orsz. Jaen Tart. ban
familiához tartozik ; Lakh.
Guadalquivir fó.nál , 9000
lak. kik között sok gazdaegy Püspöknek.
Andriolus y hegy Ciliciában
gok és nemesek vagynak ;
délre, i
vidéke selyemmel , bqrral ,
olajjal , bövelkedijt ; találAndrittena , kis vs Morea ne
tatik itten fejérszürke föld ,
vü FélszigetbenFaneri kant.
mellyböl edények készíttet
Tgen jó indúlatú görögök

— 1 57 12.3O K.H.alatt Bajkal tónak
nek , ezekben nyáron а.'
viz frisen megmarad.
nyugoti partján kezdödik,
Anduse , (43° 39' É. Sz. 25o 4'
llim bévétek után Tunguslának neveztetik , 's JeК. H.) vs Gardon d' Andu
niseybe szakad.
se fó.nál Francz. Orsz. Gard
oszt. 5020 lab. 's gyapjufa- Angas majo , i'ó déli Amerika
Popajan Tart.ban Peru habrikákkal.
Anca , vs Palaestinában Heb- tárinál.
Anqazija, Komorra , v. nagy
rontól 9 mfd.
komorra , bizonyos számu
Anduxar , 1. Andujar.
Anegada , egyik Angliai Szüz szigetek Afrika' keîeti partjainál , Madagaskar és szászigetekhez tartozó sziget ,
kietlen ugyan , de jeles le- raz föld között 11o D. Sz.
alatt. Nincsen elegendö ivó
gelöji miatt, a' kozellévó
szigetek' lakosinak igen vizek, ( melly okbol már
regtölfogva az Európai Inhasznos.
Anemabo , kis vs egy révvel és
diába-hajókázóktól nem látegy angol erôséggel felsö togatatnak), hanem más»
frissitö szerekkel , mint г
Guineának arany partján,
czitromokkal , kokoszdiokAfrikában.
kal , és tyukokkal bövelAnet , helység os mulatóvár
kednek. A' fekete muhamc«
Eure fó.nál Francz. Orsz.
dan lakosok , kik arab és
Eure és Loire oszt.ban A' várban ezek a' nevezetes rit- Portugallusi nyelveken be^
kaságok : a' £5 grádicsok,
szélnek, jó indulatúak , vía' tükrös szoba , a' tapeczigak , de szegények és kevés
rozások, az állatos kert,
számúak , kiknek tulajdon
a' mulatságos erdöcske , а'
Királyok vagyon.
szerelem' szigete , a' Laby- Angelberg , vár és helység Barinthusz , Diana sirja, 's
jor orsz. lller Ker. Mindel
többi e f. .
és Verrach folyók között.
Anewolondane , kis sziget In- Angeln, Anglia , Tartománydiai tengerben , Ceylon szidarab a' Schleswigi Herc-z.
geténelí partjai feie,
ben Bálti Tenger mellett ,
Anesipasta , Anesippe , Sziget
északról a* Flensburgi öböl*
Libycus Nomusban egy kidélrôl Schley vize által hakötövel.
tároztatik. 14 □ mtfd. a*
Angad , tart. Algier Orsz. Anagysága. 29000. 1. Felette
frika, Tremesen tart.hoz termékeny 's jól miveltt.
delre, tulajdon fejedelemMost a' Flensburgi, Glüksmel.
bergi , és Gottofpi hivataAngamala, vs kel. Indiában,
lokhoz tartozik. Lakosai
Malabarok' földen , Ganges
maradéki azon Angeleknek,
innensö félszigetében. Sz.
kik a' Szászok és Jüttök tárTamás Kereszte'nyi lakják.
saságában 5. században BritAnganat , 1. Bengalia.
tuszoknak a' Pictek eilen
Angara , (felsö és alsój két
segítséget nyujtának , véghajókázható fó Orosz Bir.
tére tartomanyaikat elfogban, az elso ered éjszakkelalák , 's magok nevétol
letközt 1121/2 mfd Lena
Angliának nevezték. — Ezen
fó.tól , mellybe 95o 51' Etartomány mostán részént
Sz. 50 y K H> irkuczltnál
Rirályi falukból , részént
*sik; a'második 520 É.Sz.és
nemes Eklesiákból áll.
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nagydbb folyóknak SveciáAngelo Castro , jól et osített vs
ban , melly Jämtlantd és AeGÖrög orsz.ban Achelousi
sele - Lappmark határinál
püspöknek lakóhelye.
ered , és Hernösand mellett
Angelo , Castello di S. Angelo, 1.
a' Bothni öbölbe szakad. Ez
Engelsburg.
jingelos , la ¡Puebla de los Angé- a' torkolatjánál 1/2 mfd¡szélos , vs Spanyol Tlascala lességü , sok mtfdekre béfe
nevü tart. észak Ameriká- le hajókázható 's lazacz halászatja igen sikeres.
>
nakMexico orsz.ban, 10000 l.'s
egy püspokséggel, vagynak Angermannland, l.Jingermannarany, ezüst, üveg, posztó,
land , — De azon kívül ezt
kell megjegyezni t Ezen.
és kalap fabrikáji.
orsz.nak yagynak nagy heAnger, mvs és vár Austriának
Ens alatt. f'ekvö részében al
gyei , mint р. o. Skula , Taso Mannhartsberg' negyesiö-Berget, Skistadt-Berget,
dében, Morava folyónál Ma
és Grönswiks-Berget. A' leggyar ország' határinál Gróf nevezetesebb folyója AngerKinsky familiáé.
mann-aa,'s Angerman flodt,
Anger , mvs Stiria' Grätzi ker.
Lapplandban, ered , 's a' MeF"eistricz folyónál , Veiz és
delpadi határon a' Bothnia!
Birkteld között 8o h. 's egy
öbölbefoly. Legjelesebb termései : vas , gabona , hüveÍlébániával; ittensok gyolcs
észïttetik.
lyes vetemények , len , és
baromtartás. Lakosai földAnger , folyó Vesztfália alsó
Elbe oszt. melly Tanger
mívelésbol , vadászatból t
halászatból, fával, deszkámünde mellett Elbébefoly.
Anger , к is folyó a' Bergi Herval , madarakkal , vajjal ,
czejrségben . melly Angerort
és gyolcscsal való kereskemellett Rajnától felvétetik.
désbol élnek. Föhelye Her
Angtrapp, kis folyó keleti Prusnösand.
szus orsz.ban, melly Anger- Angermannlandi Lappmark , I.
burgnál lévo Strenget taváiEfele-Lappmark.
ból )ö , 's Insterrel egygye- Angermünde v. Neu-Angermün-.
sülése után Pregelnek nevezde , vs Münde tónál Ukermarkban, a' Stolpi ker. 291
tetik.
Angerburg , lengyelül,Wengo- h. 2290 1. dohány és füldmíbork , (.540 12' 3" E. Sz. 39Э
veléssel , gyapju és gyolcs
24'3o"K.H.) vs keleti Prusz- fabrikákkal foglalatoskodik
szus országban
Scheste- Angermund , kerület és vs An
ni ker. Mauer' tava , és An- ger pataknál Berg Her. ben.
gerap folyó mellett ; 250 h. Angerort , városka Bergi nagy
Herc.ben Angernek Rajná2180 1. jeles gyolcs kereskedéssel , és ló , szarvas mar- ba esésénél , 2 mfd. Düsselha* és kecske-szörböl készít- dorftól.
tendö materiáknak fabriká- Angers, Anjou, Andegavum,,
jival, szélmalommal, melly Juliomagus , (470 28' 9" E.
által a' gabona tisztíttatik.
Sz. 170 6' 45" К. H.) Fö vsa
Angeren, vs orosz Kurland. GolFranczia orsz. Mayenne és
Loire oszt. Régi nagy és jedingeni Fokapitányságban.
lcs vs .5410 h. 33000 1. Ma
Angerhus 1. Aggerhus.
yenne folyónak mind a' két
Angeriac , vs Franczia orsz. al
partjain, 47 francz. mtfdi
só Charente oszt, ban.
Paristól. Егеа folyó által
Angsrmanri'aa , eggyike a' leg-

ltét részre osztatik, alkalmasan épült, vagynak sok
szép útszáji , részint régi ,
részént mostani izléshez
alkalmazlatott 's cserepekJíel fedett házai , és több
igen termes kôzônséges piaczi. Legneve?etesebb épületei e' következendök : a' püspöki templom , három tornyokkal, mellyek közül a*
kôzépso lebegönek látszatik ; a* hajdani Seminaritim , a' várósháza , és a' ré
gi vár egy magas sziklán a'
folyóban. Találtatnak itten
ineg Római régiségek is.
Vagynak itt 2 vitorlavászon,
több gyolcs, 2czicz, 1 keszkenö, 1 flanel, l siamoise,
i karton fabrika , egy t zukor tisztító , 's több timár
mühelyek , egy jeles czipö
's nehány harisnya fabrikák. Ezen fábrikák' és a*
föld' productumaival , u. m.
borral, pálinkával , kenderrel , lennel , gyümolcscsel, pallókovekkel , viasz•zal 's t. e' f. alkalmas kereskedés üzetik , mellyet a'.vs
fekvése elömozdit. Szom«zédságában vagyon egy érczes forrás. Lakhelye egy
Püspöknek , a' Departamenti Felsóségeknek , és egy kereskedés' Torvényszékének.
Angerskoe-Uiale t falu orosz Irkuczk Gouv. Angara folyónak egy szigetén , egy sóíozo mühellyel.
Anghiera , Angleriae Comit.
népes , és termékeny hajda
ni Grófság Mayland vidékében , melly északról a'
Swáiczi olasz tísztartóságok , délrol Verrelli és NoVara tar.nyok , keletröl a'
tulajdonúl úgy nevezetMayIand , nyugotról pedig Aosta nevü vblgy által határoztatott. A' régi hires Anghierai Vice-Grófoknak fa-

miliáíjok innét vette erede*.
tét. A' Wormii 1743-iki alkudozástól í'ogva legnagyobb része tartozott Szardinia' királyához, t. i. mind,
a' mi Lago Maggiore nyugoti partján vala , a' mi pe
dig keleti partján feküdt ,
az a' Mailandi Herczegs.hez
kapcsoltatott ; azután az Olasz országi Olona nevü osztálynak részét tette.
Anghiera , vska Olona oszt.ban
Olasz orsz.ban, egy szép várral, mellyröl az egész Lago-Maggiore nevü tótszemlélhetni.
Angitola , kis vs tülsó CalabriábanNápoly orsz.ban egy
hasonló nevü folyónál,melly
nem messze innét Golfo dî
Eufemia nevü öbölbe szakaóT
Anglards , vs Francz. orsz. Can
tal oszt. 320 h. 2140 1.
Anglo, Angla, kis vs Francz.
orsz. Vienne oszt. Anglier
nevü folyonát.
Angles , vs Francz. orsz. Tarn
oszt. 322 h. 2560 1.
Anglesea , Anglesey , sziget és
Grófság északi Valesben , észak-nyugot felé Caermarvonshirétôl Menai ut által
elválasatva. 12 □ mtfd. a."
nagysága 4 városai és várai,
74 Eklesiai , 6,679. ház. V
33,800 lak. vagynak. Drui-»
dák idejében ez vala széke
a' bôlcseségnek 's Tudományoknak és Monának nevezteték ; akkor tölgyfa erdÖk
által fedetett» mellyekbea¿
Isteneknek áldoztak. Most
már nincsenek erdei, 's csak
a' Menai utnál néhány ligetei vagynak. De annál ter
mékenyebb *S Mam-Gymryf
(Valesnektáplálójának) neveztetik, Sok gabona vitetik ki innét , sok börök ,
méz , viasz , eszt.ként l6,ôoo
szarvas marha , sok jubok,
disznoki« adatnaliol; a/.oa

idvSl halászatja is silceres ,
melly a' halakkal bövelkedö partok által elömozdittatik. Egy Parrys Mounta
in nevü dombok'lánczában
vagyon egy kimerithetetlen
" rézbánya ; a' legnagyobb
olvasztó mühelyek a' szénegetöknek szomázédságában
vagynak , Prescot mellètt
Lanroshirében, hova azçrrzek általvitetnek.
Jñnglure , lus vs. Francz. orsz.
Aube Dep. Aube folyónál.
Artgoj , jobban N'fiojo , kis ,
" igen erdös , de még is alkalmasint termékeny Guinea'
északi partján elter jedt; fészint egésségtelen Királyság
' Deli Afrikában, délfelé Kakongotól a'tengernél;Bele fó
köztt? melly által Kakongotól , és Zaire köztt, melly
által Kongotól választatik
el ; 15 mfd a' hosszá 7-8
a' szélessége,'s aligjteszen 8090 □ mfdt a' téressége. Vagyon tulajdon királya , ki
a' Laongoinak vasallusa.
Minden Éurópai népek üznek kereskedést ezekkel ,
mert az idevaló rabszolgák,
na_gyobbrészént belsö afrikai hadifoglyok , a' legerösebbeknek , 's legtartósabbakhak tartatnak. A' keresztény hitnek terjesztése
Franciscus' szerzetesi által
itten
kevés
elömenetelt
nyert.
Angola N'Gola. (7-0—11-0 D.
sz.) Nagy , bérczes , terméketlen királyság Also Guinéanak Déli részén Afriká
ban. Ez északról délfelé 30.
*s nyugotról keletfelé 50
geog. mfd.re terjed ; a' téres
sége mintegy 1500 □ mfd.
teszen. Legnagyobb folyóji
" ezek : Coanza, Dande , Bengo vagy Zemza. A' klimája
alkalmasint mérsékelt és egésséges, Legnevezetesebb
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fold productumi a' só, azu
lan a' viasz , méz , melly'
gyakorta az erdökben talál. tatik; továbbá maniok-gyökér, riskása, mindennemü
hüvelyes vetemények 's t. ef.
jeles gyümölcsük ; fanélkül
nem szükölködik 's a' baromtartás is szembetünö.
' Erdeiben pezsegnek a' vadak , kivált a' majmok, elefántok; a' tengeri ésfolyóhalak közönscges étclek a' lakosoknak. Ritka az ivóviz.
Májusztól Octoberig egy
" csep sem esik , és a' szá'raz 's
sziklás pitakok szukölköd'"nek források nélkül. Kik
Coanza mellett laknak , abból merítnek vizet veszedelemmel j re hogy a' vizilovaktól megefetessenek. Az esövizet küblökbe gyüjtetíi ,
és tartani , kíván egy grádicsát a' pallérozásnak ,
mellyre a' Szerecsenek még
eddig nem értek. Ök a' Portugallusok által , kiknek
itten jeles birtokaik vagy
nak , kátonaságra formáltatnak. Vagynak itten a'
Portugallusolínak
gazdag
ezüstbányájik , 's a' legna
gyobb kereszkédések a' rab
szolgák vevésében állott ,
mellyekböl eszt.ként^ooo-et
az Amerikai czukorplántásokhoz , és bányákhoz küldöttek. Lakosai pogányok,
's meztelenen járnak , de a'
Portugallusok kezdették öket a' keresztény hitre.téríteni. Angola e' következendö 8. Tartományokra
vagy Kapilányságokra osztatik , mellyek ugyan annyi Helytartók által igazgattatnak 's több kisebb
vidékekre részelletnek, mellyeknek tulajdon
szerecsen uraik vagynak: 1.L0anda ; 2. Bengo ; 3. Dande; 4, Moseche; ¿. Kiffan
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go ; 6. Ilamba ; 7. Embakka
lopva val¿ kereskedést йгes 8- Oarii.
nek.
Angora , Angura , Ankaria , Angot , tartomány Abissiniá*
slnkeriah hajdan Ancyra nak Gallai részeben Sabalet
Galatiae , eggyike a' legje- folyónál.
lesebb 's legnevezetesebb Angouleme , Engolisma, Ratiavárosoknak kis Asiában A- stum (450 38' 57" É. Sz. 17Э
nadoli nevü Basaságban
49' 1" К. H.) Francz. orsz.
Charente oszt. fo- várossa 4
egy dombnál , nem messze
derék régi vs 10000 1. egy
Schibuksu folyótól ; meglehetösen épült ; vagynak hegyen , mellynek tovénél
széles és tiszta utszáji , és
Charente folyik ; kivülröl
/;oooo(mások szerént 100000)
szebb mint belöl ; merf.nem
lakosai , kik közt 40000
szépen építtetett -, 's kevés
emlékezetes dolgai vagynak,
törökök , több mint 5000
Armenuszok , 7 templom- hajdan erösitve volt , de a'
mal, és í.Érsekkel; mint- báetyák sétáló helyekké válegy 1000 görögök egy Me
toztattak. Vagynak sassatropolitaval, 's némelly eudron , rása , félposztó 's eropai Keres/.tények is találgyébb gyapju s félgyapjá
tatnak. Itten szép schawl,
materia fabr. Találtatnak
Kaiwelotok 's t. ef. készíttet- azon kívül pamut i'onók annek, és nagy kereskedés üzegol módra, gyolcsfehéritôk*
tik teveszörrel , vagy az timár » keményíto és réa
mühelyek , 's t» e' f¿ VidékéAngori kecskék szorével ,
mellyek csupán ezen varos ben sok sáfrán termesztetik
kôrnyékében, és Beibusarban és sok vas ásatik ki. Mind
nagy számban nevelietnek. ezen portékákkal nagy ke
Mondják . hogy eszt.ként reskedés üzetik. Ezen ve
3000 bál teveször , vagv in-, lakóhelye a' Departement!
kább teveször fonal vitetik Felsôségeknek , egy Püspöknek 's egy kereskedésre
Europa ba. — Az idevaló Bo
rnai régiségek közt neveze- gyelö Tôrvényszéknek.
Engolismensis
tes az- egészen megtartott> Angoumoie -,
raajd egészen fehér már- Prov.tartonrtány Franc, orsz*
ványból épült Augusztus ban , melly hajdan Saintog^
ne tart.nyal eggyetemben
temploma ; ebben vagyon
egy katonai General Gouvt.
a' hires Àncyrai emlékjel.
formált. Poitou, Saintogne,
Angoscha , Angoxa , kis Kiés Perigord között fekszik ;
rályság Déli Afrikának Moioî Q mtfdet foglal, 21300ozambi nevü partján hasonlak.kal.Mérsékelt's kellern ее
nevü parti folyónál,mellyklimája vagyon , többnyirö
nek torkolatja egy öblöt
dombos,bérczeknélkül. Legformal , melly elött a' 14
nevezetesebb folyóji : ChaAngoschai kis szigetek vagy
nak. Ezen Tartomány gaz- rente , Touore i Táídoire i
Sonne , és Bonnoeure. Folddag , arannyal , elefánt
csontokkal, kölessel és ris- je nagyobb részént meszes
és krétás , de még is büzákásával. A' kicsiny barnavaí , rozssal, tönköllel, árfekete lakosi , Arabok ma-»
pával , zabbaí , kukoríczáradéki , muhamedan vallával , gyümölcsökkel , több
súak , egy tulajdon király
nemü borokkal > mellyek
által kormányoztatnak , 's
ílün. bï.x. I. OAR.

*» lííí —fcözzül a' Cognaci nevezetes- gák ragynalí Á'klímaigea
sáfránnal 's t. e'f. bövelfce- forró , 's a' krétás földje csak
kevés czukorral, pamuttal,
dik. De rétjei kevéa széná,
és dohánnyal szolgél ; Ta
valszolgálnak. Vagynakvas
bányáji , és más érczek nyo- láltatnak itten azonkívül erdök , kecskék és iuhok.
mai is találtatnak. Fabrikáji e' következök •. kivált Aiguillai a , vs Olasz orsz. Ad
riai volt oszt. Etsch folyóía.' papiros rrialmok , vasön
nál , 2860 l. 's egy azonnevü
tok , fegyver fabr. és gyapju kézimívek. Kereskedése
tónál,
eleven. Most teszi ezen tar- Angutllara , Herczegség és v*
az egyhúzi birtokba Rómá»
tom. részét a' Charenti oszt.
íAngoxa I. Angoscha.
tól 5 mfd. Arone vizének e'Angra, (.39° É. Sz. 8Q 50' n.H.)
red ctériél.
Vs Azori Terceira nevü szi- Angun vs nagy Tatáfságban ,
Logga vizénél.
getben 's tulajdonul az Azorok fôvsa. Lakóhelye a' Augura 1. Angora.
Kórraányozónak , és Püs- Angus, vagy Forfar, Grófság
kôzép Scotiában északról A- '
pöknek ; egy téres , majd
minden szél neme eilen bá- berdon, északkelet köztKinkardine, keletröl a' német
torságos révvel. Vagynak
tenger, délrol Frith ofTay,
egyenes , széles , jól kirakott
és nyugotról Perth által ha- ,
's tiszta utszáji, egy szegétároztatik; 928 angol □ mf.
hyek' háza«, egy ispitálya,
deken 991.30 lakóst táplál.
6 templomi, és 8 klastromi.
Földje változik bérczekkel
Vagyon azonkivül jussa a'
és térekkel , 's hasonlólag
Portugalli gyülésre egy követet küldeni.
a' termékenysége is. Az érAngri , vs Nápoly orsz. innen- telmes laltosa sok árpát és
búzátvet, 's jobban a' szarsö Hercz.ben 4430 1.
Angrivarii , Angarii, Germa- vas marha mint a' juhtarniai nemzetség , elöször a' tással foglalatoskodik. A'
köszen nem igen elegendö ,
Cheruskusók és Tencterek
szomszédi , utóbb Veser és hanera jáspis és àkhâtkçj
Lippe partjainak lakosi : fö boségesen találtatik. Az északi részén nyujtóznak
vssok volt Enger, Angaria.,
Grampian' bérczei. Tavai
nagy Vitikind lakhélye.
\jSngrogne , kis folyó Pedemon- és folyóji halasok , kivált latiumi völgyben Lucernében, zaczokban. Fôvsa P'orfar.
Anhalt , Herczegség a' volt Reegyházi kerülettel.
Angster, neve egy ivó szüknya- nuszi szôvetségben , Magdekú edénynek; és Swaicz' Zü- burgnak Prusszushoz tartorichi Cantonjában egy vál- zó része , Szász , és Vesztfátópénz' neme , melly 1 fillért liai királyságok kö'zöit; étészen.
szaknyugoti része a' HarczAnghien , Angia , l. Enghien.
ban elválasztva vagyon. EAnguilla, Anguis , kígyó szi- zen bérczes részén kivül a'
gete , úgy neveztetett az p többi földje alacseny , régörbe formájátol (i8°2i'É.
szint homokos és mocsáros,
Sz.J az Antillai kis szigetekkivált Atbis szomszédságáhez tartozó Angol sziget ,
ban. Népessége 48 Q mfdeíiyugoti Indiában 2100 lak.
ken 1 27000 részint ref. részint
■nullyek kijat ¿00 rabszol- pedig lutheránusokból 411.

Fofol у6]$ Elbe, ezután Saa
megmarà 4tak»
le , Mulde , Nuthe es Rosz- Inhalt (régiésiíj) 1 új ülések,
lau. A' klima kellemes csak ' mellyeket az Aiihalt-KötheHarcz környekeiben durva
ni Herczeg a' maga Sileziai
a' levegö , de még is igen eFlessz nevü Uradal.ban fun*
dált. Lakosaik ref. kik Lengésséges. Termései : gabina,
bôséges , len , fa , dohány , gyel orsz.ból kiezöktek, '»
gyümölcs, kevés bor, répa,
sok gyolrsot készítnek.
komló , büzér, katang, va- Anhausnn , falu Bajor orsz. Redak és halak ; marha , juh,
czat ker. Vassertrüding melés ló-tartása nevezetes. Bérlett, "Wernier folyónál, 186
czeiben találtatik ezüst, réz,
h. Itten 1608-ben több Nemet Herczegek az evangel.
vas, ón, koszén, gáliczkó, 's
eggyességre(unio) léptek.
t. e' f. Lakosai tóbb fabri]<ákkal foglalatoskodnak , Anholt , vs Franfcz. orsz. volt
kivalt a' Dessaui és Bernbur- felsö Yssel oszt. Hollandiági vidékekben, u. m. posztó,
ban a' régi Yssel íolyónál.
flanel , dohány , arany , e- Anholt , Anhout , Daniai kis.
züst müvekkel, vas, és aczél sziget Jüttland és Seeland
portékákkal , bör és keméközött a' Kategátban. Ezen
nyitö fabr.kal. Ezentartonv t.ájéK a' sok zátonyok miatt,
3 uralkodó Herczegek köztt
mellyek délfelé 1 mídre a'
osztatott fel : u.m. Anhalt- víz alatt lerjednek , igen veDessaui 17 □ mtfd. 54000 lak. szedelmes a' hajóeoknak.
600000 for. jövedelmekkel. Lakosai nagyo-ib részént fóSzôvetséghez állí tandó sere
ka halászatból élodnek. Ezen
ge 350 emberbol állott. Fö
sziget 1809 eszt ben Angolok
vsa Dessau. — Anhalt-Bernáltal elfoglaltatott.
burgi 16 □ mid. 36000 lak. Anian , Anianum fret. Detroit
390000 fr.jövedelmekkel. Szo
des Uries , ez alatt érték
vetséghez állított serege 340
a' régi foldleírók azpn tenember. Fö vsa Bernburg. — geri zúgot , melly Asiának
Anhalt-Kütheni 15 □ mtfd. északkeleti részét , Amerika
34000 1. 200000 f. jöved. Szö- északnyugoti részétol elvávets. állít. serege 210 emb.
lasztja. Ez kivezet a' jeges
Fövsa Kothen. — A' negye- tengerböl a' nagy Oceánnak
dikAnhalt-Zerbsti linea 1793 északi részére. Nem széles ,
eszt. kiholt.
's azért egy benne fekvö szi
■Anhalt- Вernburg - Schaumburg , get' partjáról tiszta idöben
egy mellék lineájok az An- láthatni Amerika' partjait.
halt-Bernburgi Herczegek- TÖbbnyire tele vagyon jég
nek , melly Hoym vskában
darabokkal. Mivel pedig
lakik.
Berring nevü Orosz Kapi■dnhalt , Altanhalt , egy régi
tány, sok visgálásokat tett
ijk mfd. Harczgerodétól, erezen zugban , azért az új
«&' belsejében egy magas mappákon Berring' utjának
sziklán levo romlott vár,
neveztetik , és mivel a' hi
Selke folyónál ; mellytol az
res Cook itt kereste az útat
Anhalti Herczegség nevét hogy Asiát körülevezhesse,
nyerte. Nem látni itten eazért némellyektôl Cookgyebet , mint bokrokkal bé- Berring utjának neveztetik,
nött köhalmokat, mellyek külömbözes okáért , a' .tu-,
*' fold osztásában kozosek Xajdon Cook utjától. (1. Cook-

utja.J Ezen zug tele vagyon
czèthalakkal , és kietlenizigetekkel.
Anian 1. Hay-nán.
Jinione , S. Benoit, vs Francz.
orsz. Hérault oszt. Arre folyónál , 400 h. 1730 lak. sok
borkovet kéezit.
Angulum , Angolus , vs Itaüában Vestinusok fôldén , Ortona vssától nem messze ,
kózel a' tengerhez, Aternus
torkolatty ánál.
Jiniana , vs Euphrates vizénél
•Mesopotámiában.
jiniava , fok Jesso' tart. ban ,
északfelé Jappe ntól , Hollandusok által fedeztetettfel.
Aninsk , falu és vas bánya Orosz Perm Gouv. 200 ház. 300
munkásokkal, és 6coo hozzátartozó parasztokkal, esztendonként mintegy »3000
font rézzel szolgál.
Anjengo, (8o 42' Ë. Sz.Jhelység Travancor' bir.ban angol Bombay nevü Praesidenségben elsöbb Indiában egy
révvel és egy eïôsséggel, Madelapascha torkolatjáuál ,
az Angoloknak a' ló-kereskedésért igen tontos, 's
ázért közbenvetettlenül az
Angoloktól igazgattatik.
Anigrus , folyó Thessáliaban ,
mellynek édes vize, úgy mondatik , keserüvé lett , mert
a' Herkulestöl megsértetett
Centaurusok benne fördöttek
Jinigrus folyó Elisben Homerusnál Minyrios , Samikonnál tengerbe szakadt.
AnjUan , vagy Hinzuan, egy
a' Comoroi szigetek közzül
Afrikában, (12° D. Sz. 90»
K. H. Fèrro szigetétôl) a'
formája három szegletü , 's
i.*; mfd a' kórnyéke. Északi
reszén , hol egy nagy öböl
vagyon, alkalmasan lehet
. kiszállani, többi partjai pediga' kláris zátonyok és fövény dombok miattajkal-

m atlañoк és veszedelmesek.
A' 'klima meleg, de még is
egésséges,és igen kellemetes ;
a* földje hegyes , de szokatlanúl termékeny és szükséges vízzel bíró. Legdrágább
termései ezek : riskása, kokoszdiók , areka - pálmafák,
papayafák , mangofák , pizáng bokrok , Gayava körtvélyfák , narancs , czitrom,
alma , és pompel dióíák 's t.
egyebek ; továbbá ananász,
gôrôgdinnyék 's t. ef. ; számos apró szarvas marhák ,
juhok , kecskék , sok szép
szárnyas állatok ; halak ,
rákok , majmok és mókusok. Belsej ében sok mésszé
vált kövek , égetett fóld ,
tajték kövek , vas e'rcz darabok is találtatnak , 's t.
e' f. mellyek nyomai annak,
hogy ezen sziget fold alattvaló tüz által eredt. A' 30000
1, részéntide költözött barna, 's jól képzett Arabok,
részént csunya ezerecsen formáju Madegassok , kik rabszolgák gyanánt ide hozattak. ók Mahomed vallását
követik, 's egy határok közzé szorított Arab király ál
tal kormányoztatnak , ki
Schechnek neveztetik , és
Domoni nevü fovárosában
lakik. _
Anilko , kis vs Eszaki Amerikában, Florida' kozepén egy
azon nevü vidékkel.
Animacha, folyó Malabar tart.
ban keleti Indiában, melly
Calecut nevü orsz.ban ered,
és Crangonától 6 mfdre az
Indiai tengerbe szakad.
Anio , Anion I. Teverone.
Anjou , Andejarium , Andega. vensis Ducát. Saurnuraisel
eggyütt , egy igen gyönyörü tartomány Francz. orsz.
Maine , Touraine , Poitou t
és Bretagne között ; 2,54 Q
mfd. nagyságú¿ ('e revolu

iC5 —
tío' idejében) 590000 1. ; több Anisus f. 1. Ens.
nyire lapályos , elegendö Ankiria , vagy Anberiah , I.
Angora.
vizekkel , igen lágy mérsékelt , és egésséges klimá- Ankenstein , hajdan egy igen
erös vár 's egy fontos fidei
val. Legnevezetesebb folyócomraissum, Sauer Grófokji : Loire, Mayenne, Sarhoz tarlozó uradalom , Stithe , Vienne , Loir, Thouct,
riának Marburgi ker. Dráva
Authion , Layon , 's t. m.
Tulajdon hegyei nincsenek, vizénél. A' vidékében lévô
hegyek sóval bovelkedni
csak néhány dombok' lánmondatnak. Drávában néczai 's egyediil lévô dombocskák láttatnak , kivált ha mosatik az arany.
Loire partjain. Földje na- Anklam h Anclam.
gyobb részént egyenes , 's Ankove , tartomány Madagas
car szigetének délnyugoti
egy két pusztát kivévén Loi
részén keleti Afrikában ,
re folyónak bal pari jan,
többnyire messze terjedö laáltaljában véve *termékeny,
pályokból áll , 's fa nélkül
kivált a' buzaban , tönkölyben , árpában , zabban,bor- szükölködik , melly szalma
és ganéj által helyrehozatik.
sóban , kenderben, lenben,
A' hamis és tolvaj lakosok ,
jeles gyümölcsökben , jó 's
minden Malegasok közt csak
nevezetes , többnyire fehér
magok tudnak vasat ásni ,
bor ban, és rétekben. Fával
olvasztani, és mindennémü
is bövelkedik. A' marha és
eszközöket beiöle készíteni.
juhtartása igen kiterjedt.
A' vad , szárnyas állatok és
Ezen tartomány alsóra és
a' halak fclette számosak.
felsöre osztatik , 's mindeErczei: vasban , ónban, rézniknek vagyon tulaldon Feben , czínban , köszenekben,
jedelme. Egynehány faluji,
sok pallókovekben , mára' többieket kirekesztvén ,
rendeltettek a' keraskedésre.
ványban , fehér ásványkovekben 's t. e'i". áll , vagy{). o. eggyik a' rabszolgáknak azonkívül ásványos forcal , másik az Europai porrásai is. Lakosai munkások
tékákkal , harmadik az élel'a sok gyolcsot , mindenféle
ményekkei való kereske
. materiákat , cziczet, papidésre.
rost, bort, üveget, hamis- Ankum, egy kath. kôzség és
porczellánt készítenek 's t. fohelye egy azon nevü Can-e'f. 's ezekkel és a' földter- tonnak Vesztfalia' Vezer
méseivel is meglehetös keoszt.banOsnabrück nevü kereskedést üznek. Az elött fel- rületben.
sö és alsoAnjoura osztatott, Anna 1. Anah.
's revolutio' idején két Ge Annaberg , Sz. Annaberg , (5o*3
neral Gouv.ból allott,t.i.ma- .3,5' 8" E. Sz.) . bányavs az
gában Anjou nagyobb részéérrzes bérczek ker. Szászkibol , és Saumarais kissebrályságban , hol jó érczbábikböl. Most pedig Anjou
nyák , egy bányászi hivaa' két Sarthei , Mayennei ,
tallal találtatnak. A' báés Loiri oszt. részeltetik.
nyászat , a' csipke kereskedés , és a' pántlikák fá.brLAnicius m. bérczek felsô
Loire oszt. Francz. orsz.ban
káji fö eszköii az élelem-keЩеНуекел Loire y»a épitve
resésnek a' lakdsoknál, melvagjyon,.
lyek 4uo-an ,592 h. laknak..
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Szomszédságában vagyon a' tos a' kikbtés , mellynek vémagas Pilberg, v. Pölberg,
ginél 100 könnyü házok eg;y
çgy bazált szikla ; és a'
templommál áílanak. A' leSchrecken berg. Az utolsó- vegö itten egésséges ámbár
nak valának hajdan gazdaaz esö igen gyakor. A' patgabb ezüsfc bányáji , mint kányok feiet te nagy káromost , 's innét neveztetik
kat okoznak, de ezek az Aegy akkoripénz'nemeSchre- nierikai kutyáktól üldöztetckenbergi, vagy angyaji ga- nek. Ezen szigctnek kerülete 3 mtidet és a' téressége 6
rasnak.
*
Jínnaberg , falu és búcsús hely
□ mfdet leszen.
egy hegyen Austriának Ens Annabüchl , vár és uradalom
Carinthíában , 1 órajnírásra
alatt fekvö részében , Bécsi
Kla^enfürttól , Khevenhülerdö f'eiett lévo negyedben,
ler Herczegekhez tartozik.
mellette vagyon az AnnaIxergi ezústbánya. Találta- Annubutg , máskép Lochau ,
vár Saxonia'Vittenbergi kcr.
tik itt azonkívül ón , gal1200 1. az új ároknál , melly
mey és márvány. Va?yon
a' fekete Elsterböl foly , Vititt egy plébánia és pós*astátio. Az idevaló mühely- tenbergáh >z 4 mfd. A- mosben sok pénz készíttetik a' tani nevét vette Szász Auguszt Váíasztó Fejedelem
magyar rézbôl.
jínnaberg , Gaschin Gróf falu- Anna Feleségétôl , a' ki ezt
1572 eszt.ben építette. Néjaés Franciscanus klastrom
Prusszushoz tartozó Sleziá- háuy -esztendök élbtt az ido
való várba vitetett által a*
ban, Grosz-streliczi ker.ben,
Szász váíasztó i 400 katona
Anna, vagy Chelm' hegyén,
gyerekek' és árvák' tápláló
mellyen 35 kápolna vagyon ;
háza a' ho/.zá tartozó evang.
ehez tartozandó màâ domb
és kath. Isteni tisztelettel
kalyaria hegyének nevezte
tik. Az idevaló csudálatos a' Dresdai kaszárnákból. Az
kép sok búcsusoktól láto- állatos kertben vagyon egry
gattatik. Terem itlen sok mènes. A' mellette lévô Lo
gyümölcs , kiváltképen pe- chau! vagy Annaburgi réten
fogattatott meg János Friddig Borsdorfi alma.
jínnaberg , falu Sileziának Glo- rik Szász Váíasztó a' szerencsétlen Mühlbergi ütküzet
gaui ker. búcsúshely.
után V. Károly áítal.
Annabon , Annobon , Annaboa,
Bonanno, Insula Anni boni* /ínnabuuren , falu , Friesland'
az az : szerencsés esztendö volt Francz. oszt. Hollandiá¿o' D. Sz.) egy Guinéai ban 1430 I.
sziget Afrikában , Spanyol Annach , parti sziget May o
kormányozás alatt, kis , he- Grófs.ban HiberniánakCougyes , hanem igen termé- naught nevü tart.ban , nem
keny , és pálma , tamarin- messze Achill szigetétol (8°
da, czitrom , füge, 's bana- 6' К. H. 5з=> 58' Й. Sz.;
nasz fákkal bövelkedö. Az Annotions, Anna ciugi , Brasiö partjai sziklások , 's na- liai nemzetségek de Porto
gyohb részént felhök álfcal Seguro nevü Kapitányságb.
béboríttattak,'s annálvesze- Déü Amerikában.
delmesebb a' kiszállás , hogy Annamantia Vs alPannoniában
nem a' révben, hanem csak Adonyon alól.
annak tarkolatjaban lehe- Annan , Annandus , ki* folyó.
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trielly déli Scotiának TweAnnapolis.
:
dale tart.ban , Elmir nevü Annecy , Annecium , (45O 53'
bérczeknél ered , éa Solway'
E. Sz. 23o 44' К. H.} kis vi
Szabaudiában Francz. orsz.
ôblébe foly.
Montblanc oszt. 3200 lak. aV
ulnnan , vska a' hasonló nevû
íó.nál déli Scotiának Dum
hasonló nevü tónál , mellyfries Grófs.ban 500 1. 'a egy
bôl a' nagy Thioup nevü
mesterséges folyó , melly a'
his , de alkalmatos révvároson keresztül folyván
vel. Lakosai bor és gyüe' városon kivül Sier folyómölcs termesztésbül és íialászatból élnek.
ba esik. A' házoknak vagynak itten olly bolthajtásos
¿innundnle , Annandi Vallis ,
egy része Dumfries Gróf'ság- tornáczaik , hogy majd az egész várost fedve bé lehet
nak déli Scotiában , Annan
járni. — Születés helye Berfolyótól nyerte ezen nevét.
tholettermészet' Iaírójának.
Annapolis , máskép Porfcz'oyal,
erösitett vs Fundi tibôlnél Annecy , egy mintegy 3* mfd.
uj Scotiában , északi Ameri
liosszú 's 1/2 mtfd széles tó
kában, egy elég teres révvel.
Franc, orsz. Montblanc oszt.
¿nnapolis , (38a .59' E. Sz. 76=
melly felette mély , igen hideg 's azért nem is bövelke44' N., H. Greenwichtöl^ Fo
vsa Eszak-Amerikai Marydik halakkal , mèrt a' кбт
land SzabadStátusánakCherülfekvö hegyekröl , mellyeket szüntelen hó fedez , ida
sapeak öbölnel , hol az egygyesült Státusok az elsö ea' víz leomlik.
züstpénzeket verették.Vagy- Annegheney , 1. AUeghany.
nak 242 h. 1750 h és S. John Anneland , Uradalom»eggy esülfc
Collegioma. A', vároíháza
Belgyiom Seeland tart.ban,
lesrszebb épület Eszaki AmeTolen szigetében^
rikának déli szabad Státu- Annenburg, kis vs és vár Oróse
saiban 1,20 láb hoszszú, 100
Kurland Gouv.3 mfd.re Mié szélas , 180 niaras egy csortautól.
nokos púpfedéllel, 's az alatt Annetin , váfBethüne mellett
ill láb magasságú szálával.
Calaisi zug oszt. egykori Ar«
Vagynák itten sok kalapotésiában Francz. orsz.ban.
sok , esztergások, és óracsi- Anninn , vs Eure és Loire oszt.
nálók 's t. ef. A' kikütö a'
Francz. orsz.
sok hajóférgek miatt vesze- Annibi , hegyek Serikában ,
delmes és annak torka bámostani nevök Altai, Alin Ц
torságtalan.
Annobon , 1. Annabon.
Anne, Arundel, észak Ámeri- Аппоппу , Annoniacum , (45е*
1.5' É. Sz. 22° 22' К. H.) vs
kai Maryland szabad StátuFrancz. orsz. Ardeche oszt.
sának Grófsága Patuxent ,
3800 1. egy bérdsek láncza
Patapsko , és Chesapeak ötovénél ; nevezetes papiros
böl között , 33 □ mtfdön
malmaitól,mellyekproduk22.500 1. vagynak, Találtattumaa'hollandiamak eleibe.
nak benne az ugy nevezett
határfolyókon kivül Severn, tétetik , és a' levegöglobisz.
South ; és West River. A'
feltaláltatásától két Mon»
földe dombos de mégis bö- golfier testvérek által 178.3.
velkedötölevelü fákkal,vasi* esztendöben.
érczczel , búzával , kukori- Annone , kis vs a* volt Maren-,
e^áyaL, doháunyai. Fühelye
g^i o*zt« Midland orsz.Tana-.
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Ansbach y Onolzbach , Burgго folyónál.
grafiatus v. Princ. OnolaiAnnopol, kis Lengyel vs Os
nus, Herczegség Frankoniátrog oszt.ban.
, Anuossi , Carcanossi Androbei- ban , most Bajor orsz.nak
zaha , egy igen termékeny része , 63 □ , mfdön 270000
tartomány Madagaskar szi- lak. táplál. Északról Würczgetében Afrikában , melly- burg, Bamberg, Bayreuth,
ben a' Francziáknak néhány és Schwarzenberg vidékei ;
új lakhelyeik vagynak.
nyugotról a' Hohenlohi birJínnot , Aimot kis vs Vár oszt. tokok, es Schwab ország ;
Vár vizéné^ Provence tart.
delröl Pappenheim, es Oetingen Gróí'ságok , és Eich
Franc, orsz.ban.
städt vidéke; keletröl pedig
Mnondago , A' Mohákok föhelye észak Amerikában.
Oberpfalz' és Nürnberg' vi
Ammus , forras Täygetos bérdékei által határoztatik.
czein Lakonikában.
Tulajdonképcn Onolsba'-h.
UÍnoth , Aneth, eggyike a' Sorudvari kamarai hivatalból,
lingj szigeteknek , Anglia'
's tizenöt következö ib hinyugoti részén.
vatalokból éll: Ansbach, Ca
dolsburg, Colmberg, SchvaAnout 1. Anholt.
Anras , hajdan egy törvenybach , Windspach , Roth ,
' székBriyia vidékében,Puster
Stauf, Gunczenhausen , Honevü völgyben,mostMajland
hentrüding, Wassertruding,
országi Piave' oszt.hoz tar- 'Crailsheim, Feu< htwangen,
Uffenheim , Bursrthan , és
tozik. '
Ansa , Aba , kis folyó Olasz
Cremlingen. A' fôldmivelés
' orsz.ban Friaulban ered, 's
és baromtartás ]6 lábon áll.
A' Herczeg jövedelmei mintAquileja mellett elfolyván
a' Velenczei öbölbe szakad.
egy milliomra becsültehiek.
Ansariak , v. Nasiraeak , egy
Christian , Fridrik , Károly
' Syri ;bércze*knek északi réSándor Markgróf, a' Bay
reuth! lineának kihalása uszében lakozó es a' Tarablüszi Basához tartozó , 's
tán )7Ó9ben nyerte öröksegül ezt a' Mark-Grófságot ;
egészen a* Libanusz hegyig
's mint utolsó Herczeg oterjedö , 3-ik Században támadott különös vallásbélí
zen liheából 1791. általengedte onakaratjából mind
felekezet, melly , a' mint
a' két Mark-Grófságokat a'
mondják, igen különös szokásokkal él , 's a' bérczek
Prusszus királynak ; 1 807 b en
köztt fôldmivèle'sével foglapedig kapcsoltatott a' Bajor
latoskodik. Az ô vallások
koronához , 's Reczat kerületéhez tartozik. Itt vagyon
Keresztény es Muhanredán
religiókból szerkéztetett: ök Ansbach, Onolzbach, Onpíditöbb felekezetekre osztat- num, Fö vs (49o 19' E. Sz.
nak , némellyek még a' ku- •28° 15' 5" К. H.) hajdani
lakóvárosok az Ansbachi
tyákat , és a' napot 'st. ef.
tisztelik. Eredetekre nézve Markgrófoknak , Reczat fo
Arabok , 's tulajdon Fejedel- ri ál , 12,000 lak. 1,053 háтпек által, kiket Mokkami- zokban. A' lakópalota 1710
meknek neveznek , igazgatesztendôbéli tüz után soktatnak , 's kik a' Tarablüs¿f kal pompásabban építtetett
Basának adót fizetnek , de fel. A' Herczeg' könyvtara ;
egyébaránt fúggetleneb.
a' pénzkabinet; a' csás/.ári
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ország' háza, mellyben a'
frikai nemzetség Congo és
császári Nürnbergi Burg*- Loango Orsz. határin, fol
grófságnak Tart.mányi törAethyopiáb. erös és hiv nép.
vényszéke vala ; az 1737-ben Ansió , Opslo , Christiania ,
a' Heilbroni Herczegi osko- hajdan l'öv&a Christiania v.
lának eltôrlése után felál- Aggerhuus nevíi Hivatallitott Gymnasium illustre nakNorvegiában , egy tenCarolinum ; a' fenyilék' há-_ geri obolnél , 1624 eszt.ben
egynéhány házokat kivé,Zsl ; a' hamis poreellán fabrikája,látásra méltók. Ans
ven , mind elégett , raelly ,
bach mostan széke a' kerümidön IV Christian még
letbéli General Commissírazon csztendöben Christiának ; a' kerületbéli Financz
niát vagy Christianstadlot
Directionak, appellatio és építené , ezen uj vshoz seámTartományi tôrvényszék- láltatojbt , 's több házokkal
nek, 's egy Tisztartóságnak. bövittetven , 's altstadtnak ,
Lakosai más mesterségeken azaz: régi vsnak neveztekivül foglalatoskodnak fél- tett. Vagy on még ott most
selyem , pamut , hajporzó- is egy timsó akna.
bojt kézimivekkel, dohány , Ansloye, bböl az éjszaki ten
plajbász és fayencefabri-t
geren , és a' most említett
vsnál.
kákkal , azonkivül posztó >
materia , gyolcsszövessel és Anstruppen , fahi Orosz Curland Gouv. savnnyú forráharisnyakôléssel 's t. e' f.
Anschutt , egy tenger által sokkal.
Anstruther , ( Easter és Wes
mosott fold.
ter) kçt Eklesia Déli ScoAnse , 1. Anee.
tiának Fife Grófságában ,
Ansedonia , Ansidonia , helymellyeket egy folyó váség Hetruriában Franczia
laszt el. Vagyon kis hajokorsz. volt Ombrone oszt. egy
kis öbölnel , mellyet Pescia nak való révok , 's i,iqo 1.
folyó , az öToskani tenger- kik hajóépítésébol , és ar
pa , buza, bab , héringke-,
be esésénél formál.
reskedéssel , 's 1 fonál fabriAnsegheim , vs Belgiomban ,
kával foglalatoskodnak. EFrancz. Orsz. volt Lys oszt.
zen partoktól 6 mfdre fek3240 lak.
szik May' szigete , egy viláAnsene , Angira, kis vs Fol.
gitó toronnyal.
Aegyptusban egy hegyen ,
Nilus vizéhez.kozel , Cairó- Anta , jobban Hanta, kis, alig 22 □ mfdbö1 álló Szeretól 20 mfd.
esen Királyság Fclsö GuiAnserna, .1. Anzerma.
Ansianacten , nemzetség , Ma- néa' aranypartjain , három
esues fokáná-1 , Manfro ne. dagascar Szigetében Afrikában St. Mariai Sziget elle- vü hegy , és S. János" folyója között , melly által Komnében.
mendotól elválasztatik; egy
Ansibari, Oszabrück tartom.
ban , Wesztpháliábah la- derék , hegyes , 's erdos tartomány , termékeny , völkott hajdani nemzetség.
Ansidiano , kis vs Portu^alliá-. gyekkel , 's igen egéssége»
ban Colmbra és Tomár kö- klimával dicsekedhetik.Ter-<
mései ; riskásában , veres,
zött.
kukoriczában , Yams gyöAnsidonia , 1. Ansedonia.
Ansiguans , Anciaquains , A- kérben , pataten y p¿.liua
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Mi délinek nevezhetjürt.
fákban , ananászban 's narancsokban 's. t. e' f. álla- Antawartek, egy nepség, melly
nek hazája Madagaskar szinak. Az Adomi tartomány'
getének éjszaki részét teszi ,
lakosival tartott háborúban
és Ambra fokától mintegy
igen megritkultak lakosai ;
7 vagy 8 órajárásra éjszak
eddig a' Hollandi védelem
felé Foulpointe fokától ter
alatt valának.
med; ez igen szép , jól miAntaeopolis , azon nevü No
velt , 's kivált riskásával bómos fö vsa Aegyptusban,
velkedö. Itt készíttetnek ал
Milus keleti partyán. Itt eigen szép Saint .Marie nevü
sett Isis és Typhon köztt
elökbtök. Ezen tart.ban ,
a' csata.
nem messze Antongill öböl^Antcikie , ré^ieknéï Antiochia ,
( 36o 47' E. Sz.) vs Syria'
töl akart az isméretes esuHalebi Basas ágban, a' Haj- dafi. Gróf Benyowszky Móricz 1776 egy újülést építedani Syriai Monárchának
lakóhelye. Ez nagy Orontes ni, de ez nem sült el. Es
által hasított téren f'ekzzik , mutatta meg elöször az itt
melly folyó 8 órajárásra a' született Antawarteknek az
utat a' Comoorai Szigetekvs felett egy tengert for
mal, 's mellynek angoláji be , mellyeket mostan gyakran részént kereskedés' , rénagy számban elfogatnak,
's bésózatnak. A' vs rosszui s/.ént ragadomány okáérfc
épült több sáros uczákból meglátogatnak.
4.П , egy erdö által fede- Antaximcreh , egy durva , tol
va) , gonosz, tudatlan , és
<tik , mellyböl a' magas
szegény nemzet Madagas
templómok és paloták' raakar Szigetónek délkelet koradéki , és a' szegény és mi•veletlen lakos'ok'
kiknek zi csuçscsàn , mellynek tart,
ezáma alig megyen 2,500 a- nya a' mappájinkon Anos' pró ház. látszanak. Kereske- si , és Karkanossinak nevezdése sely embert,teve és kecs- tetik , 's riskásával és barmokkal bövelkedik. Ezen
keszörben, drágakcivekhen ,
gyöngyökben és a''bésózott nemzet véghez viszi egész
kiterjedésóben a' katonai
angolnákban áll.
fontal, v. Atalag , magyar kü- torvényt , 's rabolj a a' halömbözö bormérték, melly )0töröket , kik az ö veszedelmes partjaikon szerenlegfeljebb egy austriai^ fél
akót tészen. Egy añtal'To- csétl,eníttetnek. A' színek ezeknek feketébb mint a' töbkaji foglal 35. jifioo Bécsi
bi Malegaschok , 's a' hapintet.
jók is gyapjú forma. Még
¡fiintandi us , vs Mysiáb an , Tromost is élnek paizsokkal ,
ástól 35 mfd. Alexandria
hegy alatt; itt.tett Páris i- mellyeket egyébként más
lakosai ezen szigetnek nem
téletet.
esmérnek.
ffintaradus , vs Syriában , Balaneatól 24 mfd Aradus Szi- Ante, Tokoray , kis vs kikotövel Afrikai Guineában , az
gete ellenében
¿#ir<2r<rt/c£M,ugyneveztetikazon
Arany parton , Capo de tres
kör , -melly az éjszakimedve. Puntas-hoz 3 mfd.
(gönczölszekere) nevü esil- Ante , kis fó Normandiában »
íagzataak elleneszegeztetik. Dive vizébe szakad,
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Antelgast , jószagegy hires sarégi erös tengeri vs Francz
vanyú vízzelEttenheim melUrsz. Var oszt. 500 h. 4,20a
lett Badeni Her.ben.
1. a' tenger partján , vagyon
Antematunnum , 1. Langres.
egy ha¡ó oskolája , megerójlntemna , Antemnao , legköze- sített réve , 's kereskcdése.
lebbik vs Rómához, hol A- Találtatnak itten sok nevenia Tiberis vizébe szakad.
zetes Római régiségek. La
Az elragadott lányoktól kosai tudják s/.árdellák egy
nemét igen jó izün elkészí-.
hires.
Antequera , Anticaria , alkal- teni.
mas vs Spanyol orsz. Bis- Anticite's, fó Asiai Sarmatiáraia Her.ben , szél-es utr.ákban.
Ital , jól épült házokkal , 's Antiruli , Mvs az egyházi biregy régi Aicasal nevü vár- tokban , Campagna di Ro
ral , vs végén egy donibon ,
ma tart.
vagynak 19,000 lakosai és Anttco tti , Antiscoti , vagy de
l'assomption , egy sziget Ejhaszonha'jtó fabrikáji. A'
közellevö bér'-zekben 'sok szak Amerikában Lorencz
gödrökbe gyül a' hóvíz , fónak torkolatjánál. Terremellyböl a'nap'melege által neuve és Canada' partjai
között ; Angolok birtoka.
fó készíttetik.
líco Anticragus, igen meredek hegy
Antequera nova ,' vs O Mexi
Guaxaca Tart.ban éjszaaki Lyciában, alatta CarmylesAmerikában,egy Pyspöknek sus vs.
lakhelye.
Anticyra . Kypariszos , hajdan
vs Archipelagusz egy sziAntesse , Antissa , vs Metelligetén , Görög Orsz. azon réno Sziget. Archipelagusban.
szében , melly regenten PhoAnth , I. Ath.
cisnek, most pedig LivadiáAnthedon , jeles vs kikötövel
nak neveztetik. Most csak
Beotiában. 4) Az Athénéi
köhalmok látszatnak a' ré
kikötönek neve. .3). Vs Pagi helyén, melly az itten bolaest.ban Gázától 10 stad.
ven nölö fekete húnyor gyöAnthene , vs Kynuria ker.ben
Lacedemoniában, Tanuson- kértol a' régi historiákban
nevezetes.
túl. Az Aeginetek szállása.
Anthemusias, vs Mesopot^nia. Antiseilo , csekély és nyomoltt volt áltjárás Euphrates rult vs Natolia. Asiában ,
Patera és Coranto vsok kö
vizén.
Anthil, Antilia mvs Anglia. zött.
Bedfort Gróf.ban e' nevü vs Antignrbia , (45°.32' 59" E. Sz.
3«° SO' 56" K. H.) vs Istrietól 9 mfd.
Anthropophagusok ,
emberc- ban , viz nélkül szükölkö-»
dik , de jeles borral és gyüvôk , oily emberek , kik emmölcsökkel : mint р. о. Ъаberhust esznek , 's millyeraczk , alma , diókkal s t.
nek még imitt amott Amerikákan , és Afrikában ta- e' f. bovelkedik. A' Plébá-i
nián kivül vagynak 3 más
láltatnak.
kath. templomai ,'s a* külsü
Anthylla , jeles vs Al - Aegyptusban Nil vize mellett fol
vsban is egy.
Kerkasorus felé; más nevé s Antigona , Antigonia , kie to-e
rök vs Macedoniában GöGynaekopolis.
Jntibes , Antipolls , (43P 34'
rög orsz.ban.
43" E. Sz. 24o 4f ao"K.H.J Antigua t Antigoa, 07° 4o'Ei
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nak nagy és kis Antillákra.
Sz. 4o° .50' К. H.) egy a' kis
Az elsokn0zs¿áraláltatnak :
AntillaiSzigetek közöttnyugoti Lidiaban. 4 ifi П mfd.
Cuba, Jamaica, S. Domin
a' nagysága 50,000 lak.kal
go v. Hisp iniola vagy Haiti ,
és Porto-Rico ; az utolsókkik közt 5,000 fehérek 's
mintegy 6,000 megkeresz- hoz , mellyek általjában Catelt Szerecsenek vagynak.
raibi Szigeteknek is hivatForró meJeg levegôje a'
tatnak , tartoznak a' tulajkeleti szelektöl mérsékelte- don Caraibi , Bahamai , és
tik , es a' viz nélkül való
Bermudi Szi?etek. Spanyoszükolkbdését a' sok esö , és
lok , Hollanduszok , Frantó harmat kipótolják. Ezen
cziák és Angolok birták edszisret, S. Kitts, Anguilla,
dig ezen szigeteket , melNevis es Montferrat szigelyeknek mindeggyike ma
tekkel együtt egy különös ga nevé alatt leíratik. Na
Gbuv tformálnak.Termései:
gyobb részént ezen szigeczukor, indigo, gyômbér , tekben vagynak magas bérdohány , déli gyümölcsök ,
czek 's hajókázható folyólc
ananász 's t. e' f, ; vagynak
mellyekbe aranyhomok tasok vadai , halai , tekenösláltatik. Mind a' forró ég
békáji , kivált oriási tekealatt fekszenek , 's az o
nosbékáji. Ezen sziget kbtéreikben nedves és egésségeonséges letelepedésok az
telen klimájok vagyon , és
angol hajóseregeknek, kik
csak a' partjaikon mérsékeitten bátorsás^os helyet , és
lik a' tengeri szelek a' hévminden hajókhoz megkiséget. Ezen szigetek sokat
vántató szükséges dolgokat szenvednek a' forgó szelek ,
találnak. Fö vsa 's legjobb
's foldindúlások által. Fö
réve ezen szigetnek S. Johns
terméseik e' következök :
town.
f
kávé, czukor , dohány, in
¿migue, (10 9 42' E- Sz.) F5
digo, pamut , csokoladéés kereskedö vs Spanyol Fi- bab , gyômbér, kukoricza ,
lipi Panay nevü szigetben , 's káposzta , mançzinell ,
ezen szigetnek eggyetlen jó vas , gummi , pimento , makikötöjevel.
hagoni , vad fahéj "s t. e1 f.
Antigueda , Mvs O Castiliá- fák't az elsó lakosai majd
ban , Spanyol Orsz. Burgos mind kiirtattak , a' mostakerület.ben.
niak vagy fehérek ( EuroAntilibanon , 1. Libanon.
paiak , kikhe» a* Kreolok ,
Antillák, (i0o_28d K. Sz. 40o
Mulattok és Meszticzek tar
—69o ny. Sz.) nagyobb szá- toznak} vagy , és nagyobb
mú szigetek , meílyeket ,a' réí-zint ,' szerecsenek ; kikJiagy Florida , esry a' leg a- nek száma általiában 1,460,
lacsonyabb Ejszaki Ameri- 000 teszen , közöttök 260,
kai fokok közül , 's a' leg- 000 Europaiak , és szajobban éiszakra eso Déli A- bad festett szinüek vagy
merikának száraz földe ko- nak , a' tobbiek mind sze
zÖtt terjedo Archipelagusz recsenek. , formál.EzekAngoloktólnyu- Antimilio , Antimelos , kis hegoti Indiának neveztettek , gyes, és kiellen sziget Arde máskép kbzép Ameri- chipelaguszban , Milo szikai , vagy Czukorszigetek- getétól éjszakra esik.
aek ís mondatnak. Oeztat- Antio , Anzo, fok Papa bir-
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^oüaiban Francz. Orsz. volt sok mászás és háton vah»
"f iberis oszt.ban egy erös to- csuszás után érhetni a' pom
fonnyal, és kikötövel , 's pas fö üregLe, mellynek
a' régi Antiumnak raarad- íedele ragyagó cseppkö csillagokkal , virágokkal, e&
ványival.
Antiochia , 1). Magna , hajdan gyümöh sökkel 1 ékesíttenagy vs Orontes vizénél Sy- tett. Fekete , nagy számú
és kristály módon f'cnylöi
riában.Három egyházi gyüetalaktitekkel. Egy kristály
lések tartattak benne, Ar.
szajú János; és Ammianus
erdftcskébe érinnétaz útas¿
Marceil. hazája. Itt kezdö's itten gyakrabb habzó kárdött a' keresztény név. Itt
pitok és csíllamló szobák
tartá elöször Sz. Péter is
otlenek szemeibe.
Székét, azért következyji Antipatrit , (Act. 23, 31^ Ur«Isö Patriárkák voltak.Most
suf, hajdan Assurnak neközepszerü , meszszeterült
veztetett , Phoeniciának ,
kozép tenger mellett , 16
fákkal tele ültetett vs, 1.
Antakia. я). Antiochia Pimfd-e Jaffa , vagy Joppitól
sidiae,Maeander, most Men
fekvö vsa. Most csak düleder vize mellettCaramaniádéki látszatnak , 's azok kbzt
ban , Natoliában , mostani
egv falú fekszik , mellyet
neve Antekia. Csekély töAll Ben Aleronek neveznek
rök fészek. 3). Antiochia ,
az Arabok 's Gazai kerület-*
kis Spanyol vs Carthagenai
hez számlálnak.
cszt. Terra firma tart, déli Antipaxo , kis , de kîetlen ,
Amerikaban , 15 mfd* de S.
ámbár borral, mondolákFe d' Antiochia vsától. Volt
kal, olajial bövelkedö szi
rég még Antiochia Isauria,
get Joniában , Paxo szigetMargania, Mesopotamia, és
nek ellenében. Mondják t
Cariában is 1. Antakia.
hogy itt se merges állatok t
Antioche , le Pertuis d'Antiose mérges nôvevények nem
che , kis tengerizúg a' Guas- találtatnak.
coni tengeren Oleron és Ré Antiphellus , vs Lyciában. Püsszigetek' partjai között. Ez
pök lakhelye.
Samblanceau erôség által Antipodetzek , lábbal áltellevédelmeztetik.
nüek, azaz-. oily nemzeAntipachsu, kis Sziget Corfu
tek, kik földgolyobisunk
mellett, Epiro ellenében ,
másik felén laknak, 's igy
Görög Orsz.nál.
a' lábaikat minekünk elAntiparos , Oliaros , sziget
lenvetik ; kiknél éjszaka va*Archipelaguszban , egy 100
gyon, midönmi nappalunk.
lábnál mélyebb barlang- Antiquaria , Anticaria , Anti
gal , hol sok erôltetés uquera , haidan hires vs Spa
tán egy elöüregben meglenyol Orsz.ban.
het pihenni , mellynek fa- Antirrhion , pr. fok Aetolia
lai jeles veresen béfecskenpartyán a' Korinthusi öböldezett
márványból ,
'e
nél.
a' padim entorna kovévált Antisana , egy tüzokádó hegy
teknyök, ammon-szarvak ,
Cordillera* bérczei között.
's m, e' f, által fedetik. Ha Antiscii K foldleirásában , el*
ezen hely elhagyatik, 's
lenzö árnyékuak , azaz : olly
foldi lakosok , kik árnyémagát az ember újra a'
mélységbe leere*zti, akkor
kokat ellen/.ö részekre, p
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o. az eggyik Ëjszak felé , a'
fold körülötte míveletlen ,
másík pedig délfelé vetik.
's csalt némelly szerecsen.
Antisccti , I» Anticosti.
Antissa , vs Lesbos Szigetében
familiák élnek egy szép fó, kozel Sigriumhoz.
nak partjain, 's alig vetJlnt ¡laur us , hegy Cappado- -nek
élelmôkre elegendö
ciában éjszakra.
riskását, A' marhaliús itAntium , régi vs Latiumban ,
ten igen jó izü , a'szárnyas
mellyben Fortuna templo- állatok gyengék és küvérek ,
ma alia, most Anzio.
a' vadak és halak boségeAntivari, erös vs az Adriai
sek. Az Europai fozelékek
tengernél Albániában , Scu
nagyon jól nönek it ten , de
tari Basasagban , a' Töröaz ivó viz hibázik, mert
kökhöz tartozik. Lakh, egy tenger vize ôszvekeveredvén
kath. Püspöknek. Vagynak
a' folyóval sok sót küzöl.
7000 lak. nem meszsze in- Antonini osilop , 1. Roma
net vagyonVale di Croce Antonkaje , Tartomány Ma
dagaskar szigetében ,
a'
nevü kikötö»
JtiUoeci , i'öldleirdsban , ellenBefuri bérczalttol egészen
zö lakásúak , az az ollyaaz Ankorai bérczek tôvéhez
nok , kik ugyanazon déli- terjedö szörnyü nagy lapály;
kör ( meridianus ) alatt
majd 80. órajárású a' hosza
vagynak, 's egyenlftfcépen
's 1,5. a' széle , mellyen szép
eltávozottak a' közepkörtöl, barmoknak számtalan c.sorde a* földgolyobis külön rédáji legelnek , 's egy külöszein laknak , t. i. az egynös riskasa fajta , veres
gyrik az éjszaki , a' másik
és igen jó izü , vettetik. Laa' déli félén. Egyszerre vakosai fekete barnások , kigyon nálok dél és éjfél , hacsinyek , létzszeghajúak 's
nem igen külömbözö esz- a' Malajolkhoz igen hasontendö részekben.
lók; fogaikat mint ezekfèAntoinettenruh , kir&lyi mula
ketékre festik , 's füleiket
to kastély Becheldi erdö hosszúra nyujtják ; álnoelött , Vezztfáliai Oker oszt.
kok, hitetlenek, mint eBraunschweigi ker.benWol- mezek , 's öltezetjek is egy
ienbütteli Cant.ban.
forma, Békenik magokat
Antoing , Antonia, mvsHene- ökör fagyúval ,
mellytöl
gau tart.ban Scaldis vizé- gyülöletes formât nyernél , Tournayhoz 1 mfd E' nek. Az ö számos falujik ,
mellett levö falúnál Fonte- mind hegyek' tetojin épíлоу 174,5. véres csata volt а' tettek , és természet , 's mesFrancziák és Frigyesek kö- terség által igen megerosízött ; ezek vesztére.
tettek. Azö Fejedelmök szaAntoniopolis , vs Paphlagoniá- bad kénye síerént uralkodik
ban óangrahoz 64 mfd.
rajtok , 's tôrvény élet,
Antongil , tengeri öböl Mada
és halál Urat.
gaskar szigetében , Afrika- Antorf, 1. Antwerpia.
ban. A' véginél vagyon egy Antriff, kis fó Hassiában ;
termékeny sziget , 's egy
Zell falúnál , Schwalm vizéjó kikötö. Ezen öböl , melbe szakad.
lyeta' lakosok Manghabay- Antrim , Grófság Hiberniának
nakneveznek, legszebb, 's
Ulster nevü tartományálegkellemetesebbnek türtabaa ; keletre éjszaki kajiál ,

nyugotra Londonderry, éj-- két partjain. Egy ív formára terjed ezenj folyónál ,
szakra a' tenger , es délre
melly itten egy szép öblöfc
Down Grófság Altai határoztatik. 49 p mfdet, ¿vá- formál, mellybe a' hajók
tengerröl béevezhetnek. Jól
rosokat és várokat , 74ekleépürt utszáji tóbbnyire szé«iákat , és 20,738 házokban
245,770 lab. számlál. Fól- iesek, 's házai szépek; sok
jeles kbzünséges épületeí
de kevés bérczeket , hanera
vagynak ; rnellyek közttnejok mocsárokat , sárréteket
vezetesel)bek : a' pompás
°s sok termékeny lapályopüspöki templom az ö szép
kat foglal. Folyókkal ésta466 láb. magas tomyával ,
vakkal bövelkedik ; a' taTanátsháza a* f o piaczon ;
vak kozzül a' nagy Loughvásárpiacza, diszesen ékeNeagh , Antrim határinál,
tele hallal. — Ezen Grófs. sített házoktól kornyülvé-т
nak északi részén. vagyon az tetve ;az alkúház, egy négyoriási út ("the Giants Cause ezegü piacz csornokoktól
kórülkerítve ; a'kereskedök
Vay ) ez függóleges bazaltijszvejôvésére ; e' íolett egy
kb oszlopokLól áll, melszálában vagyon az ugynelyek a' parton menvén
vezettAkademia ,'sOsterlinmessze a' tengerbe nyulnak.
gerek haza," a' tárházok ,
— Itt vagyon
Antrim , nrbst leirt Grófs. nak 's t. ef. A' fellegvára igen
Fßhelye (54° 43' É. Sz,) éj- erbs. Vagynak itten posztó ,
szakkeletközi végéna'Lough- selyem , patyolat, csipke,
Neath tónak , nem sokat
czérna , gyapju íónál , ma
erö helység , kereskedés és
teria , karton , pántlika ,
kézmív nélkül.
viaszos vászon , dohány faAntrona , helység Olasz Orsz.
brikák, timar, 's czukornak Olona oszt. a' hajdani
tisztító mühelyek. Vagynak
itt azonkívül hajócsináló
Anghiera nevü Grófs. ban.
piaczok,a' kereskedo és hadi
Vidéke Val d'Antrona nevezet alatt esméretes.
hajók végett. A' kereskedése
Antropoli , vs és kikötö Caneleven,de nem annyíra mint
dia szigetében Naporal fohajdan , V nem csak a' tulyónál.
lajdon fabrikáji' és kézimíAntros , 1. Cordouan.
vei* , hanem az £gész alsó
Anlunnacum , Drusustól Rajna német orsz. producturriaivizénél
épített Kastély ,
val élesztetik ; ezt több raesmost Andernach.
terséges folyók is elömozAntwerpia , Antorf, Anvers ,
dítják, a' belso hajókázást
(,51o 13' 15" É. Sz. 22° 4' »5"
megkônnyebbitvén. Itt volt
R. H.) Belgiomban , Francz.
széke a' Departamenti FelOrsz. volt mind a' két Ne- sóségeknek , a' kereskedésthek osztb. : egy igen jeles és
béli tbrvénynek , a' tengeri
az elött felette nevezêtes
hadi Commissiónak 's t. ef.
kereskedö vs 59,000 , faze- Anvers , 1. Anterpia.
tótt pedig 200,000) lak.kal Anversa , vs Nápoly Orsz. tulkiknftk száma a' mostani
só Abruzzoban Pescara fo
bedvezö állapotban bizolyónál.
byosan nagyobb *s na- Anuírogrammum , Székes vs az
íyobblészen ; egy térségben
India Szigetben, a' SingaíSchéld* fol-yónak mind a'
caerek' fóldén ; sok csudák

hirleïlenek rola , mostani
neve Aiiurodgurro.
Anweiller , Anwilla , kis vs
7 Donnersbergi
kerületben
Queich fonal 260. h, 1800 i.
gyapju fabrikával 's timár
mühelyekkel. Innét megyen
a' Queichi mesterséges folyó
egészen Landauig. —1 Nem
messze tôle láttatnaka'Triefels nevü hegyen épüll várnak düledéki, mellyben Oroszlány szivü Richard fogoly vala.
Anxur , 1. Terracina.
Anza , Antia , ío Olasz Orsz.
han ; Swaicznak szélein ered , Tosa fóval Vogogna
mellett Olona oszt. öszvefoly.
jinzain , vs Francz. Orsz. Eszaki oszt. 344. h. s 4000 lak.
Anzerma , Tart.mány Déli Amerika' Popayan Királyságában egy azon nevü vssal ,
melly máskép S. Anna d'
Anzerna név alatt esmeretes, 's Cauca fónál f'ekszik.
Vagynak itten nevezetes
aranybányák.
Ami, kis város markgrófság
czimével , Nápoly Orsz. Basilicata Tart.nyaban melly
a' Caraífai házból való Belvederi Her.nek tulajdona.
Anzianaxe , egy nagy tó , Ma
dagaskar szigetének azon
nevü tart.nyában , 18 Fr.
mfd. a' kerülete 's halakkal
és krokodilokkal bövelkedik. Kijö bellöle a' Manga
ba nevü fió. A' korüllévó
tartomány kevesé esméretes : mert lakosai igen vadak
és durvák.
tAnziani , igy neveztették a'
V Luccai 9 tanácsbéli Urak ,
kik a' Gonfaíonierével egygyetemben igazgatták az
Országot.
Anzico , Ancico ; Micocö , egy
hatalrrtas , tefmekeny *s kiválfc réazeí bövelkedö Szere*

csen Tartomány belsö Afrikában , épen a' közep kör
alatt. Lakesai bátor , de igen
durva szerecsenek > kik , ha
valóban a'Saggaerekheznem
tartoznalí , íegalá >b azoknak erköl<"seit 's bálványtiszteletöket követik, és emberevöknek lenni mondatnak. Ok plántákból materiákat szonnek . rabszolgákkal , elefánt'-sonttal k"ereskednek , 's ezekért Euro' pai portékákat és sót cserélnek Congóban. Vagyon egy
Királlyok , ki Makokonak
hívattatik 's Monsolban Iakik. Hozzátartozó tart.nak
mondatnak. Pembo, Wamba, Mopenda , és Mosongo.
Mellékes tarh.nak neveztetnek : Funscheno , Konkobella, Búkameala, Bake-Bake
vagy Matimbaerek tartománya.
Anzita , vs naçy Armeniában ,
Colf-his mellett.
Anzo , 1. Antio.
Anzug , egy szabad Status
LesghistanbanKaukasiának
Saburn fójánál. Lakosai Muhamedanok 's választott Öregek által igazgatatnak ;
marhatartást és kereskedést
üznek. Ezen Szabadstátustól fügnek Dido vagy Didonli , és Unso két ker.tek.
Ezen kétkerüJeteknek lakosí
mintegy 1000 familiákból
állanak , ezek egy forma,
szokásokkal bírnak , 'smég
most is némelly nyomaita*
kereszténységnek észre vehetni rajtok; találtatnak it
ten mégrégi templomok is ,
hanem most se nem keresztények , se mahomedanok »
's az Ö vallássokról semmit
tudni eddig nem lehet; ök
egyátaljában igen tudatlanok , de mellette mégis raunkások.
Olvasztanak vasat , foanek salétromot , kéezít^
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ezítnek puskaport, gorom- ridától Marylàndig tefjed,
ba posztót 's t. e f. egy к is 's négy egy forman nyúló ,
kereskedést is üznek ; de kék , North , Allegaüy , és
pénzrôl nem tudnak sem- Laurel-Monntainsi hegyekböl áll ; a' legmagasabb
rait".
bérczeitol Alleganynak i»
Aorangabad, 1. Aurengabad.
Aornos , legföbb vs Bactra u- neveztetik. Ezekböl jo Apalachocola folyója.
tán Bactriána tart.ban, Asiában . ( •
Аратка , l) fó és vs Mesopotamiában Euphrates vizéAosta , Augusta Praetoria , v.
Salafforum, (45O 38' É. Sz.
nél. 2) vs Syriában Oron25o t' 45" K. H.) vs Pie- tes vizénél, közel Antiochiámontban Fr, Orsz. voltDoria hoz. 3) vs tulajdon Asiában
Macander vizénél, Ephesu»
oszt.ban , Doria Balteanak
• Bontaggioval való egygyeután második kereskedésére nézve , más nevé Cibosülésénél ; vagynak 5,550 L
Fs romai régiségei. Ezen ve
tos. 4) vs Chaldaeában Tygris vizénél.
vala hajdan fö vsaazonnevü Her.nek , melly 7. Alpe- Apamia , vs Messene tart. Mesek köztt fekvö völgyekböl
sopotamiában Tigris vizéállott.
nél 34o 20' magass.
Aous , Apsus , Aeus, fó Illyri- Apanormia, vs és kikötö Sanumban Aeropus és Asnaus
torin Szigetben. Az igen
mély vize miatt ezen révhegy ek között; Apollonia
vsánál az Adriai tengerbe
nél nem vettethetnek vaa
macskákra a' hajók. Lakh.
folyt.
Apacherek , erôs , szabadság
egy görög 's egy kath. Püsszeretö nép Ejszak Ameri
pöknek.
kai Ui Mexicoban , melly Apanta , tart. Terra firma déigen nagy darab tart.nyt
li Amerikában , Amazonok
bir , 's azért Spanyoloktól vize , és Parima tó között.
több nemzetségekre oszta- Apart, nyílt kereskedö hely
tik , u., m. Apaches de Pe- és rév Spanyol Luzon nevu
rillo, Apaches de Xillo , Philippi szigetben.
Apaches de Novaio , és A- Apnria , tart, déli Amerika,
pachea vagueros. Mind ezek Amazonok foldén.
falúkban laknak , marha- Л/юг/л, k.kamarairavsDuna
tartással foglalatoskodnak ;
mellett Magyar Orsz Bács
Vármb. német lakosai vagy
a' napot 's a* holdat imádiák's tulajdon felsösegektöl nak , rendesen 's szépen épiilt , több mint 600 h. 2 fö
igazgatatnak.
Apafalva , nagy Mvs Erdély- utszakkal, 's г templommal.
ben Doboka Várm., melly- 5100 lak. kik csak nem mind
töl a* régi Erdélyi Apafi kath. , termesztenek büzért,
Her.gek nevezetöket nyer- izacsot; vagyon egy szépfestö mühelyek, fonóoskoték.
Apalachacola , fó , melly által lájok , materia szövömivek,
Florida keletire 's nyugoti- selyembogár tenyésztetésôk,
hasittatik, 's melly a' Me- 's gabona tárházok.
Apavarttiva , ye és kerület Hirxicoi öbölbe esik.
caniában, Asiában, mostAApalachi bérctek , hegyek lán
cza , az Ejszak Àmerikai
biverd.
Szabadstátusban;melly Fl«- Ape f helység az Oldenburg*
Hüb. les. I. dar,
%г
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Herczegséghez tartozó Am27o 6' 23" К. H.) tengerï var
merlandban , egy eroséggel, a' Schlesvigi Herczegségben
*s határ sánczczal keleti 700 h. 3000 1. számlál , )ól
Frieszland feie , Stickhusen- épült , 's gazdag , egy jó kitöl 1 mtfdre esik.
kölöje is vagyon.
Apeauron , Apelaurius , hegy Aperiopoli , vs Candía szigeté—
Stymphalos hegye elött Ar-i ben Canea nevü tartJ)an.
' kadiában.
Aperopia , Argolis körül lévô
Apenburg , helység Vestfalia' szigeteknek eggyike, a'HerAlbis oszt. Salczwedeli ker.
mionei ten. zugban.
Gardeleben is Salzwedel kö- Apesas, hegy Argolisban Kleozött. 1349 eszt.töl olta а'
пае , es Mykenae között ,
Schulenburgi familiához alatta Nemeavsa, más netartozik.
ve Apesantusi.
Jgpenninek , Alpesek' és pedig Apetous , nemzetség déli Ame. a' tengeri Alpesek' fö ága.
rika' Brasilia orsz.ban. , EElszakadnak ezektöl Tenda zek Porto • Seguroi országés Con i között Piemontnak bírósághoz tartoznak.
déli részén , innét észak fe- Apfaltern , szép kastély és uralé nyujtóznak, azután dél
dalomföl. CarnioliábanLaifelé fordulván , Nápoly or- bachtól 3 mtfd.
ezágot majd a' kôzepén hos- Apfeli bérczek 1. Daunibérczek.
ezában hasitják , 's az á- Apfelstädt , folyó Thuringiágaikat keletre , nyugotra"; ban , melly Tambachnál eés délre kiterjesztik , hol a' red , 's Molsdorfnál Gerába
Sorentoi , Monte Garganoi
foly. Ezen folyón eszt.ként
és Cenidei fokokon végzodsok ezer öl fa vitetik le Govén a' kôzép tengerben elthai birtokokból az Erfurvesznek. Ezen bérczek, az ö
tiakba.
ceavarodásaikat eggyüttvé- Apfelstädt , falu Gothai Wechvén, mintegy 180 geog. mtf. selburg nevü hivatalban ,
det foglalnak hosszuságok- a' hasonló nevü folyónál 169
ban. A' mellék ágaik for- ház. 's tulajdon tanácsszékmálnak köver , és termé- kel.
keny dombokat, mellyek Aphaca , vs Coelesyriában Hekelet , nyugot és délfelé el- liopolis és Biblus között,
lapulnak. A' fö bérczek , hol Venus tisztelteték.
ftiellyeknek teteji elég durva Aphen, vs Palaestinában Jesmeszkövekböl állanak , me- reeltöl nem meszsze 1 Kir.
то gránit ágyon (stratum)
29, 1. Endornál.
fekszenek. A' Gran Sasso A- Aphium , 1. Kara-Hissari
quila mellett Napoly orsz. Aphra , vs Palaestinában Be8200 láb. magasságú. — Az theltöl 5 mfdre keletre.
Ö Apennini hegyeken való Aphraim ,vs Palaestinában Lefekvésétoí vala 1 oszt. nevé. giótól 6 mfd éjszakra.
Apennini oszt Szardin. orsz.ban Aphrodisias , fó vs hajdan koez teszi Liguriának keleti zép Cariában Maeander virészét, 44 □ mtfdeket , ra zénél, régi neve Ninoe. Más
538600 lak. számlál , 's két, Aphrodisias jîïneastôl építeu. m. Chiavari és Sarzanai tett vs említtetik Lakoniá. kozségkerületekreosztatott. ban Boeotiai tenger oblen.
FÖ vssa Chiavari.
Aphrodisium , 1) vs Cyprus*
Apenrad« , ( 55° a' ¿j" К. H. szigete szorossán. i) vs Hie-
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paniában Pyrenaeusi bér^nak Newcastle! GróTságábaíi
czek allyán , más neve VeCreeknél 40 h. 's 240 1. kik
nus Pyrenaea, most Capo
gabonával és liszttel keresde Creuz.
kednek.
Jlfhrodites , sziget Cyrenaica Ap»igny , mvs Francz. orsz.
Lybiában.
Yonne oszt. 158 h. 's érczesAphroditopolis , 3 vs azon nevü .forrásokkal.
Nomos ban iïigyiptusban ; е- Apolda , vska és hiv-italThugyik Nilus k.eleti partyán ,
ringiában a' Jenai.Univermásik Athribis vizénél fe- sitáshoz tartozik , de még is
küd t. Volt Frosopiti-nomusa' Weimari fóhatalom alatt
ban is e' nevü vs.
yagyon , 2 óía járásraJená¿phroditespolis , \) fö vs azoh
ÍÓI.3070I. Itt szövetnek igen
nevü Nomosban > PÍiniusjó harisnyák. Találkozík itnál nevé Oppidum Veneris ;
ten egésséges forrás is.melly. más hasonló nevü vs volt nél a' ven,dégek elfogadásáDelta és Heptanomis tart.
ra igen alkalmatos lakások
iiyokban is. Az utolsónak
vagynak,
.
.,
mostani nevé Asfun.
Apolíinis minor , vsfol, íEgypAphsia , Ampedes . kis sziget
tusban,Lykopolistól 18 mfd
Marmori tengerben, vagy2) Fok a' Caesar. Mauretanak két helységei rs borter- , nía. Africában.
,
mései.
Apollinopolis parva ,' kereskèdô
Aphytis , vs Palene tart. Ma- vs Nilus keleti partyán, foi.
cedoniában.
.áLgyiptusban Thebétol 12;
Api'ino , kis vs Olasz ország'
mfd. most nevé Kus.
Olonai oszt. ülona és Sevese ¿pollinopolis magna,. Apolloközött.
nias , azon nevü Nomos fo
Apice , vs Nápoly orsz. tulsó vsa fol. iügyptusban LatoHercz.ben .3180 1.
polishoz 32 mfd..
. .
Apidunos , fó Pelasgiotisban ,• Apollonia , 1 ) vs Paíaestínábaii
Peneus vizébe szakad.
Caesarea és Joppe között:
Apila*, jeles fó Macedoniában, <z) Chaldeában. 3) MysiáPieria vizébe foly.
ban. 4) Cyrenei kiköto és
Apingadam , vagy Dam , nyílt vs.5)vsMacedoniaí Illyriumvs Német orsz.nak nyugoti ban Ácus fónál. 6) TraciáEms oszt. Fivel fónál, melly ban , más neven Sózopolis.
tôle Damsterdiepnek nevez- 7) Görög orsz.ban öt külümb
tetik. Vagynak 1590 1. kik helység.
egyedül csak пега halászat- Apollonia , erosé^ .épen azori
ból élodnek.
,
* fokon , Angolok Ietelepèdése
Apis, vs Mareotis tavánáí ,' egy erdös vidékben.
délre .-Egyptus határán. a) Apollonia, fok foí. Guinéának
Mvs a' Lybiai Nomusban
arany partyán (4° .51'. E.Sz.)
Africában Praéton túl 12 R. Szabad Szerecsenyek Iakják.
mfd. Alig ha nem mind a' Apollonia 1. Pollonià és AbelItettö azon eg.y. Apis helylionte.
. ^
ség volt Attika határán is Apoll nis , vs Lydiábán PérgaMegarisban.
niustól 300 stad. és SardisApisii és Apocopi m. HégyeK .hoz ügyan annyira*. ,;
Indiában i Asiában. .
Apollónos Hierón i DiosHiéron/
Apoguininimy , vs észak Ame- Jovis fanum,' ys Lydiábán.'
rikai Delavare aevü Statu*- Aponus f. fórrásPataviurri; P*
ii *

«üüánál meleg vizzel és OraIkulummal. Claudianustól
dicsértetett.
Aponwy , vs Szibiriában egy
azon nevü folyónál.
Aperg , Hollandus erôség Gui?
néa partján Afrikában kereskedéssel.
¿posto¿<>Aye¿entzéúen,u£y nevez
tettek ott 12 bizonyos nemes
's a' legrégiebb házokból való familiák , u. m. Contarijii , Morosini , Badouati ,
Tiepoli , Micheli , Sanudi ,
Gradenighi , Merarai, Valieri, Dandoli, Polani, és Barozzi.
Apol iкni mérték , a' közönséges mértéktôl külömbözö
mérték neme , egy fontban
vagyon 12 onsz juncia) ,
egy onszban 2 lót , vagy 8
drakma, egy drakmában .3
ekrupel, egy skrupelben 20
szem ; egy szem árpaszem
nehézségü.
Jipotikai síiget , Sweciai Ingermannland nevü tart.nyhoz
tartozó sziget , potikai kertekkel és salitromfözövel.
Jippeldooren , falu Hollandiában, volt felsö Ysseli Francz.
cszt. 2660 lak.
Appenrode , Stollbergi falu Hohensteini Grófságban egy
pompas alabastrom üreggel , melly Kelle nevezet alatt esméretes.
Appenweyer , mvs BádeniHerczegsegben 2,50 familiákkal
's dohány-termesztéssel.
Appenzell , Abbatis Celia, egy
a' régiebb 's kissebb Kantok nok közül, Swaícznak észak
keleti részén , a' mostani Sz.
Galléni Kantontól korülvétetve.Térség-nagysága 101/2
Q mfd. népessége 55000. Ez
hegyes tart. felette egésséges klima alatt. Legmagaseabb hegyek vagynak a' déli részén , mellyek köztt az
örök hóval ¡fodett Szentis д*-

vezetes. Találtatnak er.en
hegyen külombféle köv»
váltak , több üregek , hárora kis tavak , 's egy kovéváltó forrás. Eszak felé megkissebbülnek a' hegyek , '»
dombokra mennek által mel
lyek köztt tágas 's igen szép
völgyek láttatnak. A' föld
Sitter , Urnäsche , és Gold
bach bérczfolyók által vizesítetik, melly ámbar bérczes , még is igen termékeny
's kivált rétekkel bövelkedö , mellyek a' legnevezetesebb táplálatot, t. i. a' baromtartást lehetôssé teszik.
Csak a' tehenek löooore tétetnek ökrökön és borjukon kí—
vül. De lovak , juhok , és
kecskék is tartatnak.
A'
méhtartás is szembetünö.
Egy különös keresetet ád a"
csigatenyésztetés , melly kü
lönös kertekben tôrténik ,
ezekben azok hizlaltatnak, '8
azután messze lévô helyekre is , mint p. o. Bécsbe vitetnek1 A' vadak közzül ta
láltatnak itten zergék, özek,
nyulak , rókák , vidrák >
nyestek ; sneíFek , huros madarak ; sasok , szakálos griffek ; a' vizekben sok más
halakon kivül kivált számos pisztrángok. A' gabona termesztetik ugyan as
északi laposabb részekben ,
de ez nem elegendö ; a' kerti
nôvevénye 's mindennemü
zôldsége elég; ésa'melegebb
tájékokban sok gyümölcse 's
ïtevés bortaláltatik;a'krumpli termesztés meglehetös ,
de a'len termesztése nagyob.
"Fa nélkül nem szükölködik.
Asványí külombféle kövekben 's foldekben, agyagban,
márgában , gipszben , mészben , palló ? fôvény , szikla,
köszörülö ,.ákhát , alabasztrom , tüzkövekben , kris-»
tályban, 's *zép kovévált dol

- i8i gokban 's t. e' f. Allanak ;
zép Scotziában , hegyes »
turfa is találtatik. Vagynak határos Linche Lochhal , és
több érczes forrásai. — La- Upper-Tornnal , 's juhtarTíosai részént Protestánsok,
tása miatt nevezetes. Földrészént kath.'sfoképenmar- mivelése nem sokat ér.
hatartásokból élnek ; de e- Appio 1. Aquataccio.
zenkivül igen sok 's fínom Appius ûtja , egy út Rómától
lent , és pamutot is elfon- Brundusiumig, vagy a* mosnak, készítenek pamutma- tani Brundisiig , raellyet
teriákat , patyolatot , karAppius róraai Orator négyvtónt, cziczet , szép tö-kö- szegü kövekkel kirakatott,
téseket 's t. e' f. 's ezekkel ,
's palotákkal , templomokmint a' barmokkal is jeles
kal , 's vízcsatornákkal kikülsö tart.beli kereskedést
ékesítetett. Ezen mesterséüznek. — Ezen Kánton áll
ges út kivált Terracina mela.' régi és úi Constitutióból,
lett mind eddig oily ép ma* egymástól fúggetlen u. m.
radt hogy egy ko sera mozAuszer-Rodeni és Inner-Rodult a' helyébôl.
deni szabad társaságokból , Appleby , Aballaba , fövsa
mellyek változtatva egy De- Westmoreland Grófságnak
putátust a' Gyüléshez külészaki Angliában , 7000 lak.
denek. — Appenzell Auszernem sokat éro hely , rétekRoden foglaljaaz északi terkel leggazdagabb vidékében
mékeny részit ezen Kantonezen Grófságnak , nagy ganak , 's keletire , és nyugobona vásárral , egyéberánt
tira vagy Sitteren innen 's
kereset és kereskedés nélkül.
túl való részre osztatik 's Apsicta , folyó Magyar qrsz.
*o Rodeket , vagy kozségeMarmaros Várm.ben, melly
ket számlál , mellyeknek la- Tiszába foly.
kosi réf. 's legnagyobb szá- Ар* Пае p. Scythiai nemzetség
mát teszik ezen Kantonnak. Singames vizénélColchisban.
Appenzell Inner-Roden , do- Apsinthii p. Thraciában lakott
Ii 's kevesebbé termékeny nemzetségeknek eggyike.
része ezen Kantonnak , hol Apsorrus , Absyrtium , sziget
nagy Alpesi gazdagság üzeLiburniában.
tik , 9 Rodékre részeltetik , Apriu f. fó Macedoniai Illyrimellyek' lakosi mind kath.
umban , 1. Aous,
Itt vagyon 4
,
Apt , Apta Julia , Civitas, ApAppenzell , (470 19' 43" E. Sz.
tensium. (430
29" É. Sz,
27° 4' K. H.) Fö helye ezen
23° 3' 37" K. H.} ve Francz,
Kantonnaklnner-Rodenben,
orsz. Vaucluse oszt. Calavon
egy nagy, nem igen szépen folyónál 4690 1. gyapju, faépiilt helység Sitter fó.nál yence , választó víz , és vi-»
egy vöjgyben ; vagyon egy
asz fabr. Lakosai becsinált
tanácsháza , 1 fegyvertára, szilvákkal kereskednek. Taegy plébániás temploma ,
láltatnak itten külombfél»
a klastroraa , 'a mintegy római régiségeknek marad3000 l. kik sok gyolcsot szö- ványiis.
nek 's ezzel kereskednek. Aptera . vs Kreta szig.ben, KyTartatnak itten y vásárok
doniától 80 stad,
esztendónként.
Apt ungís , vs Cyrenaica LybiAppin , északkeleti kerülete
ában , Aptuchi fanum never
Argyle nevü. Grófságnak kü- te volt*

dpuani p. , Liguriai nemzet- Aqua« Tacopinm , tulajdon A''ség , fö vssok volt Apua ;
frikában szélül, TacapetöX
Saraniumba vitettek által
16 mid.
a' Rómaiaktól , minekután- Aquae Tarbellicae, Galliában ,
ha felzendültek.
Garum vizénjél mostAcqus.
Apuerek , vad nemzetek , déli Aquae Tibillitanac , Numidiá* Amerikának Brasilia orszá- ban Cirta mellett,
gában , mellyek Taueiro fo- Aquae Vocontiae Hispaniában,
lyónák eredetinél tartoz- most Caldos de Malaveila.
kpdnak
Aquaoibo , meglehetös nagy
Apulum , Alba Julia, mostani szerecsenkirályságfelsoGui* Károly Feiérvár Erdélybén,
néa' arany partján , az AsApulia , Poglia , régi es nagy
siantei királynak adófizetó
; tart. Nápoly orsz.ban, melly fejedeíem alatt ; arannyal
most 3 , u m. Capitanata ,. bövelkedik. A' hasonló ne(kivévén Molisét) , Terra di vü föhelye nevezetes vására.
Bari , és Terra di Otranto ,
miatt , melly tánczczal 'st.
részekre osztatik. Ezeri tare' f. innepeltetik.
. "
torn, nàgyobb részént lapá- Aquaptndente Acula , (42o 45'
lyos 's azért víz nélkül szü23" E. Sz. 20O 29/ 4ç'< К. H.)
kölködö. ' A' tenger mellett
к is ve Pápk birtokaiban ,
terjedô része homokos , de a' volt Francz. Tyberis oszt.
általjábah véve nem terméegy kecsegtetö viz leroha-;
ketlen , 's a" barom tartás- nás mellett , egy sziklán ,
ra ',t kivált pedig a' juhtargyönyörü vidékben ; eddig
tásra, igen alkalmatos.
volt lakhelye egy Püspokjipurima , folyó Peru orsz.ban
ñek.
, ** déli-' Amerikában , melly Aquapim, 6 mtfd. hosszú -'s 4
Xauxa folyóba esik.
mfd. széles Szerecsen tartoAr/ua di Pila , Jun folyónak ne- mány felsö Guinea* arany
; ve a! maga eredetiben.
partján, 9000 lak. Assiantei
Aqua ¿o^áér>Athyras, Pydaras, kormányozás alatt.
i:folyÖ Rum lili tartom.ban, Aquapulco 1. Acapulco.
melly Selivrea niellett Pro- Aquaria , kisvs Olasz orsz.ban
pontisba foly.
* ' Panaro oszt. Scultenna fóAqua forte , (Varswateri öböl) nál , 5 mfd. esik Modenától,
' egy angol kikötö Newfond- ègésséges forrásokkal 's meland' keleti partján északi
leg ferdökkel.
Amerikában.
Aquasparta 1. Acquasparta.
Aquae calidue 1) Ausetanusok Aquataccio , Appie, Almo, kia
1 foldén Hispaniában. 2) A- ' fó Pápa birtokában Campaquae c. v. Solis, Britannia- gna di Roma {art. Romához
ban, most Bath. 3) Afrika kbzel;Tibéris vizébe szakád.
szélén.
Aqua viva, kis hely egy várAquae Daciae Mauretaniában.
ral , Nápoly orsz. Terra di
Aquneflaviáe , Chiayes, Hispá- Bari tart.bari melly 1706
niában.
.
eszt.ben fbldindulás által eAquae regiae , benn tulajdon gészen elszóratott.'
' Afrikábañ.
' Aqua viva , nelység Nápolyi
Aijuae sextiae Galliában. Most "Molise nevü Grófságban ; az
Aix*.
elött vs vala.
Aquae StadeПае Italiában.Most Aqua di' Mondragone , Aquae
Aqui.
Süessanae , bire§ egésség*
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ferdök Nápoly orsz. Terra
egésségtelen , 2800 1. vagydi Lavoro tart.ban Mondranak , kik nagyobb részént
Çon folyó mellett, Voltorno
halászok. Itt volt még 18
es Garigliano vizeknek bészázadnak elején egy Patrifolyások között.
archatus , melly azután elqueda с , vizcsatorna ; de ezen
törültetett. Találtatnak itszó által közönsegesen csak
ten romai régiségek' maradJ
ollyan értetik , mellyben a'
ványi,
viz köbölrakatott'soszlopo- Aquilonia Apuilia határán.
kon álló jarásokon egyenetSamnitek fôldén , Aufitus
len földeken által megyen ,
vizénél , most Cedogna.
's mellyeket külombozés o- Afufa , kikötö nyugot Indiai
káért Rómái csatornáknak
Domingo nevü szigetben.
igazabban nevezhetünlt.
Aquino , Aqúinum , azelött
Aquelundo, nagy tó Afrikában,
jeles vs , mostan pedig eseCongo és Angola tart.ban ,
kély helység Nápoly orsz.
mellyböl sok nagy folyók
Terra de Lavoro tart.ban,
erednek.
700. 1. ,51/2 mfd. észak felé
Aqui , 1. Acqui.
Gaetától, Fö helye egy PüsAqui , vs és ország Niphon szipöknek, ki Roccaseccában
get. Japoniában.
lakik. Ez Juvenális költöAquigires , egy népség Brasi- nek , 's Aquinas Sz. Tamásliában déli Amerikai de Spi- nak születés' helye.
ritu Sancto nevü Gouv. Aquitania , az elött neve Franmellett.
czia orsz. azon részének?
Aquigny , ab aquis , kie vs Normelly a' Pirenäi bérezek,
mandiában Rouentól б mfd.
Loire és Atlanti tenger köAquila , (46o y É. Sz. 31° 40' K.
zött fekszik , 's azután GuH.) Fö és kerületbéli vs Ná- ienne Tart.nyát. egészen a'
poly orsz.ban tulsó Abruzzo
legújabb idökig formálja.
tart. 23600 1. Aterno folyó- Aquitani tenger , ( kôzônsége,
nál egy hegyen 8 mtfd. az sen Biscay öbölnek nevezAdriai tengertöl , meg vala tetikj , Atlanti tenger azon
az elött erösitve. Vagyon
része , melly Franczia orsz.
egy Püspöke , egy püspöki
ama részeire esik , melly
temploma , 24 plébaniás
azelött Aquitaniánakhívat»
templomai, 29 klastromai.
tatott.
Ez az a' régi Amiternum, és Ara , folyo Spanyol orsz Ca-»
Salustius születés' helye. talonia tart.ban, melly PireVidékében nö sáfrán. ч
näusi bérczekben ered , és
Aquilas de la Frond. ("37° 38' A]uza város mellett Seg»
E. Sz. ii=> ¿8' К. H.) vs. Spa- rével eggyesül.
nyol orsz. Cordova Tartom. Araba , Antilli szigeteknek
ban 8000. 1:
egyike/Hollandusoké, CuAquileja. Aglar. (45O 45' 32"
rassaotól 8 mfd. sok kecsE. Sz. 310 г' 45" К. H.) vs
kékkel.
Olaszorsz.Adriaioszt.an An- At ab at , Ribat , (4.5Э 30' É.
sa és Torri folyók' eggyesüSz^) vs orosz Tauriai Gouv,
lésénél tjf-t órajárásra az Zeiniszka keskeny tengerbe
Adriai tengertöl, melly egy nyuló földnek kezdeténél,
szük út által a' várossal a* lomha ésAszowi tengereköszvekapcsoltatik ; mocsá- köztt , egy kôkastéllyal és
ras vidékben , 's azért гцщ
keyeskedö révvel.

falukbanlaknak, !s* a' fóld¿Lrabok , elsö , 's fö lakosai
Arabiának , többnyire kimívelést csudálatos szorgámivelt, kozéptermetü , ,de
lommal üzik. — Beduinekéltaliában sovány 's barriáröl illendö helyen vagyon
«zínü emberek. A' szemök
a' szó. — Az Arabok igen
kevélykednek olly nemesség'e hajok fekete, a' testök
alkalmatos és hajlós, 's on- gel , melly a' keveretlen fanet jó futók, lovagok , 's
miliáktól
szármozásban
jágerek. Ók igen \6, söt ne
all J mellyek régi idökben
mes szivüek , és ember sze- uralkodtak. A' fönemesek
retök ; éles és áltható ekôzzé tartoznak a' Scheriezüel<, komolyak, igen sze- fek , v. Schejdek , Mahomed
mérmesek , 's erkólcsre ,
maradéki , kik csak magok
és gazdagságra tekéntok ,
hordozhatnak zöld turbánt,
igen emberségesek , nyaja's meglehetös szabadságokeak , nyiltszívüek , 's niege- kal birnak. A' tisztviselök,
lözök. Igen sokat tartanak
eloljárók, felvigyázók 's ,t«
az emberségre 's becsületre.
ef. is formálnak egy nemes
Tüzesek és Itönnyen felpatrendet, 's Scheik , vagy
tanak,de könnyen meg is enSchech nevezet alatt "esgeszteltethetök , csak az on- méretesek. A' nemességigen
tott vér gerjeszti fei bosszú- szorgalmatos a' nemterjeszállásokat; ök utálnak min- tökben. — Az Arabok sok naden vérontást. Fö erkölcsök gyobb ée kissebb Uralkodók,
a' vendéglés.
A' szakált Herczegek 's Urak által korrendkivül becsülik. Vagyon
mányoztatnak ,
mellyek
tulajdon nyelvök , melly eköztt papi személyek is taredeti tisztaságában csak a'
láltatnak ; de most sokan
tanulttak köztt tartatott
közzülök a' hódoltatásra
vágyódó
Wechabitáknak
meg, 's ez Korán' beszédjej
egyébként több nemei vagymeghódoltak.
.
nak. Muhamed vallását kb- Arabesken , arab formák , arab
vetik, Evésben és ivásban
czifrázások , 's szépitések.
Ezen nevezet Araboktól szárigen mérfékletesek. Ezen
Arabok osztatnak városiakmazott , kiktñl ezen nem
természeti szépitések 's czi
ra és falusiakra , vagy megtelepedett Arabókra , és Befrázások találtattak.
duinekre > avagy pusztai la- Arabia , e' név alatt értették a'
Zsidók a' Jordánon túl kekosokra. A' megtelepedett
letre íékvo tartományokat,
ArabokNhárom részbol állaés a', mellyek Jordán vizén
nak : ц. m. Maedikböl , kik
túl keletre és délre estenek.
részént az ö csordáikkal a'
Rómaiaknál Amanus hepusztákban kóborlanak, ré
gyénél kezdödött, és a' ve
szént esztendönek némelly
res tengerig terjedt ; Peträrészét városokban és faluka , deserta , és felix tartoban töltik , 's marhatarmányokra oszolt. (Lakosaitásból élnek ; Hhadesikból ,
kik ■ szüntelen városokban nál Dseziratel Arab , az az :
Arabok szigete , v. Félszigelalmak, kézimívekkel , és
te) , Nagy félsziget Asiákülombféle mesterségekkel
ban , melly K. H. 50^ — 80o
foglalatoskodnak , *e a' Beés E. Sz. и» — 32o terjed;
duinektöl felette gyülöltetS,ek; es FeUaJiokbóI» kik
2Ó0 geog, mfd. északról nyu

■got felé a' hossza , *s 240 nyugotról keletre a' szélessége ;
Д5000 □ mtfd. a' téressége.
Északról török Asia, a'többi részeirol az Arabiai tenger , Persiai -, és Arabiai öböl , mellynek torkolatja
Bab-el-Mandeb (halál kapujánakj neveztetik, határai. A' klima itten igen for
ró^ némelly helyeken ego ,
mert a' forró égallyban 's
raellette íekszik ; a' meleg
levegö a' környül lévô tengerekröl jö , források és folyók nélkül szükölködik ; itt
ritkán esik az esö, és a'homok a'n.iptól majd megtüzesedik. De az északi részén
még is mérsékeltetik fris
szelek és északák által. A'
délkeleti szél Persiai öbölnek partjain , olly nedves,
hogy meleg idöben lankasztó verítéketszerez,'s az északnyugoti sokszor olly égetô,
hogy az életnek veszedelmet
okoz , azért az utazó Arabok
mindégszárazszolofúrteket,
vagy foghagymát mint orvosságot magokkal visznek.
Sokszor a' Samum nevü szél
is a' maga káros fojranatjait tapasztaltatja. Földe az
úgy nevezett kietlen Arabiának legnagyobb részént
egyenes , 's csak némelly
nagyobb vagy kissebb legelöji , imitt amott, mint tengerben a' szigetek, elszórva
látszatnak, a' többi mind
csak homokból áll , mellyböl a' szél dombokat csinál,
's ezek által az utazók sok
szor elboríttatnak ; de annál termékenyebbek né
melly hegyes vidékei , hol
a' természet 's ember kezek
által nedvesítethetnek. Az
úgy nevezett sziklás Arabiában változnak a' hegyek 's
bérczek a' homokos síkheíyekkel. A' szerencsés A-

rabiának sem minden tajékai szerencsések ; partjainál többnyire homokos 's
terméketlen térek vagynak.
A' belsö hegyes tartomány
gyönyörü , kopasz^ vidékekböl áll. A' természettôl
nem egészen megkopasztott
vidékekben találtatnak marhák , lovak , tevék , kivált
gyorstevék, juhok, kerti és
déli gyümölcsök , gabona ,
kivált Durra , vagy Sargo
Cegy meglehetös nagyságú
koles neme , melly nagy meleget 's kevesebb nedvességet kíván) , riskása , tamariskák , manna , kali plánta , coloquintek , akakia v.
arab gummi , és paraut ; a*
homokos pusztákban vagy
nak vadaknak egész csordá]i , u. m. nyulak, szarvasokf
gazellék , vad szamarak ,
oroszlányok , tigrisek, schakálok , \ és struczmadarak.
Az úgy nevezett szerencsés
Arabia bövelkedik leginkább legszebb lovakkal ,
czukorral , borral , füszerszámmal , kivált kávéval ,
melly fö 's tulajdon productuma Arabiának , aloéval,
myrrhával, tomjénnel, ambrával , szerecsen diókkal >
nardschu v. cocoval, indigóval ; rubintok, karneolok,
ákhát , ónix, jáspis , kristályok , azelött arany is talál*tattak benne. A' drága Mekkai balzam köves Arabiából
hozatik ; a' Hadsári parten
gyongyhalászat is vagyon.
A' fa nélkül való szükölködés száraz marha és teve
ganéjjal pótoltatik ki. Ten«
gerei : az arabiai tenger ,
részet.i. az IndiaiOceánnak;
a' Persiai öböl keletröl , 'a
az Arabiai nyugotról; amas,
Ormusz út által , ez pedigBab-el-mandeb által kapcsoltatik öszve аг Arab i tea

de csak igen kevésre becsüíyerrel. Tavai közül egy se
nevezetes. Folyóji : Ëszaki tetik. — Arabia a' tengerí
kereskedéshez alkalmatos
részén Euphrat vagy Forât,
a' többi részeiben csak(step- helyen fekszik , 's legrégibb
Îien) puszta folyók , és paridöktöl olta arra használi-folyók, 's ezek se nem na- tatott. Közönsegesen a' fold
gyok, se ñera számosak. — termései Törökök , Persák,
Lakosairól 1. Arabok. Fö- Zsidók, Armenusok, Baniajayelve ezen országnak az nok , Angolok által megvéarab nyelv , mellynek a' sok tetnek , vagy más szükséges
kicseréltetnek.
féle nemzetségeknél külöm- dolgokért
bözö ágai vagynak. Religi- Legnevezetesebb kereskedö
¿ja: a' Muhamedani, melly városai e' következök : Mek
Arabiában kezdödött 's Ara
ka , Mokka , Aden , Maskat
bok által más országokba 's t. m. Beit-el — Fakih üz
is elszélesztetett. De itten
legnagyobb kávé keresketöbb Sunniták , mint Schji- dést. — Arabia kôzônségetek láttatnak. Ezeken kivül sen sziklás , kietlen, és szevagynak itt Zsidók , görög rencsés Arabiára , de igen
Keresztények sokféle feleke- tetszés szerént , osztatik , 's
zetekböl , 's némelly köve- határi mind egygyikének
töji is a' Brahma' vallásá- nem iegyeztethetnek ki ponnak. — Az Arab Beduinek, tosan. A' szerencsés Arabia
igazgatatnak magok által foglalja a' déli, a' peträai,
pátriárkák' módjára, Sche- vagy sziklás , a' kôzép , a
chek, az az : nemzetség' vagy kietlen pedig az északi réfamilia' legöregebb tagjai
szét Arabiának. Alkalmaáltal , kik az alattvalójiktól
sabban részeltetik ezen hat
Iteveset kivánhatnak. Több- tartományokra : Jemen , O»yire ugyan a.' legoregebman , Lachsa , Nedjed Jebek , de sokszor a' legerömamával , Hedschas és Sy
eebbek is választatnak Scheria' pusztáji , Dsezira , Irak
cheknek. Az o birtokaik' 's
és Sinai hegye.
szabadságaik'
oltalmára Arabia , szerencsés , vagy Je
több illy Schechek eggyemen , a' föld leirôknakelôsülnek egy nagyobb , vagy
adások szerént déli részén
Emir , 's több olly nagyobfekszik ezen félszigetnek , 's
bak , még egy hatalmasabb,
Arabiai öböltöl egész a' Peraz az : Schech-el-kibir vagy
siai öbölig egy ív' formájára
iiagy-Emir alatt ; de még is
terjed, 's következö ,5 tar
&' kissebbek nem haggyák
tományokra részeltetik : u.
magokat mind alattvalókat,
m. Jemen magában, Aden
hanem mint szôvetségeseuradalma , IJadramarit , a'
Itet tekintetni. A' letelepe» nagy puszta , Maceira , és
áett Arabok részént oily
Oman szigetekkel.
Schechektöl , részént más Arabia peträa , v. sziklás, Sy^iralkodóktól , kik Imam ,
riának déli határától lefeChalif, Scherif, vagy Sul
lé a' keleti partján az Ara
tan neveket viselnek , korbiai öbölnek egészèn Tehamányoztatnak. AzOttomanmaig ; 2 részekbol áll , t. i.
£i Porta just tart ugyan a*
Sinai Hegynek pusztájából ,
Juetlen Arabiának, és Hedés Hedsasz vagy a' tuíajdon
•fûhasnak fö igazgatására ,
Sziklás Arabiából.

- i*7
¿rabia, Mittlen, Soristan és tetett 1763. eszt.ben. Hajd&n
Euphrat között, délfelé mé- itt Káptalan, és Ibdik Bély en ezen félszigetnek éjszak la Király alatt Orsz. gyü-.
keleti részén , 5 tart.kat lése volt ; ki ide is temetfoglal: u. m. Sorisztani pusz- tették. Vagyon egy Francis^
• tát , al Dsezira' pusztáját, canusok klastr. temploramal együtt, azonkivül kath.
Iraki pus/tát, Lachsátvagy
H^dsárt , és Nedschedet v.
és görög templom , Maro»
Nedsjedet.
vize mellett. Lakh. egy nem
Arabiai bérctth , ugy nevezte- egygyesült Görög Püspöktik fôképen ax Arabiá- nek. Itt tartatik a* Várm.
nak ama tart.ban fekvö
gyülése is. Lakosai között,
hegy , melly Arabiai öböl- kik töhbnyire Németek és,
nek mind a' két ágai között Magyarok , sok tobákfabrifekszik , azután lassan las- kánsok 's baromkereskedôk
san 3 hegyekre oszlik , mel- vagynak. Vagyon itten Ьагт
minezad , sóház és póstastalyek S. Katharina, Sinai,
tió is. F. U. а/ Királyi Ka-,
«s Horeb hegyeknek neveztetnek.
mará.
Arabiai öböl, I. Veres tenger. Arad í щ) , erösitett szép vs
Arabiai tenger JndiaiO eánnak
Ó Aradnak ellenében, 1
része Arabiának déli part- mfdnyi távúlságban , azon
nevü Várm. Maros vize mel
jainál.
Araba, fl. 1. Rábcza, Rab
lett, mellyen egy szép híd
általviszen, szép házai '*
nitz.
Aractus y fl. Arethon, fó Epinémet lakosai vagynak , kik
részint fa, u. m. deszka,
rusban, Arabrakias fokba
sindely 's m. e' f. kereskeszakad.
Aracca , vs Persia Susiana désból , mellyek Maros vizén Erdélybol hozatnak , rétart.ban Asiában.
Arachosia , tart. Asiában fö
szént íoldmivelésból élnek.
vsa Arachot us (Rhokhage) ,
F. U. Lpvász familia.
vize is Arachotus , kissebb Arad Várm. Magyar Örsz. Tiszantuli ker.ben nyugatra
Indusnál.
»
Arad , Bírák ï , 16. vs Palaeés éiszakra Békes és Binar ,
keletre Erdély Orsz. Zaránd
stinában Iudéa déli bati
rán Hebronhoz 20 mfd.
Várm. délre , Banáttal haArdes y magyar falú Szala táros , mellytôl Maros viz*
által választatik el. Hoszsza
Várm, L,ak. kath. Aracs és
Füred között vagyon ama
1\. szélessége a—3 mfd. Kinevezetes Füredi savanyu terjedtsége egészen 108 Q
viz.
mfd. Hegyei: Kladova legArad , hegyek láneza Arabiámagasabb , leghoszszabb »
ban , melly Afrikából Bab- régi várával , utánna a*
Barzov , Utoni , és Roschi
el-Mandeb mellett áltjóvén » éjszakkelet felé ezen
hegyek. Folyó vize az öb-r
félszigetben majd a'Persiai los Maros , vize igen egesöbölig jterjed.
séges , halai jó izüek. Egésa
Arad, (O) mvs azon nevü
vidéke termékeny, kivált
Vár. Magy. Orsz.nákhajdan
borban , búzában , éskukohatárvára törökok eilen ,
riezában, fôképpKovâcsintûî
melly elrontatott ; de az ö
és Kubin. Leghiresebh boraï
helyében egy uj erôség épí- a- Ménesiek; ezek után a.'

Kovácsintzi , Gyoroki,Radnaí 's a' t. Hamvas almáli , és dinnyéji is nevezetesek ; az Aradi lisztet Bécsbe iskiviszik. A' Világosvári kilátásnak nines párja.
185,173 lakosi többnyire oláhok de magyarok é,s németek is számosan. O hit.
ítat. és akat. Két járásokra
osztatik. Portája 99 Mvsi 17
Faluji 174 Puszt. 24 Csanádi és Aradi Püspokségekhez tartozik.
Jlraduí , 1). Szigetetske Phoenieziában , népes , és tulajdon királyú volt hajdan. 2)
Sziget Persiai öbölben.
jiratgenus , vs Bajocassesek
fóldén Galliában.
jt.agoa, Venezuela Tart.nak
esey vidéke, Déli Amerikának Terraferma nevü rée>.ében , tele vagyon legkelemetesebb
völgyekkel ,
mellyek , a' mennyire a*
•zem lát, mindenütt mivelt foldeket , mesterséges
-vizcsatornákat, szép fabriJtaiepületeket , malmokat
és igen sok munkás embereket foglalnak. Ezen gyönyorködtetö
völgyekben
magok az egyébaránt henye
«zabad eraberek is munká*ok, és az egész népességek
50,000 emberre megyen.
Jiragon , fó Spanyol Orsz. A' ragoniaTart.ban , raelly Pirenaei hegyekben ered, 's
Navarrában Tudela és Cala
horra között Ebró fóba esik.
tragonía, Királyság Spanyol
Orsz. ban , mellyet éjszaktól a' pírenaei bérezek ,
iryugotról Navarra és Castilia , délrol Valencia, 's
Iteletröl Catalonia határoznak. Ezen tartomány száraz
ms kôvea földe miatt terínéketlen.
Egy nevezetes
ajeg-javítá* felsegítette ArWagoixHt; az ugy nevezett

Császári esatorna által. 1. Aragoni Kanal. 7ioQmfdöi»
623,300 lak. számlál. Föfolyóji Ebro , Cinga, Galle
go, Jsurra, Xalon , Xiloca f
Martin , és Rio de AguaK
Találtatik itten sok vas ,
márvány, jáspis , kukpHcza, kender, büzér , sáfrán , ola] , sedería, bor ,
juh , vad. Sok lakosi jártanak az elött mint napszáraosok Franczia orsz.ba. Aragonia lakosi birtak az elött nagy szabadságokkal ,
és ök ezen szavakkal szokták általadni Királyoknak
az országlást: Mi, ícik annyit érünk mint Ti, mi teszünk Titeket a' mi Kiráilyunknak , és Urunknak ,
ezen feltétel alatt , hogy Ti
a* mi privilegiominkat ,
megtartsátok , 's a' mi szabadságainkat meghagyjátok, 's egyebet nem. De V.
Fülep 1714 eszt.ben elhuzta
ezeket tölek , 's alávetette
ôket a' Caetiliai tôrvényeknek , mivelaz о vetélkedô
társát III Károlyt esmérték
Királyoknak.
'rogoni , v. Csdszdr - Kandlis ,
egy nagy mesterséges fó ,
melly 1529 eszt.ben V. KárólyCsászáráltalelkezdetett,
hanem csak 1778-ban III
Károly K. által megujjittatott , és Tudelától Ebro
mellett egész Saragossáig
1784-ben vitetett. Kellene
néki a' tengerek' öszvekapcsoltatására a' Bisca ji öbölig
31 1/2 mfdre folytatatnr , 'e
most is már a' fold nedvesitése és hajókon való portékák' vitele által sok hasznokat szerez. Annak elkészi»
tese sok nehézségeket окоzott ; ugy p. o. falak kozzé
kellett ötet szorítani , Xa
lon folyón , két orsz. uton ,
's ött más mesterséges fókon

— 181) —
(hogy itt
által véghez visznek, 'a nagyJ
¿ltal vinni, u
lefüggö fülüek. bz rend»
is) , mint a* Bridgewâteri
kivül való szép nálok.
kanálisban egy ha jó a'máÓk olálkodók , gyanakosik felett menni láttatik.
dók , hitetlenek , é-s pogáAragura , fó Georgiában , Zgetnyok , papjaik Talapoynektánal Kur vizébe szakad.
jirak , Arrak , Rak , Indusz nek neveztetnek , 's ал
ö Fö papjokat bálványúl
ezó melly riskása pálinkát
■jelent ; erös riskásából , czu- tisztelik. Kereskednek sóval , riskásával , viasszal
ítornádból , és kokosztéjbôl
és eleíántcsonttal , de nein
bészült pálinka.
Arakan , azelött tulajdon Ki- ugy , a' mint azt a' tenger
mellettvaló fekvesök , 's a*
rályság, most a' Birmani
Birdlnak Tart.nya, melly- sok folyók , és tavak elölnek nyugoti részét formál- mozdíthatnák. —- Itt vaja, 's Naff fótól, melly ál- gyon.
tal Bengaliától elválaszta- Arakan , fö vs mintegy 12 mfd.
tengertöl azon nevü fótik a' Negraiszi fokig ter
nál , egy kellemetes mago*
med ; ötször olly hosszú ,
hegyektöl körülvett völgymint széles 's egy reszröl
ben , magas fallal korülvéa' Bengali öböltöl , más
tetve ,'s tobbmesterséges fo
reszröl Anupektumin bérlyók által elosztatva ; a' 160,
czeitöl vétetik körül. A*
000 lak. alacsony 's bamtermékeny 's jól mivelt Chabusz nádból keszült háduba ( Magou-Kioum ) és
zokban laknak. Találtatnak
Ramree ("Tiamgee) szigetek
hozzátartoznak , és a' tu
itten 600 templomok , és egy
lajdon Arakannál,ésSanderkirályi palo ta, mellynek
eyvel formálják azon régi
kozepén egy nagy szín vagyon , melly hajdan irtózOrsz. négy tart.nyait. A'
Klima nyárban kellemetes ,
tató arany és draga ко, kinegésséges , télen pedig a' eok
cseket foglalt. Közel a' palotához vagyon egy jeles tó ,
esö miatt "egésségtelen , 's
a* hideg is sokszor igen ekis többnyire papok' lakárös. A' föld igen termékeny , sival megtelt szigettel.
kiváltképen a' szlgetekben ; Atakinto* , hegy Aetoliába»
vagyon itt só, viaaz, elePleuron vsánál.
fánt csont , riskása bÔvsé- Aral tó , Adler tó, vagy kék
gesen , sok fa , szelid és vad tenger , igy neveztetett az
állatok, kivált elefántok ,
ö kék színérol (430—47° É.
bivalok , és tevék , mellyek Sz. 760—80° K. H.) fekrö tó
a' lovak nem íéte miatt TatérBir.ban, 4.5 mfd. hoszmint terhhordó állatok szol«
szú , 30 szélességü , 4.50 Q
gálnak. Bérczeiben találta- mfd. térességü , halakkal 's
tik czin és <ólom ; az arany- ezigetekkel bÖvelkedö, nyubányak , mellyek -az elött fotról nagy hegyek , 'stöbmíveltettek a' mostani ii részeirôl száraz lapályak
dökben
elhagyattataknak
által határoztatik, 's ala
látszatnak. Lakosai (3 mil.
csony nádas partoktól körbecsültetnek , ) erös '» iz- nyékeztetett. Belé folynak
mos tagüak , setétbarnák fö folyóji Tatár bir.nak tu
igen lapos homlokúak , mel- m. Amu f Sir , és Kisil.
lyeket ¿«bóí valv táblák
Aralerak, Кошта

terek, Népség Tatar Bir.
ban , Aral tónál , KísilDarja, és Ainu fóknál. Ók
rokonnemüek a' Chivense,reknek '6 hagyobb részént
"üsbekekböli, Karakalpakokbol, 's Truchmenekbôl állanak. Kóborlanak ügyán,
és marhatartásból élnek ,
de ennek az ö szükségeik-*hez képest elegendö gondÍ'át nem viselik , azért tetát foldmiveléssel és halászattal is foglalatoskodnak , és a' hibázó barmokat az által szerzik bé.
Az ö számokfelmegy alkalmasint ioo,ooore. Két választóherczegeik(Bej v.Bey)
vannak , 's adót , melly 2000
Buchari aranyokból áll , fizetnek eszt.ként Chiva' Uralkodójának- — Az ö tart,
nyok elég szép és termékeny gabonával 's más hasznos plántákkal , de csak kevés számú lovakat, marhákat, oszvéreketj és»kecskéket nevel ; szárnyasállatokból csúpán csak tyukokat.
Ae erdök puszták és vada*
nok , szállásaik a* medvéknek , fafkasoknak , sa*
káloknak , rókáknak , pusz-<
tasági rókáknak , korsakokñak , vadmacskáknak, kecskéknek, disznóknak , nyulaknak , és zergéknek Halai
leginkább vizákból , tokokból, és pontyokbóí állanak ;
rákok éstekenôs békák nél
kül sem szükölködnek. —*
Föhelye Konrat.
iramon, (43й 55' E. Sz, 22o К.
H.) vs Francz. orsz. Gard
oszt. 505 h. 2200 lak.
irân ) termékeny völgy Fr¿
Orsz. Garonne oszt.bam
Aran' , szigfetek Hibernia nyugotr partjainál , тейуек
North és South-Arani szigetekrë osztatnak; Amazok
*' Diínnegali partoináí/

ezck pedig a' Gallowayiföboinél 's ezen utolsók hár~man vagynak , ц. m. Aillenoy , Kiltronon , és Shore ,
' mellyek Herczegi czimerc
víselnt'k.
Л an, Nebridea, 1. Arran.
Ar anda dn Duero , vs Duero íonkl , Ó Castüiában burgosbol Madritba vezetö uton
fekszik. 5,500 lak.
Aranjuez, Aranguera, ("40° E.
- Sz. 14o 4' 38" K. H»_) jóí épült helyseg Spanyol Ürsz.
Toledo Taraban 6 mfd; Madrittól , hova egy pompás
római módra kós¿ült útvezet , 5000 lak. Itt vagyon
egy magában ugyan nem
's igen disses , de messzeterjedö ; 's kellemetes kerteivel kerkedhetö királyi
mulato kastély.Legnagyobb
's legszebb az állék közzül a' Calle de la Reyna
( királynénak utzája ) , ugy
mint a' Herculesz kutja is , a*
számos ügrókutak kóaül. A*
várnak belsejében vagynak
sok nevezetes dolgok , 's
egy hozzá épített szárnyban
theátromi szála is találkozik. Midön a' Király ezen
kecses helyre lakni jott,
akkor minden követek 's
más elökelök is véle egy'útt
ide költöztek , 's ezen helységet igen felvidámitották.
Aranyos , fó Erdélyben , két
forrásbólered a'Bihari bér.
czekben , 's keletre fordulván Vajdaszeg falú felett
Marossal eggyesül. Hajókázható ugyan, de sok helyeken alkalmatlan a' hajókátás. Ez is mind kôzonségesen Erdélynek más íolyó}i arany szemeket hajt ,
mellyek a' c/.igányok által
szedegettelnek.
Aranyos - Szik ¡ Székeíy - Szék
Erdélyben
iélybe'n Thorda és'KiikôIés Kük
lö várme¿
vármegyék között, araJ
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nyos f<5nál. Éjszakról éske- Basaságban, kísAsiában, köi
letröl Thorda Várm. delröl
zel az eldölt, régi, az elött
elsó Fehérvári, nyugotról
olly pompás, 's az ö DianK.üköllö Várm. által hatá- nai temploma miatt olly
roztatik, 's i mvst és 21 fa- nevezetes Ephesus vsnak
lukat foglal. Kerületében
maradványikoz.
csak 4 geog. mfdeket szám- Arassi , kis vs Liguriában,
lál. "Nagyobb részént hegyes
Szard. Orsz. volt Genu ai
's részszerént erdös is. Földoszt.nagy kereskedést üz, kixnivelése nem sokat ér, de
váltképen füszerszárnos porezt kipótolja a' marha tai'tékákkal.
tása Fo vsa Szász Buda.
Aratapetkow , t«5 Éjszaknyugo*
Aranzii , magas sziklás bér- ti Amerikában , délfeíé rab*
czek Orosz Irkuczk Gouv.
tavától (Sklavensee) mellymelly Stanowoy bérczek- hez a' rabio fSkíavenflusz)
hez tartoznak. Ezen hegyek
által csatoítatik.
szomszédságában a' legna- Aratispi, jeles régi vs Hispágyobb melegben is hideg níában Antiquaria (Antivagyon.
quera)hoz 3 mfd.
Arar , Arararis , 1. La Saone. Arau , 1. Aarau.
Arararut , ío Europai Sarma- Arau Sxigetek , 16 mívelt szítiában. a). Daciában.
getekbol álló csoport kozép
Ararat, Matis, magas hegy Australiában , Uj Guinéatóí
Persiai Armenia Tart.ban
éjszaknyugotra esik , hanera messze Erivan vsától.
lakkal , tekenosbékákkal t
Körül vagyon véve lapápapa és czitromfákkal, Cay*
lyokkal 's közelebbröl mélyenni borssal 's t. e f. bÔveleégekkel , mellyek a' hozzá
kedik. A' Chinaiak keresmenést nehezítik , 's a' sok kedtek ezen szigetekkel,
mozgó fcivény miatt alig de Holland us passzusokkaï
lehet magosságának har- bírniok kellett. A' legna-^
Tnad részét elérni. Az ö te- gyobbik Arau Babának oeteje 12,000 láb. magasságú veztetik '85 mfd. a' kerüle'« szüntelen hóval fede- te. Egy réve is vagyon.
tett. Ezen hegyre szállat Araujo , helység egy ero» kasle , a' mint mondják , Noe téllyal Spanyol Orsz. GaliBárkája a' vizözön után ;
czia Tart.ban PortugalliáAz ott lakó remeték vitat- nak határinál.
Í'ák, hogy ök látták azon Arauko , legdélibb része Chili
lárkát , 's bellöle lévo fács- Tart.nak Déíi Amerikábán »
kákkal megszokták ajándé- tengertÔl egészen a' Corditkozni az utasokat. Az ar- leras bérczéig ; arannyál bftmenusz keresztények, hány- velkedíS , de még eddig Spaszor ezen hegyet messzérôl nyolok áítaímeg nem hédítszemlélik , ahnyiszor térd» tatott , mert a' vitéz A-<
re esvén imádkoznak.
táukonok , eggyesülve a"*
Aras, Arasi, fó éjszaknyugo- hégyek íakoeival, k»k Pe*
ti Persiában , meïly Kurral huenches , és Puelehes ne-eggyesülvén a' Kaspi ten- vekalatt isméretesek,-a*Bi->
gerbe foly.
blio nevü folyót , mint ha*
Ara-Saluk , v. Agio- Salui , ese- tárt,nyakasan oltaímazzáks
bély , kevés szegény Görö- Arauiопок , Chiíí Tofvény ¿er*,
góket foglal falú Anadoli век ott született polgár&i'
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Spanyol Peru Kir.ban , Dé- siában Caesareához 24 mfd.
Ii Amerikában. Ök a' Peru- Arausiv , jeles vs Cavarek' fölviai Cordilleráktól egészen
den Galliában , most OMagellan' utjáig terjednek,
range.
's magokat Molucheknek , Arawakek , Indiai nemzetseg1
azaz hadi embereknek , ne- az elött Hollanduszokhoz
vezik. Es valóban igen bátartozó Déli Amerikában.
trak és erösek , de igen rit- Ara.ivari, Carapanatuba , fó
kulnak a' részegeskedések Déli Amerikában , mélly
miatt , mellyeket a'Chikaés
Amazonnak éjszaki részén
más Európai égettborok o- Penitence' Szigeténél (20 20'
koznak , és a' himlök által.
E. Sx.) tengerbe foly , ez teAz 6 4. föfejedelmeik To- szi a' déli határát Franczia
quiknak neveztetnek , 's egy
Guianának.
i'ekete márvány baltát hör- Ar axes , fó Armeniában, Casdoznak ; a' Helytartók pepiumi tengerbe foly Albadig egyezüst gombbal ékes- nián által.
kedö pálczát az ö tisztsé- Araxus , fok Aksája csucscsán.
geknek jeléûl. Mint a' lo- Arayolas , helység Portugalvasságugya' gyalogság bír
lia Alemtejo Tart.ban egy
lövö fegyverrel, dobokkal
halas tó mallett, 2000 lak.
és sipokkal , fegyveröltÖ- Aratede , do Bispo , kerület
zetben , ökörbörböl való ,
Beira tart. Portugalliában.
szép tollakkal kiczifrázott Arbage, bérczek Orosz Finnsisakokban jár. Mivelhogy
landiában.
ökgyakrana' Patagonokkal Arbal, vs Angol Bengali Praeharczolni kéntelenittetnek,
sidenségben Bahar Tart.
's a' Spanyolok nékik néha
ban Soane keleti partján
néha segítséget nyujtanak ,
egy papiros fabrikával.
az teszi , hogy békeségben Arban , Aybar, vs Spanyol
élhetnek a' Spanyolok. Az
Orsz. Navarra Tart.ban San6 fa viskójikon Ökörbörböl guesa mellett.
való ajtók vagynak. Az ara- Aróe , Isola Grpssa Scardona ,
tás nálokoka a' legnagyobb
(44o 4ó/5o"E. Sz. 32o Al* K.
innepléseknek , ök általjáH.) Sziget Quarneroi öbölban vendégszeretôk. Az in- ben azAdriai tengerben,DaLgek felett hordoz mind a' matiához tartozik, 30 mfd.
két nem kék , vagy sujtásos
a' hossza , 4. a' szélessége ,
ponchosokat , mellyek a' lenagysága pedig 7 1/2 □ mfd.
. viták köntösihez hasonVagynak 4000 lak. Jó bort
lók.
és jó ízü füget terrneszt. ïtt
jiraure , kellemesen fekvô vs
vagyonVenezuelai Gouv. Spanyol Arbe , fö helye a' most leírt
Déli Amerikának Terrafer- szigetnek , vska két révvel
ma TarUban, egy igen ter1500 lak. lakh. egyPüspökmékeny és vizekkel bövel- nek ; vagynak két klastroltedô vidékben, melly edmai 's közel jó sófozo m'Adig r.sak a' pamut és kevés helyei.
kávé termesztésre használ- Arbeca, Arbecia, erös vár
tatott. A' vs igen jeles, és
Spanyol Ország Catalonia
több munkás lakosokat is
Tart.ban Leridától 4 mfdre
érdemel,
,
esik.
Araioxa > ArtaxaU, V« kisA- Arbel, 1, Erbifc

- ,95 Arbcia, i) tart, es vs Assyböl áll.
riában , 36o il' magassá- Arbois , Arborosa, (46o 55'
gon Aturiában GangameE. Sz. 23o 30' K. H.) vs Fr.
lához nem messze. 2) falu
Orsz. Jura oszt. Laustine fóPalaestinában sok barlannál 890. ház. és 6.400 lak.
gokkal Sepphoristól nem
nevezetes az ö boráról.
messze , Legion' mezejin.
Arbon, Arbor felix , (47o Y]'
Arbenbrothok , helység Skoczi- E. Sz. 26o ¿8' K. H.) kis keai Angus' Grófságában 4000 reskedö vs Boden tó mellak. egy révvel , gyolcs ,
lett Swaicz. Thurgaui Canczérna, és vitorla vászon ton.ban 470 ház. vagynak és
fabr. mester mívek keres- 2000 munkás lak. részin^Prokedésével.
testánsok részint KatholiArberg, Arolaeburgum , 1. Aarkusok , 's egy küzós temberg.
plomok vagyon. AzelötttarArbetbach , urodalom és hely- tozott a' Kostniczi Püspökség Austriának Ens alatt hez, kinek ügyese az oda
fekvö részében , Maimharts- való várban lakott , de volt
berg felett levo negyedben
neki még egy Tisztartója
mellynek szomszédságaban 's Tanácsosa is, 's külömbegy üveghuta találtatik.
feie privilegiomokkal birt,
Vagyon egy plébániája és
és a' 10 Swaiczi falukkal ,
tulajdon tërvényszéke.
mellyek Thurgauval részt
Arbia , kis fó Hetruriában ,
vettek , szôvetséget tartott.
Franczia Orsz. volt Ombro- Arbon , vs Badeni Her.nek tó
ne oszt. melly Ombrone fóker.ben Bodeni tónál, melba esik.
lyen kereskedést iiz , egy réArbis , Arabius, fó Gedrosia
gi várral.
tart. Persiában , és azon Arboran, kisPythyuszi sziget ,
iart.ban vs. 2). vs Aethioa' közep tengeren , közel
piában Nilus vizénél.
Ivicza szigetéhez kietlen нArbitrnge , kereskedoknél a'
gyan , de a' korzároktól sokkülbmbféle váltófolyamokszor megkerestetik.
nak ôszveeggyesitése.
Arbórea , éjszakkeleti Tart.nya
Arbo , fó Sweczia' Westmann- Szardiniának , selyemmel ,
land Tart.ban melly Malar
olajjal , fügékkel 's narancstóba esik.
fákkal bövelkedik.
Arloga , kis vs Sweczia' West- Ar burg , l. Aarburg,
mannland Tart.ban Storä Are , Arche , fó Francz. Orsz.
fónál, 1600 lak. kik földmi- ban, melly Piemontban a'
veléssel , kereskedéssel 's volt Francz. Doria oszt.
hajókázással foglalatoskodered, Montblanc' osztályát
nak. Vagyon egy pánczélfaálthasítja 's Iserebe esik.
brikája, pénzveró mühelye Area, vs Coelesyriában Tri's vasmázsája. Közel a' vá- polistól 18 mfd.
roshoz vagyon egy bereg , Area , 1. Maldivek.
rnellyben a' pogányok él- Areachon , Arcasson , 8 fr. mfdoztak , 's más régi marad- deket foglaló öböi. Fr. Orsz,
ványok. 1/2 mfdre innét va- Gironde oszt. a' sok zátogyon az arbogai mestersé- nyok miatt igen vaszedelges fó, melly által Hilmar mes bémenetellel.
és Mälar tavak közösülhet- Arcadia , máskép Cyparissa,
пек , 's melly 9 zsilipekc»pkély helység Щогеа sziHü». lex. I. dak.
1,3
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mésre; a' folyókban lévS
getében , Belvederi ber.ben ,
]ég csak aprilis és májusba
Görög orsz.bàn , egy hasonolvad, a' legrovidebb nap
nevü öböllel, és'kikôtôvel ,
csak 3 oráig , és 12 minuolajjal , juhbörökkel, es
gyapjúval kereskedik. An- táig tart. A' föld többnyire
nak elötte az egész vidéke , lapályos, vagynak mind amelly a' Poetáktól mint a'
zonáltal szikláji és moesárboldog pásztor életnek he- jai. Fö fóji ezek : Onega ,
Чуе , ugy rajzoltatik , je- Dwina, Mesen, Udor , Pinega' és Petsora. Gabona
fyeztetett ezen nevezet amég a* keves számú embeatt.
reknek sem terem elegenAcodes , 1. Arkadiaiak.
Arreas, vs Asia' Palaestina dö : a' baromtartás is eseTart.ban mellynél a' Szab- kély ; de annál sikeresebb
a' halászat , és vadászat ¿
bath vize elfoly.
ez medvéket farkasokat
Arcasson, Г, Arcacholl.
irámszarvasokat , 's t. e' f.
Arcatte , Arcatu , fö Eröseg
nyujt. Az érczekbol csak a*
Carnat tart.ban Ostindiáb.
só érdemel jegyezést. A'keAnglusoké.Coromandel orsz.
reskedés itt elég eleven. EArcegovina , 1. Herczegowina.
zen tartomány 7 ker.re
Arch , Raka , 560 észtenosztatik. Itt vagyon.
dös vár egy falúval , Carnioliában, i mfdre Gurk- Archangel , Archangelskoi Gorod , ,(56° 33' K. H. 64o 33'
feldtöl 's 10-re Laibachtól
36" E. Sz.) régi 1584 eszt.
esik. Ezen helységnek vagyben épült vs egy alaesony
, nak termékeny rétjei , gyüvidékben, Dwina folyónál
mölcse es gesztenyéji.
mintegy 9 mfdre az. ö fehér
Arch , szép helység Swaitengerbe esésétol. Vagynak
czi Schwicz Canton.
alkalmasint 1200 faházai,
Archabis , fó Colchisban Py1 klastroma, 11 görögtemxites vizetöl 90 stad.
Archaeopolis , vs Colchisban,
Îilomai , 1 luth. 1 réf. 's 7200
Phasistól nem messze.
ak. mellyek köztt elégszáArchandropotis , vs al. Aegyp- mos Németek, Hollandutusban , melly Andropolis
szok, és Angolok találtatnevet is viselt.
nak. A' vsnak vagyon egy
Archangel , Fanum S.Michae
réve , egy császári, 'sima
dnos emberekhez tartozó
lis , az éjszakkeleti része 's
hajócsináló piaezai , mel
Helyt. Europai Orosz Birodalomnak (62o— 70o E.
lyek' eggyike a', kereskedö
hajók keszítésére ïegjeleSä. 450—870 к. H.) fehér és
sebb az egész Birodalomban.
éjszaki tenger mellett , mel1 admiralitás, 1 kereskedö
lyek részei a' jeges tengerTársaság , 9, vitorla vászon ,
nek , Sibiria , Norvegi és
és alatság fabr. , azonkivül
Svéd LapponinàjWologdai és
egy négyszegü kereskedoház,
Olonezi Helytartóságok között , 11,9701/2 □ mfdeken , egy bástyával , palánkero170,000 lak. számlál , melséggel , 's hat erös tornyoklyek köztt 3000 Lapponi és
kal ; 's nevezetes, fengerén
Samojedeni familiák találés szárazon , commiçsiôs és
tatnak. Ezen igen hideg
transito kereskedést kivált
tart.ban majd mindenütt
a' Sibiriai termésekkel üz ,
alkalmatlan a' ibid a' terri esen kereskedés summá
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ja több mint 2. mill, rubelt
Como kérületb. Majlandï
С3>°88,888. for. és 53 1/2 kr.) tart.ban.
tészen.Virágzik itt azonkivül Archipelagust , tenger daraba' hajokázás , a' hajócsiná- ja, mellyben sok egymás
lás 's más vsi keresetek. Az mellett lévô szigetek vagyesztendônként ide érkezo
nak ; Szigetes tenger ; töbhajók száma 40—,50. tétetik.
beket esmérünk már.
Innét hajókáznak többször Archipelagust y ugy neveztetik
Spitzberga' és Nowaja Zemáltaljában az aegei tenger p
lja' Szigeteire rozmár' fogá- melly törökül Adalat Den
gisinek hivattatik. Ezrész*
sa kedvéért.
Archangelsk oi , rézbánya Orosz
a' kozép tengernek , melly
Orenburg Helyt. AsiabanAk- nyugotról Morea , Görög
Ország , és Macedonia , éjsun mellett 170 ház. 460 1.
Esztendônként 6000 font réz- szakról Romania, kpletröl
y.el szolgál. Egy más azon
Natolia , délrôl pedig Can
nevü rézbánya vagyonSchu- día által határoztatik. Ó
ezen szigeteket mellyekböl
ran mellett.
Archangelsк oi , Határ vára O- a' Capudani Basaság áll ,
rosz Ekaterinoslaw Helyt.
foglalja : u. m. SamodraArchangelskoy , 1. Archangel.
chi , Thassoj Embro, Léña
nos , Skiros , Euripo > AnArche ,. 1. Arke.
Arche , helység Piemontban
dros , Nagy Coluri , Engia,
a' Barcellonettei völgyben.
Zea, Tine, Mycone, Dé
Archelais , Col.vsCappadociáb. los, Syra, Thermia , SerHalys vizénél , Claudius C.
pho , Siphno , Argentiere ,
által gyarapíttatott. 1) Mvs
Milo , Antiparos , Paros,
Palaestinában
PhasaelisNaxia, Amorgo, Rio , Santól nem messze : Archelaus
torin, O-Kamene , Kis-Kamene, és Uj-Kame:ie. Laáltal építtetett.
Archena ferdök , Spanyol Orsz.
kosaik görög vallást követnek ; vagynak némelly egyMurcia Tart.ban , mellyek
már a' Romaiaknál esmére- gyesültek közöttök. Kereskednek borral , apröszölötesek valának.
vel , olaijat, fügékkel , seArches, vagy the Court of Ar
lyemmel ,
márvánnyal ,
ches , tôrvényhelye a' Can
mézzel , viasszal , masztix
terbury Püspöknek Angol
Orsz.ban, hoi a' püspöki 's mézgával 'e t. ef. mellyek
ha]dan Cycladesi , és Sporaegyházi tanácsbéli itéletei
desi Szigetekre oszlottak.
eilen áppellatiók beadatnak. Ezen széktôl még egy- Archipelagust de Chiloe és Cho
nos , Spanyol Peru Kir.ban ,
szer lehet a' királyi Courth
Chili Audientiában , több
of Chanceryhez appellálni ,
mint 82 Szigetekböl áll ,
melly azután Commissáriusokat Courth of Delegates mellyek 41o *o'-460 Del.
Sz ■ terjednek.
név alatt rendel
Archidona , vs Spanyol Orsz. Archipelagust (7ndiai) , melly
Granada Tart.ban 5000 lak. Philippi , Mo{ur.ki , és SunArchimont , vs Belgiomban,
di szigeteket foglal,
Francz. Orsz. volt Sambre Archipe/'içus*(Maldivi), melly
és Maas oszt.ban Semois fó
a' Maldivi szigéteket elsöbb
mellett.
India* Malabar partjainál
Archiuto . helység és Grófiág magában foglalia.
»3*
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Archipelagutz S. Lazari , egy vagynak.
része a'keleti tengernek Ja- Arcot, Arrukate, (12o 51' 24,"
pan ésPhilippi szigetekköÉ. Sz. 79o 28' 4" К. H. Gren*zött.
wichtöl) , régi nagy vs
Arce , vs Nápoly Ország' tulsó
Angol Madras' TraesidenHer.ben, 4,340 lak.
ségében , elsöbb Indiának
Arcim , vs Oláh orsz.ban Oit*
Carnatik' Birod.ban Palier
vize mellett.
,
mellett , Madrastól nyugotArcis sur Aube , (48o 30' E. Sz.
ra esik , egy felleg várral.
21o 45' K. H.) kisvs Francz.
Azelött volt tulajdon NaOrsz. Aube oszt. 2,300 lak.
bob ja. Vagynak pamutfab.
Aubefónál, melly itten haés riskása termesztése. KöÍ'ókázható lészen , pamut- zel hozzá egy hegyen valarisnya és sipka fabr.
gyon a' Kalissghur nevü
meglehetös kereskedése vaeroség.
gyon gabonával.
Ares , (les) , vs Francz. Orsz.
Atcisa, kis vs Olasz Orsz. OVar oszt. 2160 lak.
lona oszt. ezen fónak ere- Arcueil , Arcus Julianus, fadetinél.
lú , 135. haz. Francz. Orsz.
Arco , azelött Grófság egy aSeine oszt. nevezetes az ö
zon nevü vssal és hegyen
1624 eszt. vizcsatornájától ,
épült várral az ugy nevémelly az egésséges vizet
zett Olasz confiniumokban,
Rongisból Párisba 200 ölre
Sarca fónál. Határoztatott
viszi.
. Judiciariak , Val di cavedi- Arcy , Mvs Francz. Orsz. Yon
ne , Lago di Garda , és Rine oszt. a' nevezetes esepva által, 's 2700 lak. számkö üregekkel.
lált. Azután Olasz Ország' Atdacker , Mvs Austria' Ens
felsö Etsch oszt. adatott.
alatt lévô részében , Bécsi
Arco y fó Piemontban, melly erdö felett( fekvö negyedAlpesek' éjszaki részén Fr. ben , egy helybéli káplányOrsz. volt Pó oszt. ered , sággal.
Saonet, és Molosnát felvé- Ardagh, helység Hiberniának
szen és Chivassa mellett Pó
Longford Grófs.ban. Volt
fóba esik.
azelött Püspöksege melly
Arcóle, falú nem messze Man- most a' Tuami Érsekséghez;
tuátol , hol 1796. eszt. ben
kapcsoltatott.
Nov. 4-kén Francziák meg- Ardanaxet , hegy alja, egy
verettettek Austriaiak által.
kikötövel Lybia MarmariArcos de la frontera , Arcobricában.
gae , régi vs Guadelete fó- Ardanis prom. fok ugyan ,ott.
-nál, Spanyol Orsz. Sevilla Ardanócz , tót fálú Magy. Orsz.
Tart.ban 5000 lak. egyszikNitra Várm. tartozik a' Nilán épült várral, melly-ter- trai Püspükhez , bortermészet és mesterség által mesztéssel, kath. lakos. és
igen jeles , mert miatta a'
kath. tempi.
Vst csak egy részrôl t. i. Ardart , 1. Ardfert. >
Sevilla felül meg lehet tá- Ardasse , a' levanti (napkelemadni.
*0 selyem, melly SmyrArcoi de Val de Vet , helység nán által jö.
Portugallia' Entre Duero e Ardatow , (,5,5o 2' E. Sz.) vs
Minho Tart»ban Vez melSimbirszki Helytartóságban
lett. 134. h. Szabad vásárai Asiai Orosz Birodalomban,
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Alatyr folyó mellett , 270.
bok vagynak , mellyek Hih áz. 800 lak.
,
berniaiai Királyok' sírjiaikArdatow , (55o lo' E. Sz) ker.
nak tartatnak.
Léli vs Orosz Nishnyi Now- Ardenni erdök , Arduenna Sil—
gorod Helyt. Tetsha mellett
va , nagy hegyes azelött
1 52 ház. 500 lak
igen rosz hírü erdök , melArdea , Ardua , helység es ulyek a' töle nevezett Franrodalom Pápa Birtokaiban ,
czia oszt.nak éjszaki részét
Francz. Orsz. volt Tiberis
teszik , kezdödik Franczia
oszt. a' rosz levegö miatt
Hennegauban , 's terjed Pimajd egészen elhagyatott
cardián , Champagnen , és
lakosaitól. Rómától 18 mid.
Luxenburgon által egészerç
Rutulusok fö vsa,
a' Moselig; imitt amott
Ar debit , nagy és népes vs Nyu- nagy darabjai kimiveltetgoti PersiánakArdebidschan
tek ; az egész, vidék mégis
hideg és nedves ; az
Tart.ban bérczek kôzepén ;
itt láttatnak sirjaik né- Ardenni oszt. 100 Q mfdeken
melly régi Persa Királyok260,000 lak.számlál. Rethcnak , mellyek között az elIais és Porcien, az elöbbeso Sophi koporsója legna- ni Sedan Helyt;ból'a' régiebb
Franczia Országhoz tartozó
gyobb szentségnek tartatik.
Naraur Gráfság' részébol ,
A' régi már kimúlt Sophi
familia' innét vette ere- Remois és Argonne darabjaiböl i 's Bouilloni Her.
detét. »
Ardeche, kisfó , melly Gevau- böl áll. Föfoji : Maas , Mar
ne, és Aisne. Ezen oszt.nak
dani bérczekben Vivarais'
határinál ered a' mostani nagy része kßves , a' többi
tôle nevezett Departamen- jó legelökkel bír. Fö termétet 's Aubenas vsát hasít- sei : a' fa , bor, marha,
ván , több apróbb fókat fel- vas. Ot u. m. Mezieresi,
vévén , gyakran áradván , Rocroyi , Sedani , Retheli ,
'su mfdnyi futása után és Vonzieresi kozség kerülePont s. Esprit felett Rho- tekre oszlik , 34 kantonokr 1
nébe esik. Theuyts szom- ban .599 kozségeket számszédságában bazalt kövek- lál, Fö vsa Mezieres.
» kelbe vagyon kerítve az á- Ardes , félsziget Hibernia' Ulgya. Ettöl nyert nevet.
ster Tart.ban Downe GrófArdcche , oszt. Fr. Orsz. melly ságában.
Vivarais Tart.nyát foglalja Ardfert, valaha fövsa a' KerRhone mellett fekszik , és
ry Grófságnak Munster ne108 □ mfdeken 268,000 lak. vü Hiberniai Tart.ban , egy
számlál. Klimája a' sok he- Universitással , most egy
gyek miatt igen durva, de kis halászhelység és kikötö.
még is termesztetik bor és Ardglass , helység Down Grófselyem. Három u. m. Pri- ságban Hibernia UlsterTart.
vasi , Argentierei , és Tour- ban , valaha nevezetesebb
noni kozség kerületekre osz- volt régi erosítésnek maratatik , mellyek egygyütt
dékival.
3.38 kozségeket 31 kantonok- Ardgowar , Sunart , Ardnaban foglalnak. Fövsa Privas.
murchan és Meroen nevii
Ardée , helység Hibernia Lein- kerületekkel eggyütt, egy
ster Tart. Louth Grófs.ban.
félsziget , melly LimcheSzomszéds.ban nagy dornLoch, a,' Muli-Sund és O
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«eanáltal bekeríttetik , ко- melIybenDotnyknak(Tournay) FrancziaOrszágra áltïép Skoczia' Argyle Grófengedése elvégeztetett , 's
ságában. Mellyek közzül a'
két elsökben ólombányák
melly camp de drap d'or
vasjynak , 's ezek küzött a*
(aranymatériából való lóStrontian , hol az elsöStron- ger) név alatt esméretes.
tionit találtatott. Mero en Ardrosen , 1. Androseri.
legerdösebb már Osszián E- Ardunton , vs Kyle tart, déli
nekeiben is erdösnek nevez- Scotiában.
tetik.
Ardschis, 1. Wau.
,
Ardiaei , p. nemzetség Dalma- Ardvert , vs Francz. Orsz. al
^ tiában hajdan.
so Charente oszt. 650 ház.
Jírdila , fó Spanyol Orsz. Es- 2600 lak.
tremandura Tart.ban melly Are , térség , vagy fôldmérônek egy része Franczia OrGuadiana fóval eggyesül
jírdisa , kis vs Jura Scotiai
szágban , négyszegméro ,
szigetben keletre.
mellynek egy oldala 10 metreseket fogíal: béhozatott
Ardnnmurchan , 1. Ardgowar,
az elöbeni négyszegü vesz-»
Ardan , falú Francz. Orsz. Juszö helyett , de majd 2 olly
, ra oszt. papirosfabr.
Ardoye , vs Belgiomban Fr,
négyszegü vesszökkel felér.
Orsz. volt Lis oszt. 5870 lak.
Ärenak 10 része neveztetik
Ardrah , Fövsa azon nevüDaDeciarenakjSzázad része cennomei Birodalomhoz tartotiarenek , ezeredik része pedig milliárnak , ez közel
zó Tart.nak Felsö Guineáegy négyszegü láb. Decare ,
nak arany partján Afriká10 aresböl álló mérték mintban, egy igen gyönyörü ,
egy 20 négyszegü vesszö.
pálmafikkal bövelkedö viHectare^ 100 aresböl álló
dékben, még most is viseli
a' régi nagyságának jeleit. ' mérték mintegy гор négy
szegü vesszö , ( 22 lab egy
Éjszakra esik egy öt ora járású sürü erdö , mellyenke-т vesszö); általjában arpent ,
resztül csak egy keskeny vagy 1 hóldfbld helyett téés görbe gyalogút S. СоЬт
tetik , 's ez mértéke a' nagy
földi jószágoknak. Kilare
mina vsába, melly 1,5,000
1000 aresböl álló mérték ,
lak. számlál , vezet. A' ki
ezen erdön által vezettetni
mintegy ,50o négyszegü veszakar , az tüz , lovés , fuvás
szök , vagy 19 hold. Myriaés lárma által elhajtatja a'
re , 10,000 aresböl álló mér
ték melly 195 holdakat, es
vad állatokat.
Ardre, fó Francz. Orsz.ban ,
94 n,égyszegü vesszöket fogmelly Angers mellett eredlal.
vénNor^nál hajóká'zható lé- Areal-Nagysdg , p. o. egy épület nagysága , vagy téresszen 's Nantes mellett Loiségének mellyen áll , terjereba esik,
Ardres , erös vska Calaisi ten- dése , térségnagyság vagy
gerzu.£f oszt. Francz. Orsz. téresség.
1,600 lak. egy mocsáros vi- Arebo , vs Benin Birodalomdékben. Ezon vs és Guiñes ban Felsö Guinea' arany
között türtént 1520 eszt. partján, hol a' fehérekkel
ben, a' koltséges öszvejö- való kereskedés legnagyobb..
vetel I Ferencz Fr. Kir. VIII Aredico , kis, vs Porto Ricco
Henrik Angot Kir, közqtt, SzigetébenÉÍs,z.akiAmerikáb.

Uiree tava , Daniában , vagy inföldes úri Dülmeni Grófsááf
a' vol Francz. Országi Fel
hább kategat' öble , mellytöl szálló homok által vásö Yssel , és nyugoti Ems
oszt.hoz adatott.
l'asztatik , 's az Isefördi kattegat' öblehez egy raester- Aremberg , vs Német Rénuszi
Tart.ban , Fran: z. Orsz. volt
séges fó által kapcsöltatik.
Rénusz és Mosel oszt. ioo h
JÍreguier , 1. Arkiko.
ólom és vas mühelyekkel.
Are/at , arelati tartomány ,
azelött egyKir.ság, melly Arena , vs Liguriában Fr. orsz.
volt Genuai oszt. 2590 1.
9 században felállítatott ,
*s Burgundot, Dauphinét Areпасum , vs Batavusok folProvencet Franche-Comtét ,
dén Galliában , Noviomagus
Sabaudiát, majd- az egész
és Colonia Trajana között
Swaiczot Sundgaut,és Müma' Legió szállása.
pelgardot magában foglalta. Arendal 1. Arndal.
A' nevét Arelat most Arles Arendiovan.' к 1. Argotsinachek.
fö vsától nyerte, 's máskép Arendonk , kis vs Belgiomban.»
Burgundi Tart.nak is nemind a' két Nethek volt
veztetett. Lassan lassan na- francz, oszt. 24,50 1. kik réçzént sólyom madarak' tagyobb rész , most pedig
majd egészen Franczia Qrnításából élnek.
Arend tava , tó a' hasonló neszághoz tartozik.
Aremberg , azelött Herczegség
vü városnál Vesztfalia' alsó
Elbe' oszt. 1 mfdnyi kermNémet Ország r Vesztfáli ker.
letü , 20—30 öl mélységû ,
ben , Ahr fónál , Eifel Tart.
ban , 7 mid. Cöllntöl melly mellyhe Schrampen kivül
más folyó nem esik , 's csak
az Aremberg! Herczeghez
egy patak által szivárkodik
tartozott. Midön pedig enkx , 's azért eszt.ként nö az
nek birtokai Franczia Országhoz kapcsoltattak , akö mélysége. Nem igen ha
las , de néha kivet boroskor pótolásképen a' hajdan
Münsteri Meppen' hivata- tyánkovet , és köve vált teslát melly Hollandiától keteket. O vele kapcsöltatik
letre , keleti Frieslandtól
öszve a' Genzin mellett fekpedig délre esik , azonkivül
vö 549 mfd. 130 vesszökre
Reklinghauseni Grófságot ,
terjedö tó. +
Münster, Mark, es Cleve Arendsee , vs északnyugoti részén a' hasonló nevü tónak,
Tcözött , es Dülmeni Grófság
Vesztfalia' alsó Elbe' oszt.
felett felsö hatalmat kaazon nevü kerületében , a*
pott. Az egész Tartomány
tehát melly Renuszi szövet- belsö városból , Haworth
ségben Arenbergi Herczeg ' külsö városból , az urodalmi majorból, az asszonyi
ség' czimere alatt felállaszerzetböl , és egy Upstal ne
pítatott, 50 □ mfdeket,
vü utszából áli. Ez egy kiigen kevés termékeny fölnyilt hely 3 kijárásokkal ,
det, 's .59,000 lak. kik torf,
2 templomokkal, l oskolá-i
és gyolcs kereskedés áltál
val, 1 kisasszony szerzettel,
élôdnek. De 1811 eszt.ben
melly egy Fejedelem aszelrontatott ezen Her.ség ,
szonyból 's 6 Conventualiés a' Reklinsreni Her.ség a'
Bergi tnagy Herczegség' Resokból áll , 's melly 1148
eszt. fundált Benedict! apá-*
nusz oszt.hoz csatoltatott.
czák klastromából reforma*
A' Meppeni Her.ség, és a'

tío után eredett, i Ispitál- három halas tavak között
lyal, 219 h. és 134Ч 1. kik- 474 h. 2400 1. gyolcs és posznek fö foglalatosságaik a' to-szövö fabrik. A' ííasonló
seríozés , pálinkaégetés , ke- nevü kerület 26 i/2Qmfdereskedés , foldmívelés , ba- ken 2.3400 1. számlál.
romtartás 's halászat. Itt Areopolis , Rabbath Moab ,
tartatnak 6 országos 's 4 ne- vs Arabiában , Palaestina'
vezetes barom vásárok.
határán.
Arene, nevezetes forrás Lepre- Arequipa , tartomány Limai
on mellett Elisben. 2) hely- Tôrvényszék ker.tében déli
Amerika Spanyol Peru Vi
ség Tripphyliában.
Areas de Mar , vs Spanyol orsz. ce királyságban , hol a' leg
Catalonia tart.ban egy ha- nagyobb Peruviai Titicaca,
jós-oskolával , kereskedés- nevü tó találkozik , aransel , és haiók csinálásával nyal és ezüsttel bövelkedik,
's termesztése gabonában ,
foglalatoskodik.
Aremberg , (51o 22' w" E. Sz/) gyümölcsben, borban,olajFo vs a' Hassiai Vesztfali ban , barmokban 's t. ef. ¿11.
Herczegségben egy hegynél Itt vagyon
és Ruhr folyónál 245 h. 1740 Arequipa , fo vsa a' most Ieírt
1. és 1 Gymnasiummal. La- tartom. Quiloa nevü gyökóhelye a' füldmivelésre ü- nyörü völgyben , lakhelye
egy Püspöknek 40000 1. Ez
gyelö társaságnak.
Arensburg , helység Trensbüt- fö rakóboltja az Europai és
teli hivatalban , Holsteini Amerikai portékáknak. О
egy közel lévô tüzokádó
Herczegségnek
Stormann
tart. 3 1/4 mfd Hamburgtói hegytöl már 4szer elrontaészak kelet felé,Báró Schim- tott 's még is oily népes. Itt
van egy örök tavasz , 's a'víz
meJmannhoz tartqzik.
Ar'cnsburg.(¿8o 1,5' É. Sz.) vs
egy kôzellévo folyócskából
város' majd minden útszáOrosz Livonia Helyt.-Oesel
jiba csatornák által vitetik.
szigetében Rigai öbblnek
egy kissebb ôblénél 180 ház. Aresaan , sziget Orosz Olonez
A\\oo 1. Beeveznek ide eszt.
Helyt.a' Lagodai tóban márként mintegy harm in cz havány bányávál,
jók , 's azért nem csekély a' Arestinga , sziget Persiai tenkereskedése.
geren , Khermann tart. felé
Atensharde , kerületa' SchleszAsiában.
wigi Herczegségnek Gottorf 4rethusa , forrás Orthygia кis
sziget. L. Cicero in Verrem.
hivatalában , mellyben Va1. IV. c. 53. 2) forrás Boeola azelött legnagyobb része
azon sáncznak , mellyet tiaban. 3) forrás Itaka szi
Gottfried Daniai király 9.
get. 4) forrás Euboeában
Században a' Szászok ésTóChalkisnál. 5) mvs Amphatok bérohanási eilen csinálxitis. Macedoniában. 6) vs
tatott. Még most is látszaSyriában Epiphaniától a6
tik nagy része , de ez ir nastad.
gyobb részént elapadt.
Arevaci , nemzetség HispaniáArenshauten , ujonnan épült
ban , fö vsok Numantias.
vs Alsatiában Francz. orsz. Arevallo , kis vs egy várral ,
alsó Rajna oszt.
Spanyol Avila tartom. 1600
Arenswalde , kerületbéli vs
h. 4500 1.
Brandenburgi ui »Markban, Arezzo , Aretium , kerületbéli

fßvs Hetruriában , Francz.
lett tengerbe esik.
orsz. volt Amo osztályban Argenta , kis helység egy vár-«
régi vs külsö vssal , 's mintral, Olasz ország' alsó Pó>
egy Sooo lak. Lakóhelye l
oszt. közel Commachiohoz.
Püspöknek , vagynak 16 pié- Argenta , folyó török Albaniábániáji , 4. Ispitályaji ; a'
ban , melly az Adriai tenpüspbki templom és le Boggerbe foly. .
gie itt a' legnevezetesebb é- Argentau , Argentomum , kis f
pületek. Ezen vs születés he]ól épült , de népes négy küllye több hires férjfiaknak :
so városokkal körülvett vs
р. o. Mecoenásnak , a' Mu- Francz. orsz. Orne oszt. 5600
zsikai jelek' feltalálójának ,
lak. Orne folyónál , mellyen
Aretin Péter nevezetes Sza-> egy szép hid általvezet. Ittyricusnak , Petrarca Feten készíttetik czider (gyürencznek 'st. m.
mölcsbor) , és jó börök. TaArfenille , vs Francz. orsz. Alláltatnak itt; vagy pedig
lier oszt. 2З50 1.
vidékében sokgyolcs és poszArga, his folyó Spanyol orsz. tófabrikák.
Navarra tart. melly Ebroba Argentara , (máskép Scardus)
esik.
nagy bérczek Europai török
Argan , vs Spanyol orsz. új
Bir.ban , melly Bulgariát
Castilia' tart. a' Toledoi viMacedoniától elválasztia , 's
dékben.
nevét a* tündöklö csillámArgaeus m. havas hegy Cappakövektöl , mellyek több hedociában kis Asiában.
gyein láttatnak , nyeri.
Arganthon m. hegy Bithyniá- Argentara , Monte argentaro ,
ban Ciumnál.
kis félsziget Pápa birtokaiArgari vs és fok Indiában.
ban Francz. orsz. volt Tibey
Argau , 1. Aargau.
risz oszt.
Argelei , Argilliers , kis vs a' Argentat , (45° 4' E. Sz. 19o 33'
tengernél Francz. orsz. felsö
К. H.) Francz. orsz. Correzz
Pyrenaeuszok' oszt.ban.
oszt. 300 h. 2370 1. számlál.
Argen, folyó Würtembergi ki- Argentevil, kis, de répes vs
rályságban, melly két ágak- Francz. orsz. Seine és Oise
kal.az aJpesekböl ered, meloszt. Seine folyónál, 1800
lyek Achberg mellett egy-. h. és 4760 lak. Vidékében
gyesülnek , 's nem messze
sok bor terem.
Langenargentöl Boden tóba Argent¿ere , kis vs és kerületesik.
béli fbvs Francz. orsz. ArArgen, hajdaniAustriai urada- deche oszt. 2000 1. egy mély
lom Swáb orsz. melly а' Во- völgyben , vagynak szappan
den tó' szigetén fekvó Argen fabrik.
várától nevét nyeri , 's most Argentiere , Gimioli , kis sziget
"Würtemberg' orsz.hoz tarArchipelaguszban , egészen
tozik.
egynemii krétával , (a' neArgenfels , vár , és uradalom vezetes Cimioli földdel} fedHammersteini
kerületben Ve vagyon , mellyet mosásBajnánál , itt a' legjobb vö- ban , és lenböl való mate
ros Rajnai bor , mellynek riáknak fehérítésében haszneve Bleichest.
* nálni lehet. Terem benne
Argennum p. fok Siciliában.
egy kevés pamut is , lakoArgens , kis folyó Franc, orsz.
sinak száma 200.0 megyen ,
^ar oszt. melly Frejus melmellyek majd csupa Gë
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lyett Demokratiát hozott
rögök.
Jlrgentiere , Col d' Argentiere , bé , és Acháját is magában
bérczek Francz, orsz. alsó foglalta. A' Persiai és PeloAlpesek oszt. Itt vágyon ponesusi harczban fö részfc
egy Bircelonetteböl Coniba vett. Az Achaeusi frigyben.
is elsök közül való volt. My—
vezetö út.
kenaetelpusztította. Eszak^Argentina , kis vs Are folyónál
ra Àkhaja vagy Korinthusz
Sabaudiában Francz. orsz.
és Sicyon , nyugotra ArkáMontblanc osïît.
dia , délre Lakonika , és keJlrgento , Ulujeus , fó Albaniáletre a' Myrtoi tenger haban Görög orsz. Guolfo de
tározta.
Venedigbe foly
Argenton , f Argentomachum , Argon, Mantinaea vsa körül
levo mezo Arkadiában.
(400 9o' E. Sz. 19o io' K. H.)
bis de erös vs Creuse folyó- Argonne , felsö Champagne
nal Francz. orsz. Indre oszt. tartomány4 Franczia orsz,
ban , 20 francz. mfd. a' hos340K lak.
jlrgenton d' Eglise , vs Francz. sza , melly Lotharingia és
orsz. mind a' két Sevres oszt. Maas f'elé terjed. Most részént a' Marnei , részént az
1500 lak.
jÊrgentor kis folyó Poitu tart. Ardennei oszt. tartozik.
Francz. orsz. Charente vizé- Argos, hajdani királyság Peloponezusban , vagy a' mai
be szakad.
Morea nevü Basaságban , a'
Jlrgertoratum I. Strasburg.
A'gentre , vs Franc, orsz. Ma» Napoli di Romania öble mellett, melly most a' régi Co*yenne oszt. 230 h. 2290 1.
Argentuaria , Arburg vs Rau- rinthusszal ésSycionnalSakkoniai kerületet formal, Itt
racusok foldén Galliában.
Itt nagy veszedelmök volt vagyon
az Alemannusóknák Grati- Argos , fö vs , Nacho folyónál,
a' régieknél Inachus , igen
an Cs. által.
nevezetes volt , most pedig
Argiae i. husz szigetek Caria
rosz helység egy fellegvártart. ezeléné}.
jírginusae i. 3 szigetek kis Aral.
Lakhelye egy Püssiábari Canaenál.
pöknek.
Argisch , vs és hegyen épült sirgos, Amphilochi fö vs Akarvár Oláh Orsz. , közel az
naniában.
, •
Erdélyi határokhoz , hol Argostoli , fö vsa a' Joni Cephalonia nevü szigetnek ,
Dombrovicza folyója ered.
Argita f. , fó Hiberniában éj- mindenfelül hegyek által
békeritve , egésségtelen és
szakra.
jfirgob, fcerület, melly Og Ba- szomorú , legfeljebb egy vásani királyé volt. Deu. 3 , 4. roshoz hasonló ; csak kis és
Sßrgolis, Ar^os , Argirusok ha- rosszul épült házai vagyzája , Peloponesusi tartom.
nak, mellyeknek nagyobb
Danaus és Pelops által gya- része a' foldindulás által
yapult. Régi nemzet, még szenvedett , melly általjáa' Trójai har'-z elött The- ban ezen szig.tbennagy pusz»
bával küszködött , Trójánál tításokat teszen. Vagyon
legerösebb volt. A' Heracli- egy Latán Franciscanus
dáktól, és Doriaiaktólmeg- klastroma , mellyen egyehódít.tatott. Negyven eszdül torony vagyon. A1 Götttndck után Mouarchia he- rög tempiomoknak elein ,
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vary oldalain vagynak lv Argyle , Argathelia , v. Inveformáji , mellyek alatt a'
rary , Grófság kôzép Skoharangok fiiggnek. Sokszor cziában északról Juvernesz,
f'ügg a' harang egy póznán
keletröl Perth , és Dumbar
Jtét egy bizonyos távolság- ton , délról és nyugotról a*
ban ültetett czipruszfák kö
Hiberniai tenger által hazött. Vagynak 6000 lak. egy
tároztatik , 's Í9.24 angol Q
alkalmatos révvel es egy
mtídeken 7.859 lak. számhajócsináló piaczczal ; egy
lál. Több keruletekböl áll,
lazarettel , a' jôvevények*
mellyek tenger öblei által
számára való szobákkal.
formáltatnak , de egy része
Lakóhelye egy Püspöknek ,
a* nyugoti szigetnek is tar
's kereskedést üz.
tozik Argylehez. Sziklák ,
jîrgousin , gállyatiszt , a' gál- völgyek , bérczefc , folyók,
lyaraboknak gondviseloje.
és tavak felváltják egymást,
Ö alatta 's az o segítoji a- de a' földje elég terméketlatt 10 ember vagyon , kik len. A' lapályok és völgyek
a' rabokat örzik.
kevéssé míveltek , 's kevés
Argow , kerület Helvetiában , gabonával szolgálnak ; elAr vizénél Bern tartom.nak lenben a' marhák és juhok,
német része. Constantiai mellyek itten rész szerént
tóig terjed.
még vadak , elegendö tápJr'guel 1. Erguel.
lálást találnak a' hegyeken
At guenon , Argenus , kis folyó és bérczeken. A' vad itten
Francz. orsz. Ule és Vilaine igen sok , 's hal sincs hijáoszt. melly nem messze S. val a' folyókban ,,tavakban,
Malotól tenfferbe szakad.
és a* partoknál ; Erczei : rézArfiuient , azelött Marquisz- ben , vasban , 's ólomban ,
állanak , de kevés hasznokat
ság a' Nivernois Gouv, ,
most Franczia orsz. Nièvre veszik. Hoi a' fa szüken vagyon otttoríával tüzelnek,
oszt. tartozik. ,
jírguin , (20Э 37' E. Sz, 18o 57' de soliszor ez is hibázik. E-i
K. H.) Sziget Sénegambia zen tart nak 7 öblei vagy-»
felsö partjánál kôzép Afri- nak , mellyek Lochoknak
kában , egy azon nevü öböl- neveztetnek , 's ezek között
Loch Fyhe a' legnevezeteberi , Angolo.kh.oz tartozik,
de még is örizet nélkül va- sebb , melly 30 mfdre befegyon ; ök azelött a' Franczi- lé nyúl , 's legjobb herinákhoz tartozó eroséget el- gekkel szolgál , mellyek' fogásához gyakran 5—600 csórontatták.
nakok is ao.ooohordókkal kijtrgun , Argunä , Argunja , fo
lyó Orosz Irkuozk , líelyt. , mennek. Kerületjei e' kömelly Mongoliában Kerlon vetltezök: Cantyre , Knapnév alatt cred , az ö Schli- dale , Cowal, Argyleproper,
kával való eggyesülése után Lorn, Glenorehy, Appin,
Amurnakneveztetik.'s majd Ardgowar , Sunard, Ardna-»
90 mfdig Orosz birodalom' murchan , Morken (az utol-«
és China' határjait tesz¿.
só 4 egyetemben.)
ArgunsJioi , egy fö eröseg Orosz jirgyle proper , legjobb kerület
Irkuczk Helyt. Argun foa' most nevezett Gróf'ságban.
lycnál.
Lorch , Fyne , és Lorch Awe;
$rgustana , ve Cappadociában között. Az utolsó tó 3 mfd.
nern roeesze ArkhelaistóL
bpsszu 's ¿ttaljába» x mfdv
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ezéleS , és halas ; ezen tó kia' Limai Audientiában , défoly a' Lorche Elive nevü
Ii Amerika' Spanyol Peru
toba. Fóvárosa ennek Invekirályságában ,
erös
és
rary.
,'
bátorságos kikötövel, melly
*Ar%ylet vs Eszak - Amerikai
rakóhelye minden aranyNew Jork szabad Status'Vas- nak és ezüstnek , melly ezenv
hington Grófságában, Hudorsz.ban ásatik. Innét Lisonnál , 2340 lak. kereskemába , onnét Panamába ,
dést üz.
Panamából Portobelloba , 's
Jlrgyot, forrás Argyra vsnál innét végezetre Galliónekra
Achájában.
vitetik. E'hez használtatnak
Arkus, Dioecesis Aarhusiensis, az úgy nevezett Pecos vagy
1. Aarhuns.
a' nagy Peruani juhok, mel
aría 1. Herat. '
lyek'eggyilte bizonyosan 150
Aria , Ariana , keletre Indus
fontot elbír. No itten ezevize , délre a* nagy tenger ,
ken kívül egy veres borsnak
éjszakra Taunyi bérczek ,
neme , melly Peruviában
nyugotra Parthia és Caraminden ételekbe kevertetik.
mania által keríttetett tart. Alicia, vs Albai hegy megett
Asiában , most a' Persáktól
az Appiusi úton 160 stad.
Khoraján nevet nyert.
Rómától. Itt volt Diána*
Aria crene m. hegy Thebennél berke, és Egeria Nympha
Boeotiában.
forrása, mellyhez járt Numa.
Arian , vs Majorka szigetében Ariege I. Arriege.
Spanyol orsz.ban.
Arien I. Aire.
Arian 1. Iran.
Ariento , vs Nápoly orsz.ban
Ariana , falu 2 mfd. Tunistöl
Terra di Lavoro tart.ban
Eszaki Afrikában , neveze10780 lak.
tes 90 láb magasságú és i6 Arignano , vs Nápoly orsz. Calábnyi oszlopokon négy szeg
pitanata tart.
formára nyugvó bolthajtá- Arima , vs és rév Japani Xima
sok miatt , mellyek hajdani szigetben , hol keresztényRómaí vízcsatornához tar- nek nem szabad lakni..
toztanak.
Arimini 1. Rimini.
Arianu , elcáükkent, nem so- Arimoa , (20o D. Sz.) sziget Afkat érô vs Nápoly orsz. tul- rikai Uj Guinea mellett ,
só Herczegs.ben két dombon mellyet 1616 eszt. a' HollanCalore és Tripaldo folyók
dusok felfedeztek , 's mellyköztt fekszik , lakhelye egy tölsokkörnyülfekvöszigetek
Püspöknek. Csekély itt a* hasonló nevet viselnek , kokereset , de még is vagyon koszdiókkaj és fügékkel Ъоegy í'ayence fábrikája.
velkedik, és elég népes.
Ariane , vs Olasz orsz. alsó Pó Arintkot , vs Fran orsz. Jura,
oszt. egy magas mész szik- oszt. 700 h. 8120 I. nagy az
lán, melly imittamott ten- oszvértartása.
geri fovénnyel és csigahé- Arinterek , egy kis bizonyta)akkal fedve vagyon ; vagy- lan eredetü népség Asiai Onak 10000 1.
rosz bir.ban , melly KatAriate , mvs Spanyol orsz. Gra- schingerek tart.ban lakik.
nada tartom. Ancinipo régi Arial, kis vs Francz. orsz. Var
vsnak maradékival.
oszt.ban.
Arica, (18o 26' D. Sz. 307o 15' Arjona , (37O ¿0/ E. S. 12o 34'
K. H.) tengéri kereskedö vs K; H.) vs Spanyol orsz. Jaén
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tart. 3300 !.
nemzetség : eloször hArom
Arippo, falu Ceylon szigetében,
ágokra, utóbb tübb Kántodéli Asiában Kondatschi önpkra , u. m. Mantinaea t
bölben ; itt laknak a' pol- Tegen , Orchomenos , Psogári és haditisztek t mellyek
phis, Pheneos oszlott. Ая
a' gyongyhalászatra vigyázAchaeusi frigyben részt vetnak ; de azalatt a' helység
tek. Közülök volt nagy Phimég is eleven.
lopoemon. Végre Rómaiak
Jlris , kis vs keleti Prusszia' hatalmába estenek.
Schesteni keriil. nem messze Arkel , kerület Brabant fart,
a' nagy Spirding'tavától 84 Antwerpi ker.ben , mellyh. 179 1.
nek vsa Lier, ha ¡dan HerAris , lo Messeniában Thuria
culis tractus.
alatt.
Arki, török vs Bosniâban a*
Arisba , vs Troas tart.ban kis
Sarajewi Sandschakságban,
Asiában.
Bosna folyónak Szávába vaAritteras , sziget a' Skyllaei ló esésénél.
foknál Argolis mellett.
Arkiko , Areguier , (1,5^35'K.
Aristobulios, vs Palaestinában,
H.^ vs Habesch partján , 's
Hebrontól nem messze kelakhelye a' Massuahi Naibletre.
nak az Arabiai öbölben ,
Aristocratia, úgy neveztetik 4 majd 400 ház. v. inhább sár
egy kormányozás módja ,
és nádgunyhókból áll. Mon-midön csak néhány szemédatik, hogy a' mostani Naib
lyek , vagy familiák , mint Wechabitáktól fúgg.
elöbbkelök , valamelly Stá- Arklow , vska Wicklowi Grófs.
tusban , a' felsö hatalmat
ban, HiberniaiLeinster tart.
birják.
ban egy kis kikötövel.
Aristonantae , kikötö Sicyon Arkona , Witow félszigetnek
szélén Pelleneusok fôldén.
foka Swéd Pomeraniában ,
Arius f. fó Aria tart, most HeNémet ország' legészakibb
ri Persia orsz. Asiában.
része.
Ariusius ager, igen termékeny Arlane , Arlant, vs Franc, orsz.
mezôség Chios szigetében A- Puy de Dome oszt 3400 1. és
riusia vsa mellett 300 stad.
csipkefabrikával.
>
nagy.
Arlanza ,, kis folyó Spanyol
Arizza , v. Arixa , kis vs egy
orsz. O Castilia tart. melly
kastéllyal Spanyol orsz. A- Rioja határinál ered , Lerragonia tart. Xalon mellett.
ma mellett elfolyván , S.1IVidékében szép sáfrán te- duendonál Arlanzon folyórem.
ba omlik.
,
Arkadia t hajdan tartomány Arlanzon , folyó Spanyol orsz.
Morea félszígetben , melly
O Castilia' tart. melly Ocmostan része Braccio di Maicai berezekböl ered, 'з Bur
ba vagy Zakonia' kerületé- goenál elmenvén Leon tari,
nek , keletröl Argolir. , dél- nak határinál Pisuerga í'o-*
rol Lakonika , és Messzenia,
lyóba esik.
.
nyugotról Elis , éjszakrólA- Arlape f. Erlapío , 's azohnechája tart.nyokkal volt ha- vü vs.
táros. Ez a' Poe'táktól mint Ar lay , 1. Arley.
pásztori életnek helye di- Arlberg, Möns aquilartim, egvcsértetik.
"
gyikea'legnagyobbbércz¿kArkádiaiak , legrégibb Görög nek Bajor orsz. Iller ker.ben,

jó német mértfôld a' hosz6za , 's fenyvekkel és korrókkal fedve vagyon. Ezen hegytöl neveztettek az elött -a'
Vorarlbergi,vagyVorderarlbergi Uraságok. Ezen bérczeken által viszen egy kereskedésbéli út.
Arle , vska Woge eredetinél
Lieflandiában.
oírles, Aralae , vs Francz orsz.
keleti Fyrenaeusok Canigou
hegyen, hol Abdon és Sen
nen martyrok tenietvé vagynak.
,
Arles , Arélate (43Э До' 28" E.
Sz. 22° 17' 24" К. H.) régi 's
jeles vs Francz. orsz. Rhone
torkolatjai Oszt. 20.000 lak.
Hajdan fövsa a' 9. században fundált Arelati országnak ; Rhone' bal partyán
fekszik , niellyen által egy
hid viszen. A' vs derék , de
nem egésséges a' fekvése ;
sok nevezetes dolgai kivált
Római régiségei vagynak ,
többi köztt láttatik a' nagy
vásárpiaczon egy hegyes
iEgyptiai granitbol való oszlop-, melly 47 láb magasságú oszloptalpával eggyütt
61 láb , 's a* fundamentom
nagysága' általméroje (dia
meter) ^ lábéssíz; ez 1389
eszt. találtatott , de csak
1676. állíttatott fel. Vagy
nak itten sok fabrikák, 's
a' kereskedése eïég nagy.
Griesheim , nagy helység Birsek nevü hegyen épült vár
alatt , Alsatiában Franczia
orsz. felsö Raj na oszt.
Arlen/, vs Francz. orsz. Nièvre
oszt, 141 h. 20.ÇO 1. számlál.
Arleux , Arensium, kis vs Senset folyónál Francz. orsz.
északi oszt, 2 mfdre Douaytól (Duacura) 1460 1.
Arier , Urodalom , és kis vs
Francz. orsz. Jura oszt. Seilïe folyónál, 800 1. azelöft
ft' Chaloni íamiliához tar-
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tozott, mellyból az Oraniai
Herczegek szárntaztak ; *m
azért viselte azt a' Burkus
Király titulusában.
Arlen, Arlunum , Orolaunum,
("49° 45' É. Sz. 23o 20' К. H.5
vs Belgiomban Francz. orsz.
volt Erdök' oszt. 3100 1. egy
domb' lapulásán , mellynéL
Semois folyó ered. Környékében jó vashámorok
vagynak.
Arma vs és tart. Povayan orsz.
déli Americában.
/
Armadabad 1. Amadabad.
Armagh, Ardima- ha , Grófság
Hiberniai Ulster tart, északról Tyrone, és Lough Neagh,
keletröl Down , délról Louth,
nyugotról Tyrone és Monaghan által határoztatik. Ezen Grófság 24 □ mfdeken,
2 városokat , 20 eklésiákat,
1,5.125 h. 107.550 1. számlál.
Füldje hegyes és moesáros ,
Tewes az egy dombok' láncza , mellyben kevés füldmivelés látszik ; egyébként
Armagh legtermékenyebb
Grófságnak neveztetik .Hiberniában.
Az ide való.
gyolcsfabrikák legfinomabb
gyolccsal szolgálnak. Blackwater, és Tollwater elösegítik a' nagy gyolcsfehérírítoket. — Itt vagyon
Armagh , Fö vsa a' most leírt
Grófságnak. ( 54-3 2 1' E. Sz. )
Lakhelye egy Érseknek , 's
Lord Hiberniai Primásznak ;
vagyon egy Ispitálya , virágzó oskolája, konyvtára,
égésztornya , 's más jó intézetjei. Piaczán hetenként
mintegy 7000 font , sterling'
vétetik be a' gyolcsérfc.
Armagnac , Aremorica , vidéke
Gascogne tart.nak Franczia
orsz.ban , azelött Gróf'sági
titulussal : Argenois , Cordomois , Gabardan , Bigorre , Comminges között fekszik , Pirenaei hegyekhez ér.
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*s mintegy 40 francz. mtfd.
. hosszuságú , 28 szélességü.
Ezen vidék egy hegyek' láncza által felsö és alsó Armagnacra részeltetik , mér«ékelt, és egésséges klimája
vagyon. Legnevezetesebb folyóji : Adour , és Gers. A*
földje igen egyenetlen , részént dombos részént valeban hegyes , de általjában
véve még is termékeny T 's
gabonával,borral,gyümülcscsel , lennel , rétekkel , és
erdökkelbövelkedö. A' marha , juh és baromfi tartása
nagy , 's külömbiele érczei
is vagynak. Most ezen vidék része a' Gersi oszt.nak.
¿rmalisták , azon Magyar orsz.
gi Nemesek, kik nemes birtoítkal nem birván , csak
nemes szabad levelekben
gyönyörködnek.
Arman^on , halas folyó Francz.
orsz.ban. Melly Cole d' or
oszt. Semur alatt ered , 's
24 óra járási futása után Joigny felett Yonneba
esik ; nevezetes a' mesterséges f olyó miatt , melly Saonet Yonneval , azért tehát
Rhonet is Seine fó.val öszvekapcsol.
Armanoth , éjszaki Skoczia
tart.nya , melly tulajdonúl
része Rosz nevü tart.nak ,
's hegyes és terméketlen.
Armenia , Aaica , nagy tartom.
Asiában , melly Török és
Persa Armeniára osztatik.
Amaz Turkomania , ez pedig Iran nevezet alatt esméretes. 1. azokat. A'Törökök
és Persák között való hadakozások miatt igen elpusztult ezen tartomány, 's lakosa Persia' és Török birodalom' városiba
lakni
ment ,
hol
kereskedést
iiz.
Armenusok, ÔrményekArmenia
lakosai.A'régi délr«Taurus he-

gyével, éjszakra a' Caspinyit
tengerig terjedt bérczekkely
keletre Mediäval, nyugotra
Paryadres és Scydisses hegyekkel keríttetett. Nagy
és kis Armeniára osztatott.
Statigiákra oszolt mindenik ; a' nagynak fö vsa volt
Artaxata , a' kisnek Nicopolis. A' legnevezetesebb fabrikánsok 's kereskedokközzé számláltatnak , kôzép
termetüek , soványok de kimívelttek. Fekete szemeik
hajaik, 's barna arczverességek , zsidó formât adnak nékik, kivált az asszonyoknak. Az ö hazáiokban igen
babonások , 's együgyü erkölcsüek, azon kivül pedig
a' Görögökhez. hasonlítanak f de még is mindenütfc
irigységet , hamisságot , '9
messze üzött takarékosságot
nyilatkoztatnak , melly szerént minden kôltség legszorosabban kerültetik. A' kereskedésben, melly öket sokszor eloszlatja , elöbbre teszik a' kisstbb de kôzellévo
hasznokat,a' nagyobbaknak
de eltávozottaknak, Vagyon
tulajdon nyelvek ,
írások , és oskolájik , mellyek
titkán egy tanulttat kepzelnek. Az Ôrmények tiszták
és mértékletesek. Az Örmény Religio eggyike a'l eggiebb keresztény vallásoknak f 's hasonlít a' Görögökéhez. Hét Sakramentomot,
a' Szentek' kënyôrgéseiket ,
a' képek' tiszteletének , és
bojtoléseknek hasznát valíják.de a'purgatoriomot megvetik. A' gyermekeketis részesekké teszik az Oltári
Szentségben ? a' Papa tisZteletét megvetik * 's egy
tulajdon Patriárcha alatt
vagynak. A' vilégi Papoknak megkell házf sodni, de
íiem a' Szerze,testknek. Az
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isteni tisztelet éjel tulajden
számlál.
aiyelveken vittetik végbe , A rmento , vs Nápoly orsz» Ba's nagyobb részént imádsásilicata tart. 2340 1.
gokból és misékbol„ ritkán Armes, Capo delli Armi , Leupedig prédikátziókból áll.
coptera , Caput Arinorura ,
Armenierstadt , Számos Udvar ,
fok tulsó Calabriaban Nákir. szabad vs Erdély belsö
poly orsz. melly egészen a'
Szolnok Várm. nagyobb réMessinai öbölbe Siczilia. Jfeszént Ürményekbol áll ,
lé nyujtozik.
mellyek sok böröket készí- Armillarium, Armilaris Sphaeteneíc , 's nagy kereskedest
ra, gyürüsgolyóbis , abrinüznek , részént pedig Ma- esos golyóbis , egy külömbgyarokból , Németekbol és féle gyürükböl,avagy abrinOláhokból. Vagynak 877 hcsokból álló szerszám ,melly
5500 lak., egy tulaj don rendégkôreit kicsinyben képzeli.
beszedett Magistratusa, re- Armira , vs Török Janjah. tart,
format, és eggyesült Görög
egy azonnevü übolnél.
plébániája , Ürmény os- Armoricae civitates , Armorikolája , vara a' kis Sza- cus tractus , Ligeris, é» Semosnál.
quana köztt volt Gallus
¿trmensñule, kis falu Vesztfá- nemzetségeknek íolde , Cellia' Oker oszt. Hildesheimi
tica Galliában. . .
ker.ben Alfeld és Bodenburg Armarium , vs nagy Phrygiáközött , nem messze Leine- ban.
t&L Nevezetes ezen okból , Armsdorf, jeles mvs S várral
hogy a' iámbor Lajos CsáBajor orsz. alsó Duna ker.
szár azon nevezetes Irmen
ben Kolbach vizénél : jó leoszlopot,mellytölezen helygelöji vagynak.
ség nevetnyert, egy kápol- Armuydon , Arnemunda , kis
nába ismét felállítatta. Éerös vs Walchem szig. Seepen itt tortént azon kívül
land tart. eggy.Belgiomban,
egy nagy csata a' Szászok
so aknával 820 L
és Frankok közt , midön е- Ama , vs és kikötö Andra szizen bálványképet ugyan agetében , Archipelagusban.
zon Császár Corweyböl ide,
Lakhelye egy Kadi Agának,
's így osztán Hildesheimba 's egy Latán és Görög Püsáltvitetné.
pöknek.
Arment , Erment, a' régi Her- Arnau , Hostai , Hostinney, vs
montis , vs felsô .¿Egyiptusés vár Cseh orsz. Bidrowi
ban , Nil folyónak nyugoti
ker. Albis folyónál sao h. jepartján , meg két temploles gyolcs kézimívekkel , 1
mok'íennlévo maradványi- szépfestô mühellyel , egy
val : mellyek' eggyike Apolrégi várral , 's » Dékán temlónak volt szentelve , a' má- plommal.
Bolza Grófho»
sikba pedig most a' Coptok tartozik.
isteni tiszteleteket teszik.
Arnau, nemes falu keleti PrusArmentieres, Armentariae (50o
szia' Samländi ker. nagy la4' E. Sz. 20a 27' K. H. ; valazaczhalászatot üz.
mennyire erösitett vs egy Arnauták , 1. Albanuszok.
várral Lis folyónál egy rév- Arnautkoi , Arnautäk' faluja
vel Franca, orsz. északi oszt.
Konstantinápoly mellett.
nevezetes a' posztószovése , Arnaut Wïlajeti , F6 része a*
eajtja miatt : 7600 lak. "Török ¿irtokoknak Euro
pean ,

.pában, melly Macedoniát és
Albaniát magában foglal ,
nyugot felé Rum-Ilinál kezdodvén , egészen az Adriai
és Jóni tengerekhez terjed.
¿írnay le Duc , v. tur fi.rroux,,
Arneum ducum , (qjv 7' E.
Sz. 21o .56' K. H.) vs Francz.
orsz. Col d' or oszt. 456 h. 'a
2340 1. vagynak.
Ambau 1. Ohrnbau.
slrndal , gyöny örü vs Nid vagy
Arndal folyó kozepén egy
sziklán Norvegiai Christianband' . hivatalában , 1700 1.
nagyobb részént karókon
fekszik; nagy fakereskedést
üz , mert a' hajók egészen
a.' házokhoz kiszálhatnak.
Azonkivül sok hajókat készít az eladásra. VLdékében
sok vasbányáji vagynak.
Arndorf, Erbendorf, bányavároská Bajor ország' Regeni ker. Waldnabe mellett
egy luth, templommal, 1771
eszt. Nov. 12-kén majd egé
szen változott hamura czeu
helység.
jirne , f'oíyó Francz. orsz. ban,
melly nem messze Genevától Rhoneba í'oly.
Arneburg , vs , '& iöhelye a'
hasonló nevü Kantonnak ,
Vesztfáliának Albis oszt.
Stendali ker.ben , egy ma
gas téren Albis mellett,
vagynak három kapuji 's
egy mely útja az Albisig,
be vagyon fallal kerítve ,
s/.oros , de még is jól épült.
Találtatik itten 1 templom,
1 oskola, 220 h. 1141 1. kik
az Albison való hajókázás ,
gabonával való kereskedés
és fóldmivelés által keresik
élelmeket. Vagynak 4 or
szág , 's 2 baromvásári. Láttatnak itten éppen az Albisnál maradványi egy régi,
hegyen épült várnak, melyben IV. Károly Csásxár egy
ideig lakozott , V mtllytöl
Ii ÜB. L£x. L DAR.

nemes Arneburgi Woldeck»
familiája nevét veszi .
Arnuck , vár Blau folyónál ,
Ulm vsnak hajdani vidékében , azelött a' Német Rend*
Alschhauseni Commentureyához, most pedig a' Vürtembergi Kir.hoz tartozik.
Arnedo , vs Spanyol orsz. B&rgos vagy Soria tartom. , a*
Friasi Herczeghez tartozandó , 2400 lak. , bort term eszt.
Közel hozzá vagynak az Arnedilloi gyógyító ferdök.
Amelas , kiszálló hely Portugallia' Douronál fekvö Beira tartom. Innét vitetik hi
a' só. *
\
Amern l. Arn hem.
Amen , szembetünö helység
Ifclsö Vallisban , a' volt Fran,
orsz. Simplón' oszt.
Ames , íalu Sveczia' ^Engermannland tart. , a' BothnL
obülnél , hol sok rézbányák
találtatnak.
Arnfelt , mvs Stiria' Marburgi kerületében , felso Posnitznél 7oház., 7 1/2 mtí'dre.
Gräiztöl.
Vagyon kath,
plébániája , 's szomszédságában egy hasonló nevü va
ra és urodalma.Vidékében
veres borok terémnek.
Arnheimtland , parti tartom.
uj. Hollandiában . Karpentaria nevü öbölnek nyugot^
ré&zén.
Arnhem , Arnheim , Amern,,
Arenacum ,
59' 58" E.
Sz. és 23o S3' 13'' K. H.) nagy
vs E. Belgiom' országábañ
Geldern tart.nyának hason
ló nevü kerületében, a' Velnwi hegyek' tovénél , nem
messze Rajnától, mellyen,
által egy hajókon álló híd
viszen. Vagyon egy négyszegü réve , melly kereskedését elólmozdítja. Az ó eróségei rómlani kezdettek
az újabb idokben: a' vs jól
épült y4 templomokat, 1,500
¿4

ház.és 10.080 К számlál. Epü- Arnoldstein , plébaniás faítf
Karinthiában 2 mtfd. Vilïetei kbzt emlékezetesebЪек : a' Herczegek, régi háza,
lachtól , egy magas , szik-'
melly udvarnak neveztetik,
lán épült várral , 's néhaf
Eusebius temploma , ipelly- Benedict! Apátsággal.
ben több Geldriai Gróí'ok Arnon, í o Palaestinában, Moabítákat az Amoreiektol elés Herczegek temetve vagyválasztá Num. 21, 13. Ara^
nak . 's a' Departamenti febia határiból Asphalti toba
nyícék 's jobbítóház. Básfolyt.
tyáji hársfákkal be vagynak ültetve , 's gyönyörü Amonas , kerület Palaestiná
ban Amon vize mellett Asétálóhelyeket formálnak.
Ezen ve volt azelött lakhereopolishoz éjszakra.
lye a' Geldriai Herczegek- Arnonensia castra , Római ôrnek , 's azután a' Geldriai
állás az említett kerül.ben
Helytartóknak. Nem meszJordanhili pusztában.
sze a' várostól esik a' Raj- Arnsbörke , helység egy várral
('s hivatallal, Holsteini Herna' harmadik ága , melly
czegség" Wagria tartomáuj Ysselnek (Fossa Drüsig
neveztetik. Ezen ág Arnnyában,2 mfd. Lübekától.
h'emtól Doesburgig m egyen,
Volt itt azelött aszszonyi
's 2. ném. mlfd. a' hoszsza.
klastrom, mellyet Gerhard
Ez által eggyesítette a' RóSchleszwigi Herczeg Carthu•mai Vezér Drusus Ra}nátaz sianusok' klastromává vál-'
ó Yssellel , melly által sok
toztatott. Joachim Ernest ,
a' Lengyel linéából szármavíz Rajnából a' Zuyderi to
zott Herczeg építette «zen
ba vitetik.
várt, melly azután a' Her-»
Arnhusen , helység Cassuben'
czegi üszvegy asszonyok'száHerczegségében, hátulsó Pomerániában Zastrow urásá- mára rendeltetett , de 1761.
gokhoz tartozik.
az egész tart.nyal a' királyi familiára szállott által.
Amis, szig.Schleyben,SchIeszWigi Herczegs.ben.Daniához Arnsburg , helység es hivatal
2 falukkal Thuringiában ,
tartozik.
Amo , íolyó Hetruriában ,
Frankenhausen
mellett ,
Schwarzburg - Rudolstadt!
melly Palterona hegyen eházhoz tartozik , egy aZon
red a* Florentini vidékben,
nevü várral, melly majd
's Pisa alatt a' kozép tengerbe esik. Ettöl neveztetett
pusztán feks/.ik.
Amo , Francz. orsz. voít oszt. Arnsburg , 1. Arensburg.
melly a' Hetruriai király- Arnsdorf, Gróf Matuschkai faságnak, vagy az akkori Tos- luja Sziléziában, Hirschberkánai General Gouv. Flo- gi kerül. 800 1. és 1 papiros
rentini vidékét , t. i. ezen malommal.
tart.nak északkeleti részét, Amsdorf, falu felsö Luzatia'
Bauczeni kerül.ben vasbáfoglalta; 8,52.367 Hektarokon
536.450 1. számlált. Igen ter- nyákkal.
mékeny, 's igen szorg'osan Arnshang 1. Arenshang.
miveltetik , 's gabonával , Amsheim, kis vs Donnersbergi
olajjal , borral , gyümolcs- kerül. Raina mellett.
csel bövelkedik , 's kivált Arnstadt , (50° 49' 57" E. Sz.
Florentziakôrnyékében gyö- 28o 37' 15" К. H.) Gera
mellett fekvö jól épült vs
nywrü kertet formal.

Herczegî palotával , 761
Ь. 's 4600 1. 's egy Lyceummal , a' Schwarczburg-Son.. dershauseni Herczeghez tartozik , ki ezt a' hozzátartozó Uradalommal egygyütt ,
, midön
Gunther
Antal
Schwarczburg-Arnstadti ezen familiából utolsó Herczeg kimulna , kivévén a'
Rudolstadti Házat , ôrôkségül nyerte. Ezen vsnál va. gyon egy fáczányház , egy
eárgaréz mühely , salétrom
kunyhó , 's a' világ szerte
hires Gunther malma, mellyet Gróf Gunther 19 kövek're építteteit* A* Langwiczi
kapu elött vagyon egy 8
bólthajtású kôhid a' Gerán
keresztül , melly a' vs felett
két ágokra oszlik.
Arnstein , kôzépszerii vs egy
várral es föhivatallal Würczhurgi Herczegségben Weren
folyónál 250 h. es i22olak.
Arnswalde 1. Arenswalde.
Aroanios , Olbios, fó Arkadiában , Klitor es Porinas vizeket magába vévén, Erymanthosszal eggyesiil,
Aroer , két vs Falaestinában ,
eggyik Amnionitis tart. Jos.
13» 2,5. egy hegy te tön ; raá#sik Arnon vizénél. Deu. 2, 36.
Arokstdllds , népes privilégiait
mvs Magyar orsz. Jászság'
keriil. egy kath. templommal. Gyongyös patak vizé
nél , nagy Csök árka mel
lett , Gyöngyöshöz 4 mtfd.
Postahivatallal ; 595.5 ma
gyar 1. kik rmirha tartásból,
földmi velésbííl 's gabona kereskedésbôl élnek. . ,
Aroláissen , falu Vesztfáliának
Leine oszt. Eimbeck kerül.
Stadtoldendorf Kant. Sollin
ge alatt, 42 h.300 I. Vagynak
. itten nagy köbanyak es
márga gödrök. , ' ,
Arolsen, (ß\0 2,5' 17" E. Sz.)
jfejedelmi lakóváros Wal-

decki Herczegs. ben egy jeíea
várral Aar íolyóiiál igen
szép vidékben , 100 há¿.
gyapju és vasfabr. LaWielye minden Felsö hafalomnak ; vagyon egy luth, egy
kath. 's egy ref. temploma.
, А/ város elött
vagyon
alée , melly 2000 lepé* hoszszuságú 's 6 iarend/)öl áll.
Aroma/a, tort, új And¡lusiában , déli Amerikáían a'
Cariberek foldének halarán.
Aro/nata , 1) vs Ivlaeander vi
zénél Mesopris hegyén , legjobb borral. 2) vs és íok
iEthiopiában ,
kereskedö
hely , mostani nevé. Guar^
dafui.
,
Aromatum p. fok veres tengernél Arabiában.
Arona , f. folyó Bélgica Galliában. 1. Aisne.
Arona f kis folyó Papa birtokaiban , melly a' Bracciano
mellett íévo tóból ered, '»
kôzép tengerbe omlik.
Arana , (45= 45' 53" É. Sz. 26^
12' 53" K. H.) vs egy erös
várral Lago-Maggiore mel
lett , 5 mfd. északra Navarától , 's f ö helye azon
nevü kerületnek Lomb. Vel.
Királyságban ;vagynak4ooo
lakosai , mellyek kereskedéssel és hajócsinálással í'oglalatoskodnak. Ez születés
helye Borromaeus Sz. Károlynak , elso Majlandi Pátronusnak.
Az ö oriási
talpával eggyütt 100 láb
magosságú érczbül való státuája ezen hely szomszédságában tenger mellett egy he
gyén van, hová Borromaeus
Fridrik Cardinál és Majlan
di Ersek azon szobát is ,
melly ben az említett Szent
született , altvitette , 's Lorettoi ház módjára Ikészíttette , mellynél e<iy szép
templom , küb'mblele kápolnák^ '3 ègy külpnös Sf

minarium találtatik, Azért
tehát ezen hegy Monte di
Sa~n Carlo' nevét viseli.
¿¡ronches , Arunci , It is erositett vs Cava folyónál Portugallia' Alemtejo tart.ban
1 200 1.
Arando , kie fó Picardiában ,
Oise vizébe szakad.
Arasen , neve egy völgynek
Graubündeni Kant, a' tíz
Torvénysz'ékek szüvetségében külombféle házokkal 'e
" 1 tempi.
Arpujun , v. Severae , vs Franc.
orsz. Cantal oszt. 320 h.
фpajón , Chatres , Castra , egyébként Chavres, vs Franc,
orsz. Seine és Oise oszt. 318
,h. 2090 lak.
Arpas , magyar falu Sopron
Várm. Magy. orsz. Rába vizénél , egy fahiddal , melly
aton áltaíviszen. Innét vitetik a' só , melly Györböl
jó Sopronba , melly által a'
lakosok , kik azzal foglalatoskodnak , sokat nyernek.
Vagyon kathol. temploma. F. U. a' religyio' tun
gusa , Györtöl 3 óra.
Arpas alsó, Unter Bierndorf,
oláh mvs Erdélyben Olt vizén innen , Fogarasi ker.ben
Szombatfalvához 3 óra. F.
U. Teleki Gróf. résznyire határbeli katónók lakják, egygyesült és nemegyesült GörogPlébániával és postával.
Arpi , Argyrippe , Arpe Daunia tart. Italiában Diomedes királyi vára. Hanibaltól,
és Metellustól sokat szenvedett.
jírpignan , passzus Doria hegyen keresztülSabaudiában.
Jírpmo , vs Nápoly orsz. Terra
di Lavoro tart. egy dombon,
7 mtfd. északra Gaetatól ,
. vagynak 9700 1. több mint
40 templomai,mellyek küztt
4 plébániások , 1 káptolomi,
"4 hat kUstronUt^mplomok,

A'fópiaczon áll a* Cicero*' e«
Mariusz'(kik itt születtek),
melyképeikkel díszes Tanácsház. Ezen vsban vagynak legjobb posztófabr. áz
országban. — Azon heiyen,
Garigliano két ágai között,
hol Ciceronak mezei háza
állott , vagyon mostan egy
setét klastrom.
Arpinum , vs Latiumban , Cicero, és Mariusz hazája ; itt
majorja is volt Ciceronak ,
1. Arpiño..
Arqua , kastély Lurda folyó
nál Parma és Piacenza Herczegségben.
• ■• ■■ *» 1
Arqua , Ar quato. ( 45° o' 1 f*
Ë. Sz. 29° 34' 53" K. H._) vs
Lomb. Vel. Kir. 1500 lak. és
Petrárca sirjával.
Arque, kis hely Francz. orsz.
Calaisi Tengerzug oszt.nem
messze S. Omertól.
Arquennes , falu E. Belgiom
orsz. Fran. orsz. volt Dyle
oszt.ban nem messze NivelIes városától , az o mész-.
gödrei 's kékes márványa
miatt esmere tes.
Arques, Arca , vs Lotharingiában Fran. orsz. Maas oszt*
ban,
Arques, mvs Francz orsz, alsó Seine oszt ban a' hason
nevü folyónál, nevezetes azon gyözedelemröl mellyet
IV. Henrik Király itten 1589.
eszt. a' Liquistákon vett.
Arquico. 1. Ercoco.
Arran, (55o 30/ É. Sz.) sziget , 's Deli Skoczia' Bute
Grófságának része . 23 mfd.
hoszú 13-14. széles csak a'
partoknál mivelt , a' közepébe bérczei miatt gyakran
hozzámehetetlen. Legmagosabb ezen hegyek kozûl a*
Gratfield, mellyen akhát és
topázkovek találtatnak. A'
szegény lakosai marha tartásból , árpa , zab , borsó 's
kíurnpli terBieiatésbol, "
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*inghalászatból éshálók ela- lyet formal. Találfatnak itl
tíás'áhól élnek. Az érczek orczukor és só tisztitó mühe«zága fôvény és mészkoveklyek , materia, gyolcs, és
bel, márvánnyal és palacsipkefabr. szappan fözök ,
Mtkövekkel szolgál. A' klimája timár mühelyek , '* t. ef.
durva kivált telen; nyárban
melly ek* prodyktumaival v
pedig^ megláttogatatik Arugy mint a' gabonával olea
ran a' beteges személyektôb
jal 's t. ef. kereskedik. Ezen
az 6 egésséges levegöje} és város helye az Osztálybékecske téj ivása' okáért. Sok
li Torvényszéknck és hivaemlékjelei vagynak itten a'
taloknak , 's ujra megintT
régiségnek, 's a' sok' nevé- egy Püspöknek is melíy a'
zetes üregei között sokan
Párisi Ersek alatt vagyon.
dii-sekedhetnek a' régi Baj- Агтаих , L Arreux.
nofíok neveivel.
Lam- Arrayólos , vs és vár- egy he-i
lash à' legn evezet es ebb ki- gyen Portugallia' Alemtejo.
kotóje , a' keleti részén,, Tartományáb. igen halas tó
С »2° so' К. H. és ,5,5o 30' E.
mellett % 520 h. 2700. t. és 1.
Sz. ). El&tte vagyon egy ha- âzônyegfabr. ; a' Kiráfyhoz
eonnevu szigetke ; Eszakra
mint Braganzai Herczeghex
esik Brodich, Hamilton Her- tartozik.
czeg'Arran Urának kastélya. Arrt , nagy hegyek* léncza
Arras Atrebatum, (50° 17' 37" Fran, orsz.ban, melly MontE. Sz. 20° 25' 41" K. H.JFÔcontournai, északi partok'
vs Fran. orsz. Calaisi Ten- (nord cote) oszt.ban kezdodfTerztig oszt.ban régi , erös ,
vén a' Fmisterrei os?4t.ba
és jelris , mintegy 4000 h. 's
nyulik.
;
több. mint 21000 lak. kö- Arreaи , kisvsFran. orsz. Gers
ves vidékbenScarpe mellett.
oszt.ban az Aure nevü.
Szép , 's falakkal tornyok- völgyben.
kal tôltésekkel , bástyák- Arrecibo , vs ,Porto-Ricco ezikal ,
's külsö
eroségetében, Eszaki Amerikágekkel környül véve , 's
ban.
igen erös feíegvárral. A' Arrecifes , Rupium insula , lu»
nagy vásárpiacz , az ö técsupa szikláktól körülvett
ressége 's házok szépsége sziget az Indiai Tengerben;
míatt emlékezetre méltó.
Philippinek és Lodronek
Azon áll a' Tartományi ósz- között.
tály* palotája ; közel hozzá Arredses , Rupium caput, fok
vagyon a' kis piaez, mel- Afrikai Kaferek partján , Jó.
lyen a' Tanácsház 's á* leg- remény&ég fokától ketetrejelesebb kereskedök' házai ,
esik.
á' kôzepén pedig a' hajdan Arren 1. Aran.
hires Sz. Gyertyának kápol- Artetium 1. Arrezzo.
nája ékeskednek. A'puspöki Arreux y Arraux , vs Fr. orsss*,
fôtemplom igen nevezetes
Felsô Pyrenaeuszok' oszt.
épület; 'sSz. Wast,' templo- ban 500 házokban, 980. 1.
ma is szép. Vagyon ítt azon
számlál. •
kivul polgári és katona is-. Arrha , felpénz , zálogpénz,,
pitály. A' város és fellegvár foglaló, az az : melly kézbe
közt 'fekvo térség , melly
adatik , hogy a' kötött
«20o¿ Slekböl négyseegre vé- eggyesség annál erösebb le
ve Щ t ezép sétéló he- gyen ; г.у \ egy vágy $i «k
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nyol líeréskedésbeli mérjegyzés jeléûl adatótt' ajäntek-, Cadixban 25, Malladék; 3.) Orsz. fejedelrni zsold
gában 36 Bécsben 20,52/100
lehu/Asa.
font : hasonlóképen egy bor
Arriamos kis falii Afrikának
mérték mintegy 101S6/Ï00
- Tbilisi, országában ; 2. mid.
Bécsi pint; 's egy bizonyos
Tunistöl., Lráttatnak itten
maradványi egy nagy, vízolajmérték, 833/100 Bécsi
csalornának tud. il. bóltpint.
hajiások' láncza 70-90. láb. Arröe ,
lapos igen terméTn'aaGsságú mellyek négykeny sziget Baltí tengerben
szegre'véve 16 lábnyi oszloSc.hleszwighez tartozik, ч □
pbkon Allanak. A' Canális
mfdön ,5,12o. lak. számlál.
méíl'vben a' viz a' bólthajIgen sok artist termeszt , mel
ly el lakosai kereskedrtek;
tások ielett folyt' olly ma• ' 'gas "íss sueles hogy «egy eravagynak azonkivül szép lo
■ • ber-b«nhe -fáf-hat. A' víz hávai' 's roá* barmai is , de fa
ro'm ' láb magosságu vala nélkül siükséget szènved ,
' beiine/' . ■ 1
merfc majd egeszen szántó■ Arrirígé t \ íblyó Francz, orsz.
foldekké íordittatott, Itt vagyon ;
•
■ 'TYielly a? pyraaaei hegyek
ben 3. tavakból Tañó he- Arröeskiöbing ,
280 házból
gS'én', Spanyol ffrszág' haálló városka egy jó révvel,
tárinál Foix T.aT*QmányármAly.: tz.: ellenben fekVü
ban С most Arriege nevû
Dreyeróe nevü szigettöl feoszt.ban.) ered. Languedo-. deztetik. • >j • .n. -'i
cián , és Foix , Pamiers , Arröejundsführe
út SchleszHaulerive helységeken kewigi Herc/.egségnek Hadersresztül foly, hol hajókázhalebeni hivatalában , melly
tó lészen , Argel, Lersel, Li-. Arröe s'/igettöl nevét nyer*е , 's másokat felvéyén te» Inhét vagyon az;íáltjá18. mfdnyi futása után TourásEihlandiában lévoAssens
louse felett Putei ellenébe nevü városba.
Garroneba esik. Arriege ha- ArrochadschЛ , Arrohhadsch ,
lakkal bövelkedik
Arrarhosia , keLeti Persiárany pillangókat íóvenyé- nakTartom., része a' hajdaben hajt, keresztül megyen ni nyugoti Persiában lévó
Sablustan nevû ■ Tart.nak ,
a' tôle nev,ezett
.• ,
délkeletküzt Sidschisiántól,
Arríele , oszt. , melly az elöbbeni Foix Gróí'ságot , részónt pusztás tartomány,
Sault, és Conserans tarto- Hidmend, és Karehfolyóknál , majd egészen hegyfekinányokat f'oglalja,Pyrenaeuszok mellett V mintegy töl ' békerítve. HozzászámIáltatnak Kabul , Ghasea ,
87. □ mídeken majd 192000.
}. Fötermesei : Jaspis , va^j
és Kandahar Tartományai.
yéz , gyánta , terpetiii , du- Fovárosa Rochadsch,
gókérgücserfa , marha. llá- Arroit vár és föhely Mullszi»
тот u, m. Foixi, Pamiersi
get Weszternes egyikében,
es S. Gironsi kôzség kerû^
Scotiánál.
letekre osztatik , mellyek Arron , foly ó Fran. orsz. Niev¡ eggyütt 337 kozségeket 20 , re oszt.han melly Deize
Kantokban számlálnak. Fö
meliert Loireba szakad.
virosa Foix,
Arronca , szép apátság PortuAftoH • PortugaUiai «s Spa- galUáian , гпеЦуЬе^! Ponr
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féle városi kereskedésbol "s
Antonio Cratoi Prior , mimestcrségekbôl élnek. Jelee
dön 1580 esz. II. Filep Spanyol Király által thronuitten a' kereskedés gyolcseából kiüzetetnék egy dacsal, és vitorla vászonnal;
rab ideig rejtekben vala.
vagynak itten több bi'irfabr. kivâlt bagaria tserzö
uirrou , vs Fran. orsz. Eure és
mühelyck, nehány szappanLoire oszt.ban 615. h. 2S30I.
fozö, kékfestô, ezüst es vas-,
Ar roux , Arosius, folyó Francz.
mívek «s vargák , kiknek
orsz. melly Arney mellett
munkájik kivittetnek. ViCote d' Or oszt.ban ered 's
dékében igen jó ludak vagyBurges'-les Bains felett, Alli
nak.
er oszt.ban Loireba esik. 12.
mfdretorkolatjátólhajókáz Arsamosata , most Simsatos
nagy Armeniaban Euphra
hato.
Arrojro-Narania , falu Antillai
tes es Tygris vize kö'zött.
Cuba szigetben , az Ô for do- Arsanias fó nagy Armeniaban..
■ji miatt nevezetes.
Euphratesbe foly.
Arseno , vs Nápoly TartomáArruhote , 1. Arcot.
An , Arts , kis sziget Morbinyában 5090. 1.
hani öbölben Fran. orsz. Anberg, helység Swéd Nerike nevû Tart. ban 1 1/4 mfd
Morbihani oszt.ban 1000 laOerebotól. Az oda való kénkosai bort ésbuzáttermeszköves kunyhóban kenkövitenek.
/
Ars , vs Fran. orsz. Alsó Cha
rágból kénkô , 's abbol gá-«
liez , 's utoljára veres íesrente oszt. 620 h. és .3000. 1.
Arsa , Arsia , kis néhány mfdték készíttetik.
re hajókázható folyó Istriá- Arrchine , Orosz réfmértéfc ,
melly 4. csetwertekból all ,
ban Gessaro , vagy Gosliaco
nevû tóból eredvén î^olasz 's З1.5 17/1 00 franezia lineámfdnyi futása után nem kot foglal; looarschinek egmessze Albonától a' Guar- gyenlök 9124/100 Eécsi rér
nervi öbölbe esik.
íekhez.
Arsae , vska Lous és Luis fo- Arschot , Arsco,, Aerschot ,
lyóknál Fran. orsz. Des Lan(«>э ел' 15" Е. Sz. 22° 29/
, , -wr
_ _ ' __ , erös_ , _ne31"
К. TT
H.)* szep
des oszt.ban 188 házokkal.
pes de kiesiny vs E. BelgiAnacia, vs Mediában ad Cas
om orsz. ban , Fran. orsz.
pias pylas joo stad. más
volt Dyle oszLban, 3 mfd re
neve Ragae , most Rei.
Arsaciddk , vagy Assasinek' Löventol Deiner folyonál ,
tart-nya, délkeletkôzi része 2,300. 1. az fi vidéke melly
ezen folyón ak mind а* к et
Uj Georgia szigetének Australiában , ugy neveztetett részén fekszik az elott
Herczegséget formait, melly
azon gyilkosságok miatt,
utolszor az Arembergi Hermellyeket lakosai Surville
czegekhez tartozott.
Ferencz' hajónépe eilen elAnchte,v.Knrabulakok,ta.rt.nyeL
követtek.
Kaukasiában magosan fekAnamas , meglehetos kerüvö hegyes tartomány, Kara-»,
letbéli vs. Orosz Nischnij
bulak (fefceteér) folydnál ,
Nowgorod' Helyt. Teschaés
mellytol lakosai nevet nye'rScholka folyoknâl ; melly
tek , kik hihetöleg Alar.ek*
1,416. házokból 22. templomaradéki , 's kik a' Kisti
7nokból , 2. klastromokból,
nyelynek egy »emevel él-
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nek, kóborlanak , a' legöre- gyapj'ufabr. , sóaknáii ; ke~
gebbektöl igazgatatnak , 's reskedik gabonával , do~
míntegy looo hadakozó em- hánnyal, ésbundabórokkel..
bert állíthatnak.
Artabri , Hispaniai NemzetséArsenoria, vs Mauretania Caes. gek' egyike déli Iakosok.
a* tengertöl 3 mfd.
Artabura , p. 1. capo Finis
Arsendschan , Ersendschan, vs
terrae.
Natolia' Amasan Tart.ban Artagicerta , Ardis,vs déliAregy kis fónál , melly Eu- meniában Euphrates és Typhratesbe ömlik, nagyobb
gris vize között.
restent ürmények lakják ; Artaki , Artae , vs egy félszinagy várna vagyon.
getben Natoliában , a' MarArseo , Arsew, Arzew, fóAl- morai tengeren , 400 h. ,tögiernek Mascara Tart.ban rök lakosokkal , és i^oogoegy réwel , melly kereske- rög familiákkal. Ez lakhedö hajóktól gyakran meg-i lye a' Cyziceni Érseknek;
kerestetik , 1 mfdre töle bort termeszt.
vagynak sikeres de mive- Altana (39й ¿2' E. Sz. 16o
letlen sóaknák.
37' К. H.) vs , Spanyol Orsz.
Aninarium prom. 1. Cap Verd. Valencia Tart. 3,150 lak.
Arsinoe , 1. Fajum , Famagus- vagynak.
ta , 3 vs also, kozép Aegyp- Art«.ne%ïô Bythiniában , 2)
tusban , és Lybiában.
kikötö ugyan ott Acra MeArsk , Jarsk , (¿6° 10' E. Sz.)
lanaetöl 150 stad.
ker.béli város Orosz Kasan Artaxatä , fö vs Armeniában ,
Helyt. Kasanka fónál , egy
Araxes vizénél.
fa erôséggel, 135 faházok- Arteinburg , Artlenburg, falu
ka'l , es350 lak. Ezen helyen
Vesztfáliának alsóAlbis oszt.
által megyen a' Kunguri
Albis fónál, mellyen itten
vagy Sibíriai táborút.
áltmenetel vagyon.
л
.
i
л,т
Artnnis , vs Bythyniában. DaArstheim , var es mvs Weser
Vi u
, 'rJ;
mellett, Francz. Orsz. volt
bl*ehoz * ™fd'
Vezer torkolati.oszt.
A.tennsium, hires fob Negre.
ponte szigeteben GorogOrArt, jeles helyseg, Swaiczi
szágb. Itt közel verettetett
Schwiz nevü Kantonban,
meg Mardonius Persa VeZuger' tavánál . 23O0 lak.
ze> a> Görögöktöl. Illy vs
számlál.
volt Argolisban is.
Arta, mvs, Mallonka sziget- Artemita , vs Babyloniab. Ту-,
nek keleti részén , melly- gris vizénél Seleuciához ,50o
nek szomszédságában egy
stad. régi neve' Bascara,
földürcg sok cseppköves fi- Artenay , kis vs Francz. Orsz.
gurákkal vagyon.
' • ■ ' Loire oszt. 1.500 lak. Itten
jtrta v. Larta , szép és nagy
jó kések készítetnek.
kereskedö vs Albaniának Artern , - í'alú Mansfeld Grófs.
Lartai oblénél , vagynak
nak Szász Királysághoz tar6000 lakosai egy Ersekje," tozó részében , Unstrut partmelly azelottLepanteben laján ; 355 házokban 2680. lak.
kott , de nagyobb bátorság
számlál. Baromtartással és
«káért idejött , 'smégmost
pálinka fôzéssel foglalatosis több Püspökök vagynak
kodik. Szomszédságában vaalatta, több eur,opai Iteresgyon egy só akna, melly
kedésrp ügy«lö követjeij ' «sztendonkent 30,000 darab ,

és sok. aprósót is nyújt,
azonkivûl i festoércz fold ,
mellyben az igen ritka mézkö találtatib , 's végtére
haszontalan pipaföld.
Arteys , nagy fó Sibiriában ,
melly Ob fóba esík ; maid
egy mfd szélességü,' '«minden helységeket, mellyeknél .elmegyen Septemberig
áradásával eltaltarja.
Artham, nagy vs Asiai Turcomannia tart.ban,
Arthes , vs Fr. Orsz. alsó Pyrenaeuszoknak oszt. melly
163 ház. 2080 lak. száitilál.
Artimina , Villa Ferdinanda ,
.mulato kastély egy dombon
nem messze Pratotól , Amo
fónál, Hetruriában, Fran.
Orsz. volt Arno oszt.
Artiscus , fó Thraciában , Hebrosba szakad.
Artobriga , 1. Laufíen vs.
Artlenburg , 1. Arteinburg.
Artogna , völgy Olasz Orsz. Olonna oszt. Lora, Vel.. Kir.
Artois , Comitatus Artesiae ,
azelött Grófság Fr. Orsz.
ban , Flandria és Picardía
hözött ; 84 □ mí deben 330,
000 lak. számlál. Ezen Tartomány Lys , Cant he , Scarpe, Aa, Deule, Laquette ,
Meldo vizektöl 's több mesterséges fóJítóI hasíttatik.
A' klimája eleg hives és nedves ; a' földje általjában la
pos *s gabonával , komlóval,
lennel, répamaggal, gyümölcscsel és rétekkel bóvel\kedo; fa nélkül szükölködik ; a' juhtartása szembetünö. Találtatik itten köezén , torfa , salitrom , malom , köszörülö , és építésre valókñvek , marga, mész
s t. ef. Lakosai atyafiak a'
Belgákkal. A' keresetre czél?ó iparkodás nem olly ele
ven mind az elött; készítetnek ugyan mindenféle
Syapjú materiák, takarók

• 's t. ef. de nem ! elegendK
számban , a' legjélesebb kézimívek' productuma
a*
gyolrs. Ez , meg gyapjn ,
gabona , komló répamag ,
répaolaj , marha , baromfi ,
fagyú 's t. cf. nagy számban vitetnek ki. Mostan Ar
tois legnagyobb része a' CaJaisi tengerzug oszt. ; kisebb
részei Nord és Somme oszt.
hoz kapcsoltattak.
Artomagan , Oram agon , egygyike a' tolvaj szigeteknek ,
hová a' Spanyol hajók menni szoktak , midon Mexicoból a' Philipi szigetekbe
eveznek. Tulajdona az ittsziiletteknek.
jtrtonne , vs Fran. Orsz. Pu у
de Dome oszt. 1000 lak.
Art* , 1. Ars.
Artus , eggyike a' Sorlingi szi
geteknek , Hiberniának el] en eben.
,
<;
¡Artzberg , vár és mvs Culnbachi Her. ben. Cseh Orsz.
szélin , Eger vsától 2 mfd.
)6 vas bányával.
Artten , kerúlet és mvs Weser
vizénél Hammeln és Leragow között Calenberg Her.
ben F. U. Braunsweígi H.
Aru , Ru, Királyság Sumatra
Szigetnek keleti részén ,
mellynek Súltánja Atschinnak alattvalója. FöMjealacsony é» tele mecsárokkal „
és erdçkkel. Szultánja közônségesen Aru kis szigeteiben tartozkodik , mellyek
néhány mfdre Rekan torkolatiától távol vagynak.
Aruba , egy az Antillai szîgetek közül , Amerikában ,
eddig a' Hollanduszokho*
tartozott. 6 mfdre távol esik
Curassaotól. Nevezetes a*
lopva yaló kereskedés ¿1tal, melly innét uj Granadával üzetik.
Arucci , vs Hispania Bacti-

— tie
lAruri , ha]ókázható fó Angol
's Kralowán alatt Vág fób*
Sussex Grófs.ban, melly S. ' , szakad.
Leonhardi erdöben ered , és Arva Várm. , határos napkeЯ mfd. Arundel alatt a' Britletre Oalicziával e's Liptó
tus tengerbe esik , hol általa
Várm. ; délre Liptó és Thuegy rév formáltatik.
rócz Várm. nyugotra Trencsén Várm. és Austriai SiJírunda , 1. Runda, Hispaleziával , éjszakra â' Kár' niában.
Arundel, helység Angol Sus
pát hegyekkel. Nagysága
sex Grófs.ban , nem messze 37 □ mfd. hoszszabb mint
Arüri fónak torkolatjától.
széles. Hegyei : a' havas BabLakosai hal és fa kereskejagura , és Beszkéd , nagy
désbôlélnek , 's a' fát több- mohos feny&fákkal ; és Rovu, Bubov, Rozudetz, Chots,
jiyire a' kírályi hajócsináló
piarzokra talpokba ószvePilszkó , és Szesztrts. Fóvikötve viszik. Az íde való
zei , Arva, melly a' Várm.
várnak az ä' juss.a, hogy
gyét ketté hasítja és KraBirtokosát elsô Grófnak és
lován, 's Sztankován köztt
Angol Pairnek nevezhesse Vág vizébe foly. Tovább
a' nélkül , hogy a' Királyi
Parnitza,' Jelesnya , Cserkinevezést eivárja.
na , és Bela , és Sztudena.
Arundel. H'>qft , fok Angol SusSavanyó vize Djerova masexi Grófs.ban , délfelé nyu*
jorságnál. Levegojé j¿> , földe
lik a' BrittUs tengerben.
sovány, de még is árpával ,
ytrundeU Mdrványok , Marmo
zabbál , ikriczával (rozs nera Arundeliana , vagy Marmü gabonával) krumplival , és lennel böven szolmora Oxoniensia , régi fegál A' farkasok , zergék,
lülrásbkkál ékesített márvány darabok , mellyeket medvék , rókák , nyulak itt
Howard Tamas , Arundeli nem ritkaságok. Birkákkal
Gróf 1627-ben Görög és O- is bövelkedik ; mvsa ,5 , fa• lasz Országokból Angliába luji 96, pusztáia3, a' Szeálfcalhozott, 's az ö Unoká- pesiPüspöki megyéhez tar' 7a Howard Henrik 1667 az tozik. Lakosai juhtartással
OxfortiUniversitásnak aján- foglalatoskodnak , 's nevedékozott. Hátra vagynak
zetes sajtot készítenek , kikmég csak 130 darabok , mi- nek száma 77,65.5 kath. 8,586
vel a' polgári háborúkban
evan. és 410. zsidókból áll.
sok elrontatott.
Nagyobb részént só , zab ,
firupinum , vs Japidiában. Li- gyoícs és baromkereskedés,burnia.
böl és juhtartásból élnek.
A' va, meredek hegyen épült
Nevezetesek mégaz üi , Ar
hármos vár Magy. Orsz. Árva vize'n parttol partig terva Várm. mellytül Árvai
jedö ív forma fa hidjai.
Urodalom , 's maga a' Várm. Arve , fó Fr. Orsz. volt Mont
is neyét nyerte. A' Huszszi- blanc oszt. melly Faucigey
táktól és Rákócziaktól so- Tart.ban
— - nem
ered- ,
fcat szenvedett. A' Zichi U- messze Genevától Rhoneba
rodalom a' várban lakó
esik , 's Sabaudiát Geneva
jFraefectus,által igazgattatik
— -otart.nyától elválasztja.
А'уа, lo Arva Várm. melly Arverni , jeles Gallus nemzetoszkor es tavaszkor Twer- ség, fó vssok volt. Nemossu*
^osmtól alkalmatos a' tal(Cleimont).
yokoD való hajókázásra, Arwangen , 1. Aarwangen.
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Arweiler , l. Arwiler.
•■' sziiletcs'helye.
*
Arwenack ,■ < erös vár , melly Arios , fl. f<5 Thraciában , ProFalmouth nevü kikötöt An- pontisba foly , és vs'ugyan
gol Orsz.nak Oornwal Grófott.
£ ságá'bán véd«lm6zi.
Anua , kis vs Spanyol Ors*.
Arymagdus , fó Isauriáb. kis
Galiczia Tart.nyában ComAsiában Anemurium es Ar- postella es Mondovedo kö- sinoe koaött. .
'
. .zött. i
Arxleben , l. Erxleben. '
As, legkissebbaranymérték ,
Arгаno , ve Fran. Orsz. Finis- mellyekböl IX egy ár|>asze*
terrei oszt. 4*5° lak.
. ' met, ?s 46 egy aranyat„er
Anan-Rum, l. Erzerum.
• fel ; 2) a' patikai font, melly
Anberg, mvs Bajor Országi
12 ©nszból , vugy 24 latokMain ker.tében Rösla mel-- ból áll.
lett, 2 mfdi Egertöl, 158 A. ad-Abad , jeles vs Persjaházaiban több mint 1,200- ■ ban, Irah Azam tart. Hulak. számlál; vagynak b'or
mandhoz egy napi járás.
fabr.fonó,'s szövö mühelyei, Asaß , Asfi, Saífi T kis vs Maerös bányászatja , |eles kö- rokoi Abda' Tart;nyában ;
bányáji , sok mész kernen- vagyon réve es keveset его
czéji )ó mestereégei, mint vára, mellyben néha a' Kip. o. bábsütü , timár, bogrályi Herczegek laknak ?
nármühelyei, fe t. ef, ke- : Portugalliával való keresreskedik lisztlánggal ,'s tim-. kedése gabonában áll.
so aknája is vagyon.
Asam , Asem , 1. Ascham.
Arzen , mvs egy Superinten- Asanek , bizonytalan
eredentiával H»me és Weser
detü nemzet Asiai Orosx
fónál, Vesztfália' Alleri oszt.. Bir.ban ; most márcsaknévagynak 127 házai és 1 sár- hány familiákból áll , Usol»
ga réz mühelye.
• ka fónál, melly Tassowaba
Arieniorum o^/j.^Thospha , Eresik,
»
zen , vs nagy Armeniában Asbach, nagy falú VeszlfáliáTygris v.izénél.
nak , Werra oszt. Esc hweArzerum , 1. Erzerum,
• gei ker.ben Floh nevft KanAnew, I. Arseó.
tonjában. 3. köszbrükövekjîni , vs Nápoly Orsz. Basilikel, 2. aczélhámor , aczél
cata Tart.nyában.
's vas olvasztó mühelyek.Ar lignano , Arx Lanae, jól é- kel, 's í örlömalmokkal.
pült és népes hely Chiam- Asbach, mvs Austria' Ens a-<
po és Gua fók között , Olatt levö részében , Bécs|
lasz Orsz. Bacchiglione oszt.
erdö í'elett fekvo negyed)6 gyapju kereskedése vaben , plébániával.
gyon.
Aibtn , kis csak nevezetérñl
Artilla, (2>5° 20' É. Sz.) kis ceméretes Szerecsen ftirályhelység
eidölt
fallal ,
ság , kôzép Afrika Nigritia
és
kis révvel Afrikának Tart.nyában, északnyugôt
Fetz királyságában. Lako- felé Haussától.
sai, kik Marnszok és Zsi- Ascatdas , 1. Caldas,
dók halászatból és dohány- Ascania , igen régi herczegítermesztéàbôl, mellyetGui- tett Grófság Halberstadti
neába eladriak élôdnek.
Her.ségben , nevé vagyon a*
Jlrzlin , csekély falú alsó Sti- régi 's elromlott Ascani várriában, a' Tudós Popowich
tóí, melly вега тем» A-

#ehersleben.töl Wolfsbergen
-.ráekszik. '. Azután birtoka .a'
Vesztfáliai. Királynak Saale
oszt. Halberstadti ker.ben.
jitténsion , kis Portugalliai Sziget, a' Brasiliai téngerben,
Déli AmerikAban , 24 mfdre
Rio Janeiroi Capitaniától ,
egy )ó révvel. '
jAscensionis , v. l/r'mennybc m«petelének SzigKte , (j° 'gj* E.
Sz. 30 41' К H. Ji Guinei Sziget, nyugot délfelé
GuineALól az AHanti lengerben. Е/. osupán egy iszoJiyú , 's rettentö sziklából ,
mint régi tüv.okádó hegynek
maradékáhól, melly talán
uéhány ezèr észtendok elött
itten dü.hi5sködött , All. Vagyon majd 1 1/2 órajárAsa
éltaliában , 's 6. mfd. a'
lserülete, de annyira emelí:edik a' tenger szine felett ,
íiogy 10 ,óiányi távolság' ból látszassék. Eggyetlen
.-egy foka zöldellik , 's azért
' Köld hegynek neveztetik.
A' többi része fekete 's rozsdaszinü sziklákból áll. Ha
e' partokhoz kozelít valalíi annál szörnyüebb a' teItintete, 's az egész part ha«onló nemelly temérdekvsiiak doledékeLhez. Ezen csalatkozás támad az olvadt
«ziklák formájából , mellyek mint láva a tüzokádóból kifolytanak és külömbt féle forma к alatt egészen a'
ttíngerig terjednek.
Ascemde , 1. Ascherade.
Ascha,szép kis vs boldogArabiáb. AsiAban , a' Persiai ten
ger öbölnel.
Jtich v. , Ascka^ mvs Cseh Orsz.
,Egeri ker.ben Asch patakatál , melly innen nem mesz■лге ered , és Elster fó vizé$>e való bémeneteleig több
«la] o* papiros malmokat
- liait. - — Vagynak benne
¿2,5 hAz. 2,500 lak. egy kat.
Temploromal, ésPostaháa-

zal — Gabona térmése rolr,^
! iíoldialmáia és kendere jobban terem. 1— Lak. jobára
lennel , gyapjúval és pamuttal foglalatoskodnak.
Aschach, Aschau , szép mvs
Bajor Orsz. a* Duna alsó
kerületében , -hasonló nevü fóviznél , Lincz felet ;
Gróf Harrachhoz tartozik.
Vagyon szép kerttel diszeskedö Palotája , és kisd'ed
szölöhegye.
Lak. vAszon
és fa kereskedésbôl élnek.
Ez a' környek Aschau
letnek neveztetik.- >
Aschach , Fóviz Bajor Orsz.
han a' Duna kerületében
Nyugotról kelet felé folyik
Hartkirckennél á' Dunába,
szakad. —' /■ш • .
>,
Aschaffenburg , Schafnaburgum , ( Asciburg) Máinczi
r Választó Ersekhez , utóbb
a' Frankfurti nagy Her.hez
most Baior Orsz.hoz tartozó
Her.ség ; magAban foglalja: l-ör az úgy neveziett
Mainczi Fö Praefectusságot
Asciburgot, доеПу ez elött
a' legnagyobb -volt , megkissebbedett Main part' bal
ré.szén fekvö több részeinek
elvesztével , és igy a' mostani kiterjedése mintegy 13
Q mfdre , népsége pedig
50,000 mégyen. 2-or. Az Au
fenau Lohr, Porcelten, és
Klingenberg Uradalmait ,
mellyek Main vizének iobb
partján fèkszenek. 3-or. ^Az
Orbe Uradalmát , melly Esz.
rol Hanau Grófság mellett
í'ekszik. 4-er. Az^elött úgy
nevezett Aura Vürczburgi
uradalmát , ,ez &' ' Rinek
GrófsAgnak Esz. részét teszi, Orbe mellett fekszik,
's Aura, felsö 's alsó Sinn
helységeit foglalja magA
ban. —• Ez a' Her.ség il □
mfdre termed ki, és 70,30»
lak. szAmlAl, )ó és termékeny földe van , fokép ft'

"gyümölcaökke nézve. — Fö
pes
Szigetet kerítenelf %
ez tágas es gyönyörü tarto-1
vsa
Aschaffenburg \ С Asciburg ) ,
mány , diszeskedik kiey
Main raellett fekszik. A- - mezükkel , bokros helyekkel , gyümölcsös fákkal,
• chalí" fóviz torkolatjától
nem messze,Frankfurt vsán , illatos í'iivekkel , plántákfelül 5 mfdre : 560 ház. 6,400 kal , jó szagú vad virágoklak.kal alsó és felsö Osko- kal 's t. ef. Az egész Tart.
|ával, Lyceummal , Káp- Narrow hegyekkel eggyütt
talannal (melly îfrjç-bena'
l>5°o □ mfdböl , és 2,000.00»
ftegensbtirgi Erseki Tem- lak. áll. — Eghujlatja íoplom Fokáp^larijává ne- kép* telen kemény ; a' he
veztetett). Fö tôrvényszék- gyek' sokasága és nagysága
kel , papi neveloházzal r miatt. — Termési ezek : pig>helloplasticai gyüjtemén- záng , naranes, czitron, ananyel ( az az 1 cserfából fa- nász , tengerbaraezk , graragott kisded kôrayékek- nátalma, kókusdió , bors ,
kel , emléjelekkel, épületek- areka fa , nádméz planta
riskása 's a' tr A' fóvizekkel, mellyek a' természetet
ben arany éa ezüst , a' heigen híven ábrázolják) ,
gyekben vas és ólom találtarajzoló és remeklö iskolá' valbír.Lak.szántást kertész- tik. Az állatok Országábóf
uéget timárságot hajókázást Pézsmák , Elefántok ,Lovak,
kereskedést, é$ f&kép a' fá- selyem bogarak a' nevezet esebbek, Mives Lakosi jej.es>
val való" kereskedést. üzik.
selyem materiát készíteSzomszédságban
vagynak
nek , bársonyt is és Tautama' gyönyörü Schönebuschi 's Schönethali kertek. ■bandot (ez selyem materiáHires X-dik században élt nak egy neme), mellyböl
Lambert
Historikusnak eövenyt és sátort csinálnak.
— Lakosi olaj szinüek , igeu
honnja.
Ateharn , Aschem, Asam , A- faragatlanok de jó katonák , puskát nyársat, nyisem ,
független Rajáhnak alávetett Orsz. India lat hordanak. Az India i
vég részein , Bengale, Ti
Braminok' Religiójokat köbet, TiperachOrsz. és Esz.ról vetik , de nem olly szoroBirman Ország egy része
san , mind Ganges innenso
köztt.
Az Europabéliek
partjainak Lakosi.
Ke
jnem mehetnek oda, és innen reskedést is üznek fokép méñagyobb része isméretlen ,
regölövel , és gumival ; FÔ
két részre osztatik-f el , Ej- vssa Ghergong.
szakira t. i. melly Uttarkul- Aschnn , h Ajan.
nak neveztetik : ezt a' részt A*chapsk , Rézfabrika Perm
Butantól Duleh és Landab,
Orosz Helyt. 160 ház. vagy
hegyek választják-el. A' Dé-;
nak , 424 mester gazdáji ,
li résznek , nevé Dakschin- ' 1,700 dolgozó parasztjai.
kul , ez a' legszebb és legEsztendônként általszállit
termékenyebb része ezen
7,000 font rezet , és 9,000
• Orsz.nak , több fóvíz ha- font rúdvasat.
•ítja által. A' tbbbiek közt Aschau , 1. Aschach»,
Dhon*k
és Burramputer AscA¿\ kis vs Fr. Órsz. Dylef
a' legnevezetesebbek , mel
oszt. kis vs 3,770 lak.
lyek igen termékeny é« né- Amhcberg , Aschbergjszéphe*

lyen fekvö örökös jószág
Holstein Hercz.ben Plön tavánál 1 kis mertföld Plöntöl Gróf Ranzauhoz tartozik.
. : ..
Ascherade , Letti nyelven Aiskraukle, vs a'LieflandiHelyt.
Europai Orosz Bir.ban egy
feldült várral Dwina mei• lett.
.»■
Aschermitwoch , Hamvazó Szerdának nevezzük az elsö böjti éjszakát követö Szerdát ,
mellyen a' Római Anyaezentegyház régi szokása
szerént , hoYnlokunkat szentelt hamuval hinti , hogy
ezzel emlékeztessünk Poenitencziát porba és hamuba
tartani.
Ascheron , Caspium tenger' fél
szigete Baku Chánságban ,
melly a' Persiai Birodalomhoz tartozik , 25 naphta , avagy kooíaj veremmel , ezek mindennap kimerítettnek ; egyike ád ,50—
80 fontot,a' legtisztább ve
rein ,50o fontot. Az olaj a'
Cháné. Ebben a' kornyékben van az úgy nevezett
Tüzes Mezö , hol nem csak
éjszaka láthatni több helyen lángot, hanem nap
pai is, ha a' fold egy keveeet fel-ásatik. Sok nyomoTÚlt emberek építenek itt
kalibákat , a' Timárok pedig itt örükös és Szent Tü2et tartanak.
Aschersleben , Ascharia , As ca
nia, vs és Fohely Halberstadti ker. a' Vesztfál. Saale
Os/.t. köfallal vagyon kürülvéve. — Vagynak ¿¡ kapuji i Luth. 1 Ref. és 1 Kath.
Tempi. 1 Gymnasiuma 2
Ispitálya a' Catharina intézetje 33 Prebendákkal. Eli
sabeth intézetje,i sZegények'
haza* 12 viz és olaj raalma, %
Kallója 3 Téglaháza és 8>27o
- lakoaaia' kiknek füélelmek

serfôzéebén а\Щ és bajho»
doroez vagy flanér kidolgozásában ) nem külómben
kalap csinaláaban. A' mar, ha nevélésben és íoldmívelésben igen serények , horaokos kövek és kbbá- nyák is, taláitattnak. >—
Hajdan Aschersleben Ascaniai GrófsAgnak Fö helye
-volt, itt volt ugyan azon uraságnak lakó helye , de ezt
1319-ben elvQsxtette.
Aseáis, Kel. Persiai Chorasan
Таг toma nyának kis helysége3 nápi járás Machmedtñl , itt nemzettetett egy
Pásztortól ama' hires Schech.
Nadir.
, .»
'1
Aschmir, Azmer, Agimere , Eszaknyugoti tart.nya a'Rasbuttentia Statusnak elsóbb
Indiában , 's a' Marattáknak
adófizetoje ; töbnyire köveeses , de czinnel rézzel, sóval , 's marvanykövel bö• velkedik. — Lakosi igen se
rények , és míinkások , Fô
Városa.
Aschmir С2 5З E. Sz.) régi nagy
és nevezetes város szép kellemetes völgyben fekszik,köfalakkal , és Tornyokkal
körül van véve , vagyon
pompás Kastélya , a* házai is nagyobb részént jól
vannak építve , de uczáji
igen keskenyek. — Legnevezetesebb itt a' Kogea
Mondi Mahomedánok' eggyik szentjének sirja , ez
еоУ pompas épületbol áll,
mellybon három márvánnyal kirakott udvar va
gyon , ezeknek a' harmadikában , melly szebb a' többi kettonél vagyon a' Szent'
sírja » ehez sok búesú járások tétettnek. — A' városoa
kivül vagyon egy tava ,
melly meliett Schach Jahan
Császár szép mulatsagos ékes nagy épületeket cpíttp
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tett. — A' Kir. Palota Kehus Királlyal Curiue, és
let f'ele négy tornyokkal van
Fabricius CC.
megerosittve, ezt Schah Ak- Ase/, Essel , nagy Tó Smäland
bar Császárépítette , a' PokSvéczia Tart. hossza 3 Q
har nevü Szent tó vstól nyumfdre mégyen — több apró
got feie több épületekkel van szigetek varinak benne ,
korülvéve , és a' ferdök' könmellyekben , sok vasszerá- '
nyebsegekmiatt,kö lepcsök- satik , és ki is dolgoztakelel készitve , ezen ferdöbe ,
tik. — az úgy nevezet Bor holnap- >f
Asele,avagyAngerman3*»
,ban igen számos vendégek land Lappmarknak
Fôjelennek meg minden felöl. helye , 1 Fö Templommal,
Aichmunin , vs Egyptomban ,
és i Óskolával — Itt vásáa* Minie* Kaschefságban , rok tartatnak.
1. LapMilus bal partján — E' vá- pland.
rost sok fazekasok lakják , A sfax г 1. Sfax.
láthatni még itt a' régi Her- Asfi , 1. Asafi.
mopolisszép maradványit. As/un , hajdan vs , most fala^
Atchnagar , vs a' Keleti Persií'elso Egyiptomban Nilusának Kabulistan Tartomávôlgyében, fekvése irtózta—
nyában, ott fekszik, a' hol tó tôredékeken van , hihetà
Behat vize Indusba fohogy ezek ama' régi Aphrolyik-be.
ditopolis vsából maradtak.
Aschruff, Ny.Persiának Masan- Asgar , tart. Fetz orsz. Afrikáderan Tartományában haj- ban ; Cebú nevü fó áltfolja,
dan egy paradicsomi hely
Arabok uralkodnak benne ,
de a' Maroccoi Cs.nak avolt ; ama' hires Schacn
Abbas Királytól számtalan
dóznak.
nagy koltségelíkel építte- Aschhorn, Falu Angol orsz'.
tett, dea' mult századzürDerby Grófs. Dowenél, van
nak baromvásári , sajttal,
zavarjai ezt a' helyet an*
nyira emésztették el, hogy
kereskedik.
most egy falunál egyébb Aschburton , falu Angol orsz".,
Devon Grófs. a' Londoni út
ezen a' helyen nem áll.
Asciano , falu egésséges for- mellett fekszik, melly t. i.
Plymouthba visz,gyapjuval
rással a' kôzép
tenger
Francz. osztályában.
bövelkedik. Ez a' helység
Angol orsz. 4 czínbányást
Asciuburgus m. SIésia és Cseh
orsz. köztt f'ekvö hegyek.
helységi közüi az eggyik ,
Ascoli , Asculum Picenum , • itt tartatnak a' bányászáVfc
S. Anconitanum, (42o 51'
illetö pörökröl tprvényeks
24" E. Sz. 31O 14' 15" K.
most már nem igen szerhbeH.) nagy 's a' régi szokás timo ez az elsóség, miveía*
szerént erösitett vs Pápa* czinbányák romlásban van
Birt.a' voltTronto' osztályá
nak. Közel innen van ama*
ban , egy dombon fekszik, látni méltó Lydi viz-zuhaTronto és Castellano fóvizek nás.
. között. —. Ez a* vs egy Püs- Ashby de In Touch , falu Angoí
pök' széke. —
orsz, Leicester Grófs. a' h)~
Ascoli di SatriánoAsculum Apu-"^ vâk tartása hires.
lum , vs Nápoly orsz. Ca- Así, Asius, fó Pápa' birtok. han,
pitanata Tárt. egy Püspök
Tiber oszt. az Appenini he^
aéggel. Itt verekedtek Pyrr
gyekröl jön д és Grviettf*

mellett Tiberissel eggyesül.
a' bebo tengerek' szükölköAsiago > (4.5°. 5^ 4*" É. Sz. 29Э
dése , sok hegyei , mellyeket
10' 56" К. H ) vs Olasz orsz. hó borít szüntelen , a' tarBacchiglione oszt. 9000 1. kik tományok magos helyhezszalma käläpokkal es szaltetése , és a' tartományok'
ma pántlikákkal oily nagy mivelésének szük volta. Déli
kereskedést üznek, hogyesZ- részeiben u, m. Persiában é»
tendöbeli iövedelmek 600000 Arabiában a* lakosok szörnyü melegséget szenvednek.
,for. felmégyen.
Asia , Azsia , a' föld 5 részei
Asiát korülvévó tengerek
közül eggyik , kiter i ed hosz- jeles öblöket formálnak. Aa
Indiai nagy tenger ^Ocean}
szában 420—*o83ik , és a'D.
90— 73 É. Sz. Határos Nyu- melly India felsq része 's Af
gotról Europával , ettöl egy rika köztt fekszik , Arabiai
részen Ural hevyek , 's Don tengernek , a' két Indiai fél
vize által elválasztatik ; szigetejt közt, Bengali t.enközelebröl határos Asovi ,
geröbölnek , és keletröl a*
"'s a' fékete tengerrel ,
tulsó India , nyugotról Chi
Jenikali , 's Konstantinápo- na közt fekvö része Chinai
Jyi útakkal, Marmora ten
tengernek neveztetik , Afri
gerrel, Dardanelle tengerca és Arabia közt az ugy nezuggal , .¡Egeum , 's kôzép
vezett Arabiai tenger öblöt,
tengerrel , Asiát Europától
v. veres tengert , Persia 's
elválasztófólyókkal, Afrika Arabia közt a' Persiai tenmellett Suez, földnyakkal , geröblöt, a' tulsó Indiának
's az Arabiai tenger öböllel.
kel. tengerpartjánál Siam,
/ Délrol az Indiai Oceahúm- ' és Tunkin öblöket formálmal. Keletröl az ugy neveja. A' nagy tengeren van
zett csendes v. keleti világ jíorea tengeröble , Japani ,
tengerrel , és Bering v. Cook
Ochotski
és Kamcsatkai
tenger'zuggal , melly Asiát tengerek , Anaridi tengeröAmerikától választja el. Eböllel kiilönös részekben. A*
• szakról pedig az éjszaki \ég jégtenger legnagyobb öblei
tengerrel határos. Nagysága
Obi
és
Cari tengerek.
763208 □ mfdekre terjed ki,
A' tók Asiában számosak ,
ennek nagyobb része a' mér- 's a' következök legnagy obsékelt éghajlat alatt fekszik,
bak : Caspium , Baikal , A's igen kis része az Esz. hideg
ral, Saisan , Balchas , Tschaéghajlat alatt , nagyobb ré
ni , Kokonor 's a' t. Számos
sze a' forró éghajlat! alatt ,
források is szakadnak Asiá
ti. m. a' del i Arabiának fele,
ban , 's hatalmas folyammá
India' innensö 's túlsó része,
nevelkedvén , ömlenek a' vi
China déli része, és a' kel. Inlág' minden részei felé,, kidiához tartozó szigetek.Tervált észak és dél felé. Észak
mészetes tehát , hogy ezen
felé nevezelesek Ob , lrroppant Foldrész tartomátisch , Jenisay , Lena 's a' t.
nyi , fekvések 's helyhezLeDél felé : Indus , Ganges ,
tések külombsegére nézve
Burremputer , Irabatf i , Lúkülömbözö éghnjlattal birkian,Monam és Menamkom,
janaft , kôzônségesen szólkeletfelé Hoangho v.a' sárga
ván egy Geog. szélesség alatt
Kiang avagy a' kék folyóviz,
Europával , hideíebbek ,
Amur , Ámu pedig 's Sir
«ellyaek oka közöasegese^
NyugOt felé «alsadnak Aral
tengexb*
■
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tengerbe. Ezeken kivül itt déli szegletekOstCap ésThsháfolynak Indigirka 's KowiKotskoi. Asia* legmagosabb
ma a' jégtengerbe , Anadir hegyei tartattak a' vüág hea' Kamcsatkai tengerbe, Eu
gyei köztt legrégibbeknek ,
phrates es Tygris a' Persia!
és 1 5,000 lábnyi magossátengerobolbe , Volga pedig gúak. De már híyen eles Ural Caspium tengerbe.
mondják Geographiaink ,
A' fold' részei között Asia hogy magosabb hegyek is
bir legtöbb hegyekkel 's
vagynak Asia' he-<yeinél ,
hegységekkel. Siberia' bel- t. i. Cordiller Amerikában,
ëzt mai napig légmagosabb
söbb kôrnyékein van Asia'
hegysorának
kozéppontjá hegynek tartják a' fold' ba
Bogdooola , innét terjed del tán: — Asia mindénféle földü 's termékenységü tartofelé egy nagy havas hegy
mányokat foglal magában,
Mussart. Ezekre következaz Ész. 's kôzép Asiában igen>
nek kel.'s dél felé KantelConsok helyek vagynak , meltaisse , es Belur hegyek t
lyeket részszerént a' termémellyekkel délrôl Indiai t
szet tett kopárokká 's terkel.röl Chinai hegyek, nyuméketlënekké , részszerént
gotról Hehdukusch v. Hin
míveltetnek.Legjobb,de még
du , 's a' Gauriai hegyek
ibnnek öszve ; ezek közzül sem Europai mívelésü a'
déli Asia^ melly leghasznoNy.ról származik egy hegysabb 's legdrágább termékeláncz és megy Persia' keleti
ket szül. Legnevezetesebbek
részére,egészAraratig.Esz.ról
a' Plánta-orSzágból ezek :
Kaukasus, Ny.ról Taurus ел
riskása , füszer 's Patikához
delröl a' Syriai 's Arabiai
tartozó szerek , herbaté , káhegyekkel vágyon öszvekapvé , ságo , faolai , festélt 's
ceolva. Bogdooolátóla' nagy
Altai Kel. felé nyúlik melly- több más fák* jeles nemei Ая
állatok országából : pézsnék mintegy folytatási a'
ma, elefántcsont; teveször,
Sajárt , Almas v. Jablonoc
sokféle drága börök, gy öngy
's a' Stanowoc hegyek , az
's selyem. Az ásvány' orszá
erös Changac hegyek pedig
gából •. arany, rez , czín ,
egy dél kel. kigorbülést teszdrága kövek , 's fél drága,
nek. Az Ural' hegysége,
kövek , salétroni , tinkál 's
melly a' jeges tengernél veambra. — A'föjdmiveles köszi eredetót, Caspium pedig
zonségesen szólván nem ü's Aral tengérek kbzt végzôzetik olly szorgalmatosin ,
dik , Bogdooolával egybé
mint Europábari , de ellenvagyon kapesolva kis Altai'
ben a' marhi nevelés közönDéí kel felé futo ágaáltal.Fo
séí?esebb » fôkép a' pásztori
tôrzsôkébôl erös ágak jönéletet viselö népeknél. — A'
nek ki egész áz Iridiai Oceán'
bányák , az Orosz részt kisíkjáig külombféle nagysávéven , igen ritkán mívelgok alatt, 's a' tengerben
tetnek. A' lakosak .300—50Ö
kinyúló fokok mellett végmilliomra mennek , sok fó
zödnek , mellyekböl ezek a'
nyt'lvekea beszéllenek , 's
leghíresebbek : Cap Comokövetkezendökepen sok fö
rin , v. az elö Iridia* délszegnemzeteket tesznek -. u. m.
letje : Cap Romania v. a'
Törökök , Tatárok , Gurötulsô India's Asia egész szágökjSyrusok, Ürmények ,
raz foldének szegletejazészakJHÜB. LEX. I. DAR.
*5

ДгаЪок , Persiaiak , Indu- Asiában Ganges tulsó felénr
лок , Tibetanusok, Malayi- fôkép pedig a' kozép Asiá
ban és azEsz. rész keletében.
ták , Birmanok j Siamiták ,
Anámiták ,
Chinaiak ,
A' Braminok fôkép az inTscherkassiták, Georgiaiak, nensö Indiát lakják. A' Tüa
Mongolok , Kalmukok , Коimádók pedig Persiát. Kereaniták , Japoniaiak , Finresztények majd minden fenüsok' , ( kikhez 'tartoznak
lekezetben találtatnak ; e>Votjakok , Tscheremiták ,
zek többnyire Görög valláTschuwanok,Morduisthok's
súak. Zsidók pedig többnyia' t.) Samojedenek (Ostjä- - re Török orsz.ban , a' Kaukok, Korjäkok) Kamcsatki- kasusi foldnyaknál , Indiában ¿s Chinában. — Asiá
ak , Aleuták 's Kurilok. Ezekhez tartoznak még több
nak sok helyei 's nagy keisméretlen népek , u. m. a'
rületü tartományai az Eukel.Lndia szigetek' régi Iakoropaiakat uralják , a' kik
sai , közelebb pedig a' Zsijobbára azEuropai uralkodók , hajdan Asiának nevedás mód szeréntkormányozzetes népe , most oltárát ,
zák öket. Itt az Oroszok legfoldjét vesztette , gyülevész
nagyobb részt birnak , t. i.
Siberiának a' száraz földön
a' világ' minden részein , és
sok Europaiak, fokép Orolegnagyobb tartománynak
szok kel. Asiában. Színekre
Urok , 's innen jön az, hogy
nézve 's formájokra 3 részre
Orosz birodalom
terméosztatnak az Asiaiak ; u. m.
szetes nagyságára nézve ,
minden egyébb bir.mat íe.Kaukasusiakra Ny. Asiában,
Ob 's Kaspium tenger ,'s
lülhalad. Asiának többi részei , több apróbb bir.makat
Ganges fó mellett ; ezek fehérek, piros ©rczájúak,hosz- formálnak, ezeknek nagyszú , gyenge 's setét barna
ságok 's political méltóságok külombíéle. A' többi
hajúak ; 2-or Mongoliakra ,
ezek sárgák , kevés és keköztt legnagyobb a' nagy
mény hajúak, szemhéjok béChinai bir.lom, méltán nemetszett , orczájok lapos , veztetik úgy , mertaz Orosz
és részszerént félre csüggö.
birodalom után nagyságára
Asia' többi résziben az India
legelsö. — Asia birodalmitenger szegletig Malayisták nak országlás-módjok több
(ez a' 3-ik neme a' lakosok'
nyire erös/.akos egyedül uralkodá.s, (despotica),mindformájokra nézve)vagynak;
azonáltal Arabia 's India
ezek barha színük , vastag
'sfekete kondor hajúak, szé- népe ezen uralkodástól ment,
és Patriárcha országlás foríes orrúak és nagy szájúak.
Asiában mind a* 4 fft Reli
mával él. Asia északi és kozép
gio uralkodik, legtöbben
reszében a' nép többnyire
még is Miihamedanok , a'
pásztori életet él , 's lé/.zeg
kik nem csak déli Asiában
a' föld színén ; része mégis
egész Chináig ; hanem a'
barom - nevelésbol , része
kozép 's Esz. Asiában is elterfoldmívelésbol , söt mesterjednek ; Siberiában a' Poség , 's kereskedés-üzésból
gány hit uralkodik, 's köis táplálja életét. Fö helye
vetöi Szamaniaiknak nevezAsiának , ha a' mesterségek'
tetnek. A' Lámai pedig a's kereskedés'virágzását veszVagy a' St higemuniai a' déli szük, a' déli rész. Mennyi
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re mivelt ezen rész ? csalha- Pásztorok és halaszok l&ktatlan bizonysága az , högy ják, mert igen jó marha leazEuropai hajók innen horgelöje vagyon , a' körösküdanak ki minden len , gyaprül levo tenger pedig halakkal bövelkedik, 's nagy
ju , pamut , selyem, bör,
arany , ezüst, porczellán 's
tekenôs békákkal. Uiabb
többfele munkákat , bizo- idökben Tinhal logó hely
nyítják ama' számtalan por- készittetett itt el ; igen jó
tékák , mellyeket a' hajók kikötöje vagyon mellyPorto
szállítnak Europába. A' ten- Escuelának neveztetik.
gerek' legnevezetesebb kiko- Asine vs Dryperek földen Argosban az Argivusoktól eltö helyei : Srairna , Basra,
Dschidda, Maskatte, Sura
pusztíttatván , mivel a'Late, Madras, Kalkutta, Bacedemonokkál tartottak ,
ezektöl Messeniában lakhetawia , és Kanton. A' legne
vezetesebb kereskedö várolyet, melly Asine nevetvi5ok , Aleppo , Buchara, O- selt nyertenek.^ Asine va
renburg , Irkürczk és Kiach«- volt Lakoniában is Gythioa
ta. Maga a' természet vá- és Taenarós között.
lasztotta el Asiát északi Askerode ,
kis ve Lifland
kôzép és déli Asiára. A' éj
Orosz Helyt.
szaki Asia magában foglalja Askersund , Arkeéund, kis va
a' Kurili és Aleuti szi- Nerike Sveczia Tartom., a'
geteket: Kamcsatka , Sibe
Wetter tónak éjsz. végin. joo
ria , az Orosz Perm , Oren
lakosokkal jó kikötöhellyel t
burg , Wiätka , Kasan,Sim
sokat behozó gabona terbirsk ,Pensa'sSaratow, Astra
mesztéssel hasonlóképen itt
chan 's Kaukazia Helylar- .sok szegek, 's tobák készit-»
tóságait. A' kôsép Asia tetnek el, és ezekkel kerespedig Kaukaziai tartomá- kednek. 1776 esz. Jun. 6-án
nyokat , Tatár országot , v az egész vs elégett.
Ds hagatey 's a' Mongol Asiordos, fó Pieriáb.Macedoniországot, Tungusiát àz az
ában , Erigon vizébeomlik,
Amurlanddal 's Korea fél- Askra, Helikon hegyén épült
szigettel eggyütt. — A déli hely, Hesiodus' horinja.
Asia foglalja magában : Asían hely a' Krimiai puszAz Asiai Török orsz. Ara- tákon, az Europai Oross
biát , Parsiát , Innensö 's
Bir.ban Tauria'Helytartósátulsó Indiát, Tibetet, Chi
gáb an.
nát , 's Japant , a' déli 's Kel. .Asling, Jesenize Mvs Weisen*
■ ' ' 1 együtt
J'
felsi _ Urasághoz tartozík
szegetekkel
Atta , (kisj 1. Anadoli
Karniolia tartom. , Száva
Aíiqliano.kis vs Vercelli mellett
mellettfekszikszép tájékon,
Piémont Sesia osztályában ,
magas havas hegyek között,
sok bör 's sok gyapju ké.3160 lak.
Asinacus s. öböl Messeniában
szítménnyel.
Innen nem
messze vagynak márvány
Görög orsz. most Koroni
tengeri öböl.
és yasbányák.
Aunara (Zanara , Herculis in. Aslonne vs Fr. orszag' mind a*
4¿o 5/ 40/7 É. Sz. 2,5° VJi 19" ket
Sevres osztályában,
K. H.) sziget a' kézép tenge2000 lakosokkal.
ren Sardinia szigeteË-Sz. ré Asmire, Asmer, vs Bando orsz,
szére esik,kerülete 10 Q mfd, JÑagy Mogul bir. Asiábaja ß ]i
> 4 * •
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Asparn , Uradalmî mvs *s pe
-kereskedéssel.
lota Austriában Ens alatt le
Asne. 1. Esne.
(Asóla , erös kis varos Aust.
vo részének Mannhart alatt
Lom. Vel. Kir.ban Chiese
fekvö negyedben Hena mel
íóvize mellett fekszik, nem
lett , plébániával es 182 hámessze a/on helytöl a' hol zokkal.
Chiese Oglioba béfoly. 4000 Asparn , Aspern, falu Austriálakosokat számlál.
ban f Ens alatt lévô részének
Asoló ( A5° 47' 37" É. Sz. 29°
ManhartsbergeDuna mellett
35' 18" K. H, )
régi nem messze Bécstol 1 Plébá
vs 4500 lakosokkal Musone
niával és 106 h. Ezen helyet
fóviz mellett való domboörök krónikába jegyzé Kákon fehszik, Lomb. Vel. Kir.
roly Fö Herczegnek Napo
x^agyon régi , hegyen éleon Császárral való véres
püít vára ; ezen tájékon sok
ütközete Majus 21 *s 22-kén
gyapju 's- selyem munkák
1809-benEzen falunak általtaláltatnak.Itt láthatni még
ellenében" fekszik a' Dunáb.
egy Római vízcsatornának
Lobau szigete , ezen csinálroaradékit.
tatott az 1809-diki báborúAs<>pus , fóBoeotiában , Peroe,
ban Napoleon Császár retteés Thennodon vizeket ma- netes sánczokat.
gába vévén, Oropopnál a' Aspe, szép völgy Francz. orsz.
tengerbe foly.
Pyrenaeusok alsó oszt.ban
Asow , (45o 6' E. Sz. g£> 58' K.
ásvány forrásokkal ;föhelye
H.) kereskedö vs a' KozáAccons.
,
kok tartományában a' f'e- 4*pe (38o 33' E- Sz. 16° 6' K.
kete tenger mellett , de, az H.) vs Spanyol Orsz. Valen
Orosz Jekaterinoslaw Helyt.
cia tart. 5000 lak.kal.
hoz tartozik , fekszik a' Don- Aspect, vs Francz. orsz. felsô
nak egy ág' béfolyásánál
Garonne oszt. 3500 lak.
a' felj ebb említett tenger Asp er , török ezüstpénz , 2 1/8
filler. 120 tészen egy piasbe , egy nem mély kikötötert , az az : 2 for. 4 krt.
vel , és 3800 lak. a' kik közzül legtöbben halászok ; a' Asperea (Aspera) vs E. Belgyiom orsz. ban Maas torkol.
kereskedés ezen vsban igen
oszt.Lingenfóvizénél 737lak.
csekély.
Airwi tenger , ( Palus Maeo-r Asperg , Ludvigsburgi ker.nek
tis) a' kôzép tenger'északról Wintern. Királys. erôsége ,
felkelö része ; Kaffa' útja ál- rakva örökkel 's foglyokkal.
A' hegy alját hasonlá nevü
tal egybe vagyon kapcsolva
fekete tengerrel , vagy az
mvs fedi 1230 lak.kal.
úgy nevezett Jeniçali v.Cim- Aspermont , régi idökben Graumeriai Bosphorus által(Bos
bündenben tartomány vala,
phorus Cimmericus), hosz- mellyet többen birtak , de
sza 400 Orosz mfdre terjed,
ezek még 1272-beri ChuriPüsszélessége pedig 60— 140-re. pôkségnek eladták ezt a.'
Telen jég fedi.
tartományt. Ezek' ülöheA-¡p<"ig , Ürodal. 's Herczegi lyek vala a' már régen elmvs Ens alatt lévô résznek hagyattatott vár Asper
a' Bécsi erdön alatt levo nemont. Most ezen Urasághoz
gyedbenTrasenbach mellett, tartozó helyek 2 részre oszegy Bányász oskolával, es t
tatnak fei , az elsöhez 10 Takuth.. Plebániával.
aácstarttf helyek tartoznak,
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tnásikát az Gottcshausi Szö- Aspres , vs Francz. orsz. Alpevetség állatja. Most csak i П
sek felsö oszt.ban , hegyek
rnfdre mégyen , 2.500 lak. és
közt fekszik Argensontól 2
13000 for. jövedelme jön. A'
mfdre.
Lünevilli béke után az O- Aspronise , sziget Europai Tblasz Respublicához kapcsolrök bir.ban, Kapudáni Batatott.
sához tartozik.
Aspern 1. Asparn.'
Assa , erôség Joniâban egy
Asperosa, (az elött AbderaThrakis szigeten Cephaloniamelciában , vagy a' mai Rumlett.
Iii Europ.Török bir.ban fek- Assagat-Schoogat , 1. Gemeinszik , csekély helység 1 Göhegyek.
rög Püspöknek lakhelye.
Assaite Rideau , 1. Azay.
Aspeytia , kis vs Spanyol orsz. Assassinek' tartománya , I.
Guipúzcoa tart.ban UrroArsacidák tart,
lánál fekszik.
Asse,na.gy erdö Wesztfáliában.
Asphaltites 1. Holt tenger.
Asse , kis fóvíz Wesztfáliai
Aspido , Aspis , folyóvíz Papa
Herczegség' Mark' GrófságáBirtokaibah melly Musone
ban , Lippébe foly.
fóvízzel eggyütt Loretta vs Asseburg , régi leomlott vár
nak általellenébe a'Velenczei
a'voltWesztfáli kir.ság'Oker
tengerbe foly.
oszt. Braunschweig ker.ben.
Aspis , kis sziget Argolis körül Innen veszi eredetét az esGörög orsz. ban.
méretes Asseburg' nemes
¿ispra , Casperia, helység Pá- nemzete Westfáliában,Thupa' birt. Olasz orsz.ban Aia ringiában Magdeburgban ,
vizénél, Tivoli és Terni koHalberstadtban's Mansfeldy.ött.
ben. Hegyébôl mai napig
Aspremont , az elöbbi Grófs. 's
márványko vágattatik ki.
palota
Lotharingiában , Asseburg , új Asseburg , régi
пега messze Mecztöl a' mos- romlott vár Wesztfália Saatani Francz. ország' Mosel le oszt.nak Halle kerületéoszt.ban , a' nevezetes Aspre - ben .
mont familiának eredoháza, Assel mvs; Bremei s/abad vsezt 1803-ban Reckheim 14000 hoz tartozó , Kedingeri ker.
jövedelemmel eggyütt el- ben, Elbe vizénél.
vesztette , ennek helyreho- Asseli-Sand. sziget lakosokzására 13150 for. jövedelmü
kalElbe fóbanWestfalia' also
Bandt Apáturságot kapott Elbe osztályában.
Gróf Metternich részérôl. Assen , Fö vs E. Belgiom' felsö
Aspremont, a' néhai Limburgi Assel oszt. Drente tart.ban
Heçcz.ség vidéke ettöl a'Lüt- Horendiep patak mellett ,
tichi tart. egy része által
600 lakosokkal. Itten va»
el volt választva , Linden
gyon egy 5 mfdnyi hoGrófokhoz tartozott, a' kik szú mesterséges folyó; melly
innen magokat Aspremont- ZwartfolyónkeresztulZuynak írják , Francz. orsz. Ourder tengerbe folyik, 10. eszthe oszt.hoz tartozott, most tendökig 1780-ig dolgoztak
E. Belgyiomban esik.
.
rajta.
Aspremont , erös vár Francz. Assen , helység és vár Báro
orsz. Montblanc oszt.ban ,
Galenhez tartozik Münster
Çhamberytôl 1 mfdre esik. HerczegségbenPruszszusbàr
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bányája mellyböl a' Sklátokban , fekszik.
vok közül kinekkinek naAssena , 1. iVssa.
çAsitmogok v. Azanagis , népség ponkint 6 lat aranyt kel
hoznia,. Az Assianiták üztek
a' Saharai pusztán Senegalaz Europaiakkal kereskedést
~\tól лет messze.
de más népek' kö/.bejöveteAssenddft vs E. Belgyiom orsz.
lek által a' kereskedés egéZuydertónak oszt.ban 2; 90 í.
szen félbehszakadt . miAssentde ,
13' 4v" É- Sz.
vel ezek a' Jôvevények' min
21° 25' 11" K. H) vs E. Bel
der általmeneteleket meggyiom orsz. Scheide osztátiltottak. A* Lak. jó katolyában 3120 1.
nák 's bálvány imádók. A'
^issenheim^ vs Vetterauban HaKirályhoz tobb népek tarnauMünzberg Grófs.banNid-»
toznak egészen a'Voltáigp.o.
da és Wetter f'óvizek egybe
Aquambo OrszAga s. a. t.
folytàban,SôlmsRôdelheim
Isenburg Wächtersbachhoz Assignat , Fran. orsz. változtatásában sokszor hallott
tartozik kôzbnségesen.
Assenheim , vs Donnersberg szó ; papiros, pénzit jelenti
az ollyannak
a' mellyosztályában д.440 1,
Assens Asznes szép kis városka nek az orsz. jószágává nevezFünen Daniai szigeten , a" tetett jószágai zálogúl szolkis Napkeleti ïengernél gáltak ; ezen papiros tehát
azon iószágokhoz való just
Oden tavától 4 mfd. Kikötö helyén sok gabona foglalt magában.
?s más portékák szállílat- Assím , jó helység Guineának
arany parfcján; itt a' Pornak. Az állaljárás Assens
fähre vagy Aaroesundfähre- tugallusok telepedtek le.
Assini snire , Skirassisi , Assibe 2 mfd. tészen.
Asser v. Assergur , kis, varos sium , tart. éjszaki Scotiáés igenderék Eroség Esz. In- ban , grófi czímmel.
diának Maratták' országa* Assin , Itys, fó ész. Scotiában,
északi tengerbe foly ; azon
Nyug. részében,vizzel körülr
nevü vssal , és grófsággak
véve , 's azért járhatatlan
hègyen , szép 's termékeny Assime , Hollandus kastély
G uinéab. Afrikában.
tájékon
Assera vs. Vera folyó vizénél Assinibyták Assinipoilok , a'
Macedoniában.
szabad Indusok' törzsöke
Asserim, Portugalliai eröseg,
északi Americában Winipig
kosziklán épült Cambaya tónál,
orsz. Nagy Mogul bir.ban, Assiniponlac. Nevé egy népnek
minden Portugalliai szálláCanadában Esz.Amer. ennek
soknak védelme.
a' népnek nines Királya 's
Jissiante ,
Assinte
Tonau- egészen szabad.
wach orsz.ban Afrika' arany Assinte, L Assiante.
partján, 7,5 mtfdre esik a' Assisi , Asisium. (4.5o 4' 22"
parttól, hegyes és erdös /s
É. Sz. 30^ \ i3"K.H.) váannyi arannyal bír, hogy a' ros (Trasimeno vplt osztályKir. Palota ajtai arannyal ban most ismét régi ura
alá került , ez a" Római
vagynak béfedezve , 's a'váPápa) 4000 lak.kal Egy Pussárokori' leghitványabb esz•kozijkért aranyt adnak. A'
pök' lakhelye az idevaló
kir.nakgooo asszonyokból ál- nagy Templomban melly 3
hárem je va^yon^s <щу oily
egymási-a épített templo

jnokból áll Assistai Sz. Fesôkkat.
reneznek a* Barátok szerzö- Atton Osung egy an Asiai tol*
vaj szigetek közül.
4
jének sz. teste tartatik fenn.
Ehez es innen i mfdnyire Asman, Essuan , (ц° 45' E*
lév'à Templomhoz Sz. Maria Sz. ) a' régi Syene , EgyipFortiunculához v. Madon- tomnak del feíé utolsó szem■ na degli Angeli sok búcsúk
betünö városa , Nilus keleti
tétetnek. A' vs minden ré- részén , áltaiellenébe fek
ezein gyümölcs fákkal raszik Contre -Syene , most
G trbieh Essuan ezen két
kott dombök vagynak, e/.eken bor , olaj 's mandola városok között Elephanti
ne szigete fekszik — Úgy
terem , a' vs kö/.epin töb,b
tetszik hocgy mind a' három
kis fóvizek folydosrálnak ,
imitt amott láthatnia' leg- vs valaha egy volt , igensok
külombféle emlékeztel'0 osz«
szebb mulatóházakat.
^ssiut , Assuth , Siut Esna lopok láttatnak itt, azArabiai omladëkok egy kosziklán
vs fehö Egyiptusban Nilus
Kelet felé együvé vagynak
Nyu. részén,attól i/*4órányiolvasztva , ezek alatt Romai
ra mestersé^es dombon ail
oszlopok vagynak , minök
e.^y meredek' hegy mellett
Elephantine szigetén is ta25000 lak. ezek közül 500láltatnak. A* régi vs helyét
án keresztények , vagyon itt
most qgy nagy falu foglalja
egy Káptalannak 's a' Copel — A' város maradékiból
ti Püspöknek lak helye
már ninrs más hátra, mint
!kereskedik fokép opiumegy kis Templom' egynemal , egy mesterségesen elkeszült fóvíz Nilus víze' egy hány oszlopi , mellyeket a»
részét ide hajt^a 's ezen egy utazok csillagvisgáló toronyszép Gothicus munkával el- nak tartanak. Itt vagyón
Nilus fónak elsó vizzuhanákészült hid vagyon — Itt f eküdt valaha Lycopolis vsa sa. Assuanban vagyon egy
Kaschefnek lakhelye. ,
— Ezen* kôrnyék' hegyeiben igen nevezetes barlan- Atsumtion , la Assumptione ,
Assuncion, Fö vs Paraguay
gok vagynak, mellyekben
gpanyol tart.banDéliAmeri <
Szálákat Kamarákat sírjelecában Rio de la Plata Viceket találni. 4
királyságban ,
Paraguay
Association , Portoga , sziget
fó bal partján körüle igen
ész. Amerikában, Magazila
alkalmasan lehet vasmacssziget áltellenében , jó révkára vetni a' hajókat, melly
parttal , Anglusoké
által a' kereskedés 's cseréAssoko , Fö vsa 's üllöhelye
Fog' partján helyheztetett lés igen megfcbnnyebbül egyébaránt idontalanul '»
Issini orsz. Királyanak felrosszúl épült vs, uczái gör90 Guineában , egy szigetbék 's egyenetlenek ; làkoben fekszik Suerrö fó yisi mint egy 500-ra mennek,
zénél , a' tengertöl 1 mfdre
a' kik jobbára Spanyoiok ,
esik , 200 h. és 1200 1.
Szerecsenek , 's Mulattok.
Assomptio , Assumtionis Civ.
Hajdan a' Jezsuiták klastr.ofö vs a' Spanyol déli Ame
mával , most egy Püspök
rika' Margareta szigetében
nek lalthelyével 's audienti14000 1.
ával dicsekszik.A'JSpanyolplt
dfsson vs Frkncz. orsz. alsó
töhimyire a' v4rosöa kivtíl
ßireaaeusiok'oszt^jo. lako-

a£ il
laknak tágas 's gazdasc ma- Török tartományokból ,
más országokból kibujdosók,
Joraikban. Lakosai. kbzziil
kiket Sach-Abbas vezérelt
soban gazdagodnak meg a'
Buenos Ayresböl Potoziba íde. Nagy kereskedést üznek^
való külombféle jószágok'ál- kivált az Oroszokkal.
Astarinsk , tart. Persiában ;
talszálítása által.
Aisumtion , egy a' Mária szii73i.ben az Oroszoktól megvétetett.
getei közzül Asiában egy
még i786ikban ñera nyug- Asten vs Fran. orsz. Rajna' torkolatja' oszt.ban 2280 lako
vó tüzohádó heggyel.
sokkal.
Assungiova Usuntsiova mvs.
plébániás helység
E.uropai Torök Birodalom- Astfeld ;
Goslar nevü kerül. Oker
ban , Adriopolistól 2 napi
oszt.ban Wesztfáliai királyjárás Assum folyóvizénél x
ságban Harcz hegy alatt
egy nevezetes yásárral.
¿tssuth 1. Assiut.
?s Schlüper partjánál 80. h.
és ¿00 lak. .
Alsweiler, Mvs és vár Lüczel' stein mellett Francz.orsz Al Ast i Asta Pompeja, (44a, 50'
É. Sz.) 2.50 50' K. H.) jeles
so Rajna oszt.
Assynt Point , Hegyek kozép
régi város Lom, Vel. KiJ Skocziában tenger' partján
rálys. . nem messze TanaEQ 'S Borbotól , 21220 lak.
Sutherlandi Grófságban 500
egy váracskávaí 's Püspök14' 30" É. Sz. alatt.
Asta, Asturiai fóviz Spanyol
séggel , kereskedést üz Ga" orsz.ban , Villa Viciosa mel
bonával , Borral és selyemlett a' tengerbe fply. |
mel.
Astnbat, nagy 's \ó épített vs Asttgi Romaiaktól gyarapí* Turkomanniában Aras fóvitptt vs. Snigulis (Genil) fó
ze mellett Asiában a' Pernál, Bacticastis p. most Esiai határok mellett, jóbocya.
rárol és Roñas gyökerekröl A'tjaga. Mvs , és föhelye a' 7
hires , ezekkej keresker kozségelmek Olasz ország'
dést üz.
Bacchiglione osztályában.
Attacher , vs Farsistan tart. Aston fó Jantama orsz. bold.
Persiában, Bendomir fónál.
Arabiában; Bassorán alóla'
Astafort, vs Francz. orsz. Lot
Bassorai Golfóba foíy.
" és Garonne oszt, 366 Házak- Astorga, Asturira Augusta, ré
kal és 4140 lakosokkal.
gi békeritett város Spanyol
Astakdk , \. Ostyákok.
orsz. Leon tartom.ban Tu
Altará , gycmyörü vs Nyug. erto fóvizénél 3500 Lakosok
c Persia Chilan Tartományá- kal , egy Püspökkel , oBeban , Caspium tengernél.
tegházzal , 's egy régi várAstarabad , Astrabad, Asteraral. 1810-ik esztendöben A* bad (44° 5< É- Sz. 70«= 5' K.
prilisben Abrantes HerczegH.) elégtágas 's tiépes tenge- töl megszállatott ez a' vs
ri 's kereskedö vs Nyug. Per- 's meghódoltatott.
siának , Masanderan tart. Astrachan , Astracán Nagy tart.
íiyában a' Caspium tenger Asiai Orosz. Bir.ban ; hamellett,közel ama' helyhez, tári az Europ. Orosz birHol Korgán ió e/en tengerbe
Circassia , Caspium tenger,
szakad. Dió,rzedrus, *s Cy
és a' Szabad Tatár orsz. Keprus fák kerítilcKadseharok lettöl Nyugotig 1.50 és Déliakjálí, az az: szokevény ek,a'. töl Északig \2¿ mértf'dekre

Kaukasus Hegyèk' hosszáterjed ,
kerületében 10 ,
410 mfd. 1,017,050 száma
ban levö pus-.tákon , a' lelakobinak a' vad nép nélvegö igen ártalmas. A' fótól
kül , mert az Oroszok, Tatávol lévó helyek pedig sótárok Tseherkaszok 's Kozá- sak szárazak fanélkülszükolkokon kívül 50000 erre való
ködök, szálló homokkalbé
Kalmukok és 30000 való Szevagynak fedve, és só hártyával behuzva , ebböl nedvexerstnek vagynak. Ez a'
szárazfóld valaha Tatár sebb idökben sós tavak képKirályság volt, de 1554-ben
zeltettnek. A' folyók partCzar Iván Wasiliewitach jain lévó térség termékeny
által meghódoltatott , és
és gyönyörü , a' többieket
ez idötöl fogva öszve va- felyül halladja av szép Tegyon kapcsolva a' Nagy Oreki kornyék. Termési erosz Bir.mal. Ural egy ága,
zek, Fü , ( sokszor 1 R«ft. i. a' Gemeini hegy- nyi hosszuságaj és innen
ségek ,
északról del fe- jó a' legelöje , szodaplánta ,
lé terjednek - ki. — A' fó
timár és sárgafák, vad man
folyok : Volga ez áradási
dola , kapor, cseresnye, oli
által a' kórül levo foldet ter- va, dinnye,tôk,ugorka,édesmékenyé teszi, ebbe Sarya fa ("íokép Volga partján)
folyik , Don Manits( hal
Spárga tengeri retek , bor,
nyug. 's Ural kel. határoselyem , pamut , ökrök , lo
kon , Kuban, Kumaeznyá- vait , szamarak , kecskék
ri idöbe homokos völgyeksaigak ( kecskék' neme)
ben
merül ; Terek 60 földinyulak, pézsmák, temfdnél messzebb foly , Malvék , bivalok , f áczányok ,
peliltánok ,
tarantelpóka és Suka Terekbe folykok, tekenös békák , halak
nak. Vagynak ittszintesok
sos tavak is р. o. Bassin- (fôkép tokok , ezek ikrájákoe Kobilicha , Malinse , ból vagyon az esméretes béBogdo , Grasnoe. s.a.t. Eg- csinált halikra) , ko és ten
hailatja inkább meleg mint geri só,natrum, timsó, saléhideg fokép nyáron, ekkor trom, hegyolaj, nyúlos földolai 's a* t. A' lakosok' foa'ReaumurTherm.560 megy
fel , és csak a' nagy szelek
niunkáji marhanevelés éa
által mérsékelhetok, e' mel- halászás , készítenek szints
lett az éjszakák hidegek. A' bagariát és szattyánt , chatél nagy hidegsége 3 hol- grint , sappant , selyem 's
napig tart , erre olly sza- gyapjú munkákat s. a't.
porán következik a' tavasz- Astrachán és Kislár vsok
nak melege , hogy egyne- legnagyobb kereskedést üzhány nap alatt minden zöl- nek. Az egész tart. 3 helydül 's viráprzik ; Az ösz rb> tartóságra osztatik fel u.m.
vid 's igen kevés nedves пар- Astrachánira, Kaukasusira,
jai vagynak , közönsegesen és Szaratowira az elsö 6107
itt igen ritkán esik vagy □ mfdeket foglal magáhavaz , azért a' kertek ma- ban és ng,i 15 lak. A' fö vsa
chinák által öntöztetnek , Astrachan (46o 12. E. Sz.) egy
és ez az oka hogy a' lako- azOrosz bir.lom legjelesebb
sok nem igen üzik a' fold- vsi közül , Petersburgtól 814
mivelést; gabonájokat töb- mfd. a' Caspiumi Tengertöl
nyire Kazánból veszik. A* pedig 7 mfd, Volgábau levo

Seicza szigetnek domborodá»in feksziik nagy kerületü vs,
3800 h. es 30,000 1. kik között
vagynak Némètek , Anglusok,Francziák, 01aszok,Svebusok, Ormények, Georgiaiuk, GörögÖk , Persák, Buchárok , és Indusok. Az új
épületek téglából vagy hoTnokköbol épültek , az uczák ninrsenek kö vel kirakva , és azért esös idöben
iiagy a'-sàr. A* régi Tatar
Vár egy hegyen iekszik ,
» rmóval elkészített köfalból áll ; magában foglalja
a' Görög, nagy Templomot,
és az Ersek' Palotáját. A'
vsnak vagynak Görög , Ta
tar Örmeny , Cath. es Luth,
templomi i és egy Zsidók'
Sinagógája , A' vs elött va8yon az úgy nevezett Pau
lus ispitálya , ez egy jó el
készített szegények' hazával
öszve vagyon kapcsolva.
Hat Monostori vagynak ,
tigy szinte mindenféle mesteremberi, 12 selyem , 12 féiselyam, 8l pamut, 5 saffian,
Î4 festö fabrikáji , 24 tégla¡áza, 2 nagy szappanyoseág* , i vasöntöje 8a szél, és
».30 száraz malma. Az idevaló veres és sarga szattyátiok a' Törökiekkel együtt
legszebbek. Az Ormények itt
legjobban üzik a' buzérfesn
test és a' pamut-csinálást.
A' hajók el készítésében igen
perények. Némellyek a* séïyem-bogàr* és a' füvész-kerr
tek' mívelésiben gyönyörîtôdnek. A' partoícon ioq
kertnél többet láthatni. Halászatjánkivül nagy kereskedést üz Asia,és Europával,
V. m. a/, említett föld részek'
îiôzép helye : a' társaságbéli
ker eskedök 247 hajókkal bir feak , ezek' nagyságok küiombféle.
Az Ormények'
Sterbe» vagyon a' kereske-;

désnek tele. A' kalmárok*
udvari 1500 ko és 560 fa bol—
tokat foglalnak magokba.
A' vs mellett 35 szölöskertek és több gyümökskertek
vagynak.
Asteria , kis sziget Cephalonia,
és Itaka köztt Alalkomenad
vssal.
Asterion , fó Argolisban , AkraeaésEuboeahegyek köztt;
egy üregbe veszti magát ;
nyáron kiapad mint Inachos és Kenichos vizei.
Astruna , termékeny völgy Na-»
poly és Pozzuolo között.
Astrup , kis mváros a' Dán.
Möen szigetb. Nyköpingtöl
1 mfd.
»
Astut a , sziget Circei és Antium (Monte Circello és Anzo) között ; Cicerónak kie»
majorjától hires.
Astura , romlott hely Campagna di Roma tartom. Pápai
birt.ban » attól nevezetes y
-hogy ama halhatatlan Ci
cero itt vesztette vala el fejét , és Conradinus a' neve
zetes Hohenstauff familiának utolsó maradéka itt fogattatott el 1268-ban.ïtt kezdödnek el a' Pontiniai mocsárok , és meszsze elteriednek.
Asturia, Herczegs. kel. Spanyol
orsz.ban. Eszakról Bisr.aya
tengerrel , nyug. Galliciával, délrôl régi Castiliával,
és kelet. Bisrayával határos.
240 □ mtfdre terjed ki. Két
részre osztatik fel. t. i. Oviedoi, és Santillanai A-sturiára. Az egész tartom. igen
hegyes és erdös ; néptelen.
A' Spanyol Korona Herczeg
Asturiai Herczegnek neveztetik. Az idevaló hegyekbentöbb ásványokon kívül,
szép , kék 's veres festékek
találtatnak. Lovai jelesek,
nines is párjok , ha az eröeéget 's gyorsaságot nézzük.

— a¿5 —
A' nemesség azt véli , hogy
kyhoz tartozó kastéllyal »
az Istenektól származik. — melly a' mostani izlés sze-i
Lakosi ezen Herczegségnek
rint épült , igen gyönyörü,
sokat birnak külsö tartomápénz é* természeti drágasányokban is, és sehol sera
gok' gyüjteményével. — A*
fizetnek vámof.
Szölökertek kellemetesekk
j&sturok , Asturia lakosi HispáA' Levegóégjó és egésséges, "
niában , északiak és déliek
Itt készítetnek magyar kékvoltak ; arany bányájok, és
re , vagy zöldre festet gyaplovaik hiresek voltak.
juból derék Bundák. MaAstipaläu , 1. Stampalia.
gya>" » tôt, német, lakosi
Asum , kis tartomány Aján
többnyire Ev. A' kath.nak
partján ko/.ép Alrikában
is vagyon egy temulomok,
Guardafui hegyek mellett.
és a' Zsidóknak egy SynaIgen termékenynek mondgogájok.
iák , máskint esméretlen , Atad, Nagy mveSomogy Várm.
mert az Europaiaktól kiko- Babocsi járásban , Breznicztóhely fogyatkozása miatt jiez i 3/4 óra. F. ü. Czínderi
,nem kerestetik meg.
Familia , lak. Horvátok
Aivríny , magyar falú , Györ többnyire, 's kat. Sz. FeVárm. szigetközi járásban.
renrz Szerzetének klastroOtevénytol i 1/2 óra , Du- mával , és jó szölöheggyel.
na mellett: aranymosó hely.
Itt esik Kis Atád is.
F. U. G. Sándor és Viczay. Atad, Magy. hely, Somogy
Lak. kat. határja terméVárm. Igali járásban, Kakeny.
posvártól 1 3/4 óra. F. U.
Ast'tió , népes mvs Borsod
Jankovich Familia, lak,
Várm. Bársonyos vize melmagyarok, refor. jó föld, lett , Szendrövi járásban ,
miveléssel.
Szikszóhoz 1/2 óra, F. U. a' .<4faea«m,nevezetesPusztaDélI
Nagy VáradiKáptalan,lak.
Amerikában, Peru országMagyarok kat. és ref. Ha- ban , megemlítik több tutárja jó szántó földjeivel ,
dós útazók. Hossza egész a*
és jó bort termo szölö hecsendes tengerig terjed ki.
.gyeivel gazdag.
Atacapat , az az emberevök ,
Astár , falú Komárom Várm.
Indiai nép az Ejszaki AmeGesztesi járásban, kis Bér
rikai Státusban.
Szomszédságában , Komá- Atak , egyike az Aleuti Szige-*
romon alól 4 míd. Bakony teknek Asjai Orosz BiroErdönek szélén. F. U. G. Eszdalomban.
terházi , Tatai Urod.hoz tar- Atamadaulet , 1. Atmath-Dutozó. Lakosi Magyarok , kat.
leth.
és ref. Tavacskájának a' Atares, Çuba Szigetében egy
Bécsbe és Posonba utazó
tengeröböL
halászok jó hasznát veszik Atarnipe, egy hely igen nevehalaiknak frissesítésére. Jó zetes ¿arlanggal az Indiaimalmais vana'feketevizen.
aknál Orinoko) fó mellett x
Aszod , nagy és népes mvs
Amerikában meredek szirtPest Várm.ben, igen gyónek aljában , melly temenyörü dombon , Gallya pa- toje egy kiirtott nemzetségtak mellett , az orsz. úton
nek. Humboldt , tudós utaBaghoz i , Pesthez 4 óra ;
zó , rfoo jól megtartott csontegy felséges B. Podmanitz- vázná'l többet számlált fel»
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îïz megmeg annyi pálmaoszt. Dendar fó melle tt
Briisselhez 6. Monshoz 4
.. Jaból font kosarakba vala
mfd. 7,600 lak. nevezetes
helyheztetve , 'sazlndiabéegy jó vászonfabr tól Vasliektöl Mapirnalt nevezbányái is vagynak. Teratetik.
ploma sok jelességekkel
pitazo , még most is tiizet ofenylik ; most az E. Belkadó hegy , azért is tüzes
gyiomhoz tartozik.
hegynek neveztetik, Gvatemalában SjJanyol Tart. Éj- Athamanes , nemzetség Thesszaki Amerikában nem messaliában , és Epirusban ; usze Guatemala vsától.
tóbb Thessaliaknak nevezAtbara , 1. Takaze.
tettek.
Atbara , (V régi Meroe Szige- Aihapusco , tó hasonló nevü
te^Araboktól t. L Jahelinek,
tartom.ban Indianiáb. Esz.
Schukorenek , és a' prédáló
Amer.ban , hossza keletrôl
Makrabatoktól lakatott keNtig ,120 Angl. mfd. szélesvesé isméretes tartomány,
sége Esz.Délig 20 angl. mfd.
Nilus és Takaze koztt Nusok szigetei vagynak , ezekbiában , \.ibbb kormányzók
ben nyirfa, fehér mályva ,
alatt , elég termékeny. ltt
fenyö , kásztor , öz 's t. ef.
fekszik a' szép faluval és
találtatnak ; gazdag pisziiltetésekkel kôrûlvétetett trangokkal, csukákkal , süKurgos Szigete Nilus vizé- gérekkel és menyhalakkal.
ben, és ennek által ellenében Belé folyik hasonló neveDsohibbaini hegye ; ezen
zetü folyó , ennek meredek
még most is talalhatni a'
partjain nagy erdôség va• régiségnek némelly maradgyon.
ványait, hihetö , hogy ezek Athaisi , 1. Bokhtscha-Adassi.
Meroe vsából valók.
Athelney , Atheligny , NemeJlthan , Achu , egy a' Negho
sek Szigete , Sommersetshivagy Andreanow Szigetek
re Angliában.
Jközül , Asiai Orosz Bir. , Athenae , fô vs Attikában
egy kikötöhellyel , tüzoIlyssus és Eridánus vizékádó heggyel , és meleg fornél, sok tekéntetbôl egyetrásokkal.
len egy a* régi világban ;
Atella, vs Capella és Neapo- koszikíán állott vára Celis között. Aversától 2000
kropstól építtetett , azért
Cecropiának is neveztetett ;
lépés. Nápoly Orsz.ban düa' vs alatta utóbb épült
ïedéki maig fenn vannak.
Utóbb Római szállítmány , hozzá. Kerülete a' várral
eggyütt 70 stadium , azaz
-volt.
,jíternum , vs és fó , hoi most tabb mint 2 mfdnyi nagyságú volt , ha hosszú faPescara Olasz Orsz.ban.
lait, és Piraeus és Phaleros
Ateste, 1. Este.
Jitfieh , (Kaschefság) , kozép tenger partjait oszveszámEgyiptusban Nilusnakmind láljuk 6. mfdnyire torjedt.
Olly sok ritkaságokkal ékesa' ítét részén , ugyan olly ne
vü fó hellyel, ezen fó viz*
kedett, hogy leí rások ma
ga egész könyvet kivánna.
jobb partján.
Ath , Anth , (50o 42' VI" E. Olvashatni azokat Anachar' Sz. 210 26' 17" K. H.) ki- sis utazásiban , és Junke*;siny de rendesen épített nak kézi kônyvében. l.most
$s Fiaxicz. Orsz. Jemapjie Athinia.

¿íthene , Vs hasonló nevü Her.
ben , Nápoly orsz.ban Tanagro fóviz mellett.
¿Atherde , Ardre , Ardraht , bis
vs Louth Grófs.ban Lein«ter tart. Hiberniában. Van
Széke és Szava a' Parlamentomban.
éâthtrith, Athenkee, vs Gal
loway Grófságban Hiber
niában.
Atherstone , mvs Werwik Angol Grófs.ban, sajttal nagy
kereskedést üz.
Athesis , fó 1. Adige , Etech.
Athiniah Setine , (37o ,58' l"E.
Sz. 41o 15' ,59" K. H.) ama
régi hires Ahena vsa , WojWodi ker.ben Livadia Török' tart.ban , 12,000 lak.
3 kikötöhellyel , ezek közt
leggyakrabban járatik a'
kereskedöktöl Porto Lione
vagy a' Gorögöknel Porto
Draco, ("a* régi Pyraeus)
innen faolajt , pamutot,
aelymet, bort 's t. ef. vesznek. Egy Görög Metropoli
ta lakja , vagynak benne 5
Moscheák , 1 kath. Templom, több görög templonlok és monostorok, 2 gö
rög oskola , környeke ama'
hajdan hires Athene vsának
sok dölengö 's elszórt maradványaival bövelkedik.
Athis , vs Francz. ors¿. Orne
• oszt.ban 611 ház.kal és 3260
lak.kal.
Athlon» , Fövs Irlandiai Ros
common Grófságban Connaught tart.ban igen gyönyörü a' fekvése, Schannon
fóvize két részre osztja , de
a' köhid öszvekapcsolja.A'vs
eggyik része Westmeathoz
tartozik. Lakosai 7000 ; vára,
kaszárnyája derék ; kereskedik torfdval , 's angolnával egyedül.
Athol, tart.mány Pert Gróf
ságban kôzép Skocziában.
Athos , m. hegy Akte félszi-

getben Maceíoniábaru
Athot Monte Santo , az Arab-*
sokná,l Dschebel al Kassan
v. al Kossus a' Gorögöknel
áyov ôçoç, innen a' Törökoknél Agenoros. Hegység
Aegei tenger félszigetén r
Contessa tengeroblénél Macedoniában ; hosszában 7
mfdre ,
szélességében 5
mfdre terjedö hegyekböl
áll , ezeknek legmagasabb
teteje az úgy nevezett Athos 6,900 lab magosságú.
Kis Asia tengerpartjától
közel Eskistanpol mellett
látszik. Ezen hegyeket 4—
óoooBarátok lakják külömbféle népségbôl , kik 23 Mo- ,
nostorokban , 300 Cellulákban több remeteségekben.
élnek nem benyélve, hanem mint ácsok , kômivesek , materia szövök , kertészek , vimZellérek 's a'
Minden Monostorban csaR
2—3 tanító Barátok van- • '
nak , ezek a' Görögöket Isteniszolgálatra tanitják. A" .
mértékletes élet , fhust soha sem esznek , hanem csupán kenyeret , függét , gyümölcsöt, olajt , halakat,
sajtot'st. e' félét) , a' jó levegó , munkásság életeiket
sok esztendökre terjesztik. —
A' Portának esztendónként
12,000 tallért fizetnek.
Athy , kis vs Kildare Irlan
diai Grófs. Munster tart.
Barrow fó vize mellett , a*
hol ez a'fóviza'nagy mésterges fóval eggyesül , ez ftltaf
ezen vstWaterforttal és Dublinnal öszve kapcsolja. Egy
materia szôvése va.fvon.
A thy ras , Tráciában, Propon-1
tisba fó viz.
Atitnta , Antienza , kis vs So
ria Spanyol Tart.ban haJ
sonló nevü hegynél jó sósforrása vagyon.
Atigne , falú, és a' Montent

grinekek' fo helye.
Atina , vs Terra di Lavoro
Таг. Nápoly Orsz. 3,780 lak.
Atkarsk, (57o 40' E.Sz. ) ker.béli
vsSáratowOroszHelyt.Atkár
nak Medwediczába való béfolytánál ,6óo lak, ezek mindenféle házi í'a eszközöket
készitenek.
¿Ltlucujíi , íóviz Mexicótólnem
mess/.e Esz. Amerikában ,
ehez a* fóvizhez , az elött a'
Mexi; obéliekViczilipuczlilstenefckel búcsúra jártak , és
ezt Ypachnának (sietösut)
hívtak , mivel e' mellett
többet futottak mint sem
mentek.
Atlantis, neve egy szigetnek
melly a' régiségben nagy
nevü vclt, erröl azt raondták hogy az Atlante' tengerben fekszik , mivel pedig ott tôbbé nem találtatik , azt adják róla elö ,
Jhogy elsüljedt.
At tant i Tenger , Oceanus Occidentalis , egy része a' Nyugoti avagy az Amerikai Világ tengerének. Az Esz. része
egy tengeri hegysêgig melly
Calais szorôs tengctol Déli
An gol és déli Irland orsz.goknál Neufoundlandig terjed
ki, az É. Sz.50°ig. Ész. Tengernek is (mar del nort) neveztetik. Ugy tetszik, hogy
nem Atlas helységtôl, haiiem inkább a' régi Atlantistól veszi névezetét. Nevezetesebb szigeti ezek : Keletröl Brittus , Azori , Canariai és Capverdi. Nyugoti-ol : Eskimoi , Neufoundlandi és a' Nyug. Indfai. Ezen
szigetek' részei ezek: i).
Az Ejszaki és a' keïeti Ten
der Europában, Biscaya ten
geroble Europában , a( közép tenger Europa , Asia és
Afrika közt , Guinea ten
geroble . Africában.
a).
ÍJyugotró.1 Eskimoi tenger

ama kétnagy tengeröböllel
Baífins-Bay és Hudson-Bay.
Sz. Lorincz tengeroble , a'
Mexico! tender , és a' Caraibi tengej ôszveségesen
Ameriltában.
Atlae ,, hegység melly Afrika Eszaki részén Nyugotról
keletfelé nyúlik, és nagy
's kis Atlasra o.sztatik fel.
A' nagy Atlas (ennek nagysága kissebJ» mint az Al
pes' vagy Appenninus hegyeké) teteje mindég hóval fedett , és lakhatatlan.
Alsóbb részei zöldek ; árpát
termeszt és \ó legelövel bír.
A' kis Atlas GibrallártólBo. náig terjed ki.
Almadén, vs Spanyol orsz. La>
Mancha Tart. Új Ca'stiliábán 2,000 ház. és kéneso
fabrikákkal.
Atmath Duleth, Atamadaulet ,
Fötiszt a' Persiai udvarban , úgymint a' Törököknél az úgy nevezett Nagy
Vezér. Az egész orsz,. dolirai
ennek a' kezén mennek által , többet tesz tollal mint
sera karddal , és ez által
külömböztetik meg a' Törökök nagy Vezéiétñl. —
Nines is blly nagyon kötelességiben a' Hadba menni
mint a' Törökök Nagy Vezérének , a' kinek élete legkissebb hibáért is veszedelemben forog.
Atollon, a' tengerben kis szi
getek' rakása , ha ezek majd
ч egymáshoz vagynak kapcsolva.
Atonguia , mvs Portugalliának
Estremadura Tart. 1 ,300.
házakkal és erös várral.
Atoque , kis lakatlan sziget
Amerikában Panama tengerôblében. Némelly szerecsenek találtatnak rajta >
ezek a' szigeten levó gyümölcsre» 'e marhákra vi*
gyázaafc.

Jltcshjtih, V. a' Tüzhely , ne- sidentziája.
ve/.etes kbrnyék Absc heron Atripalda, vs tulsó Herczeg-*
félszigeten Nyug. Persiának ségben Nápoly Országbant
fechirván tart.nyában. Ezen
Sabbatafó vizénél 4,200 lak.
hély' áltméroje 1/7 német Vagynak Posztófabrikáii va»
midet tesz ; száraz idöben és rézhámori és szeg mühelsárgás-kék lánggal ég , 's lyei.
J<enköszagot erenget.E' szent Atsabah , kis vs Afrikábart
helynek szomszédjában te- Algiertôl egy napi jarás ;
lepedének meg a Gueberek ,
régi idökben egy Püsppk'
*e vallásoknak sorsosai ido Residentziája volt , ez Stil—
szakaszonként jelennek meg pejának neveztetett.
ipéli Persiából 's Indiából a' Atschara , tartomány az Oezent búcsúra, hogy az Is- rosz kormányszék alatt.
tenséget közelröl tisztelhesCaspium tengernél.
sék. Ha ezen lahhelyekben Atschin. v. Axim , tart.ka Feltüzre van szükség, mellye- so Guinea' arany partján*
ket télben füteni nem sza- ezen - partnak 4 Q mfdnyí
bad, csak papirost kell ten- térséget foglalja el, Apolïii а' padláson levo nyilás- lonia hegységek táján as
ra , nielly papiros a' szent úgy nevezett kigyófolyó és,
lángnál gyujtatik meg ; ez
Manfra hegy köztt termé«olly tüzet támaszt, melly keny, szabad polgári kor©nként és minden további
múny alkotással bír. Na^y
téplálás nélkül , 's addtg
arany 'kereskedést üz. F&
.tarfc, míg a' nyilás le nem
helye Axim.
záratifc. A' setétség' eloszla- Atschin , Aschern, Achern ,
tására kisded lyukat hagybelsö tartomány Sumatra
sziget' Ész. felén , 4,000 □
nak a' padláson , csöt tesz
míd a' nagysága , egy hason
tiek belé , 's í'elül a' gözöt
nevü erdöben fekvö Resimeggyuitják. Illy világnál
dolgoznak az ide való tadentziái vssal , ennek kerülete majd 2 mídre megyen ,
kácsok. Végtére e' tüzzel
élnek a' mész égetésére is
8000 rendetlen karókból
pült és kókuszlevelekkel fea' vermekben.
dezett há/.akat foglal ma¿itrax , fó és hely. Pelasgiogában , \ó kikötöhclye van ,
tisban.
csak ehez vagyon a' külsó
Jitrebates p. , hires nemzetség
kereskedö hajóknak szabad
Galliában , a* Rómaiak ei
járások , a' többiektöl el
len köz háborúban, 15,000
vagynak rekesztve Az Ofvitézeket állítottak ,
fö
száglás módja szoros hatávsok volt Nemetacum , Atrok kbzé szorittatik az Is
rebates , mai Arras. Idövcl
lam' türvényei által, a' ré
Nagy Brittánniában is ált
gi szohások áltaí , 's a' nemterjedtek : fö vsok volt itt
zet' 28 képviselôji által r a*
Caleva, "Wallingfort.
kik különös Státustanácsot
Atrecht , 1. Arras..
fitri, (42° 3.5' E. Sz. 31O 38'
fbrmálnak.
K. H.)vs, tulsó Abruzzonak Atschinsk , (36o lo'É. Sz.) kís-Her.ben Nápoly Országban
ded vs a' Tobolszki Orosz
5,460 lak. egy meredek heHelyt. Tschulymnál.
gyen. 1 mfdre vagyon a' Atschu , Atr.chujeto , Atschuk,
tengertö.1. Egy Püspük ReOresz «ziget Asowi tenge

— ?4° —
ren Tauriai Helyt'. tele mosavanyü vizekkel és vasbá'
nyákkal.
ceárokkal. Föhelye.
Atsc/iu, kicsiny de erös város Attendorn ,
bis vs Hessiai
Kumli Kubán fóvizének az
Herczegségben Jenne es
Asowi tengerbe folytánál
Bigge fóvizek öszvefoly táfekszik.
nál. Regenten a' Hanseai
Atsicolos , hajdan Erymanszovetséghez tartozott. 210
thus fóviz Moreában Pholoe
haz. és J.200 lak.
1
hegyébôl veszi eredetétTer- Attenhofen y falú Wittenberczena helységnél , és Dimigi Ellwangen' ker.ben 126
v.ana völgy en keresztül folylak.kal és vasbányákkál.
van Sz. Dimizanatól nem Attergau , Bajor Salczach kemessze Carbon folyóba forületének egy darab tart.
lyik. Ezen fóban temérdek
nya , ebbe van az
Atter tava , 4 mértfôldpisztrangok találtatnak.
Atskveteire , 1. Algier.
nyi hosszuságú , meredek
Análogos , régi vigyázó torhegyektöl kbrülvéve , igen
nyok illyeket láthatni Por)ó izü halakkal bóvelkedik ,
tugalliábañ fokép a' Spaa' Hold tengerrel (Mondsee)
nyol határokon többeltet ,
Ache fóviz által vagyon
■úgy szintén a' Jenger par
egybe kapcsolva.
tokon is. A' vigyázók , meg- Atti, igen termékeny tarto
látván az ellenséget,a' szom
mány a' Felso Guinea' A. széd örzö seTegnek , jelt
raríypartján.
szoknak adni.
Attigny , Antiniacum , város
Attalia , 1. Satalia.
FrancZi Ürsz. Aisne osztály*
Attaque , az ellenséges megtáAisne fó mellett. Itt volt
madás , ha pedig betegséNagy Károly Császárnak
gekröl vagyon a'szó , annak Palotáia.
megtámadása értetôdik.
Attika, görog tart. Esz.ra Boeojittar , 1. Attok.
tia , kel.re részint Megavis ,
Attawawas , Souties, , Indiai többnyire az Aegeumi tennép Canadában Esz. AmeEer , és Saroni tengef öböl
rikában a' felsö tengerbe esö
özött. Nevét Cecrops vejévizek' torkolatjánál > Schi- töl'i Akteuttóí) ki elsö Kipivvaerek' egy ága 12,000
rálya volt , vagy Krunaos
nadakozó férfiakat állithat. íeányától Atystóí , AmphikA' fold mivelésben szorgal- tion jegyesétôl vette. Mopmatos és nagy kereskedést sopia és Jonia nevet is viüz az Europaiakkal.
selt. Elsö lakosi Pelaszgusok
Atteln, helység és föhelye egy voltak és azok is maradhasonló nevü kantonnak tak , a' kemény éghajlat
Paderborn ker.ben Fulda miatt. Elsö Urok Király
volt Codrus haláláig , az.uoszt. Wesztfália volt Kir.
191 ház. és 1,060 lak.
tán Archontesek , végre
Democratiza ko/.társaság aj/ittelnburg , helység Wesztfá
latt éltenek. Fövsok volt
lia' alsó Albis osztályában,
Albis fó vizemellett, Lüne- Athene. Minden szerenesétburgtól 2 mfd. i a' hol egy lenségbk ellenére a' görög
nemzetségek köztt legtohidas vagyon.
Attembu, l. Tembu¿
vább maradtanak szabadAliencouft ¿ falú Fr. Ország'
ságok és földök birtokában.
A' Macedoniaiak ésRómaif'eíso Marne « osztályában ¿
ak is
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tili is becsben tartották az Au , falú Pelsö Stjfiábaix
• Athenébelieket.Fôldjbkigen
a' Judenburgi kerületben*
a' Só - út mellett , 2 vasháhegyes völgyes volt. Erczm orrai .
bányáik , olajok , és raézzök hires volt. Mostani ne Au, mvs Austriában Ens alalt
levo résznek Bécsi erdö alatt
ve Livadia.
fekvö negy.Lajta mellett 166
Attinghusen , mvs Uri Canton.
ház. és egy •plebániával.
Helvecziában.
,
Attok, Attar, ( яч° 6' E. Sz. Aub , Auw , kis vs Vürzburgi
71o 15' К. H.} regí vs es
Nagy Her.ben Gollach. viz*
eroség Keleti Indiánalí Seimellett 152 ház. és 1,120
lak. ezek bözül sokan czujken Status , Pans chah Tart,
jiyában , a' hol Tschenau
korsütbk. Jó serfözökkel..
fóviz Sindbe béfoly , külsö Aubaigne , Albinia , (43o 17' Ë,
városival 3 órányi hosszú*
Sz. 23o 2í'K. H._)vs 5,611 lak.
Attorney , ( mond Ettorni ) , ^ Fr. ország' Rhone - torkolatAngliában annyittesz mind
jai oszt.
nálunk Prókátor.
Aubance , fó viz Francz. Orsz.
jittowat, Attuai , a' Sandwichi
Sarthe oszt.
Aube, Atas, folyó Fr. Orsz,
szigetek' közül eggyik
Attówons , v. Cs. titkos tanács
ban Bourgognóben veszi erea' Birman, or. bah az az 4 tit
detét Chatillon sur Séinenél Col d'or' osztályábam
kos ministérek ezeknek nagy
2 patakok állatják , mellyek;
béfolyások vagyon a' Sta
Auberive
mellett
egyb*
tus dolgaiba. Ök a' Császárnak valóságos titkos takapcsoltatnak. — Ezen fo
nácsosi , és ezért mindég
lyó' kezdetén csak talpakv. szálhajók, Arcis mellett
vagyon szabad bemenebelck
a' Cs.hoz, holott ez az elso
raár kis hajók is járhatnak.
Wuhngienek sincs. Ezeket
Ebbe í'olynak Aujon , Lana' Császár , erdemiketnézvén
dion , Bierne, Voire, Raiulajdon akaratja szerint vet , Dampierre , Huistre ,
Erbisse Auge , 's más folyó
választja.
vizek ; és 16 mfdnyi kerüA ttu , 1. Attak.
jAttunchocucos , Conliucos , vs
lése után Seinébe foly bé.
Keresztül mégyen a' tole
LimaTórvényszékb.Spanyol
nevezett
Vice-Kir.ban Peruban a' déli
Amerilíáb. Trnxillo Tart. ^íu¿c,oszt.ebben vagyon az úgy
nevezett Champagne pouil
kénesóbányával.
leuse , 109 □ mértfoldeAttundra , egyike vala azon
három részeknek, mellyekken 240,000 lak. A' fold je
derék borokkal k«dveskere' Upland
Tartománya
dik. Az egész oszt. ,5 kbzség
Svecziában hajdan felvala
osztva.
kerületekre osztatik fel , u.
m. Troyes , Arcis-sur-Aube ,
Atuntuca , Tungri , 1. Tongern.
Nogeht-sur-Seine. Bar-surAtur , 1. Adour.
Au, falú Bajor orsz. Iller ker.
Aube és Bar-sur Seinére. Ezek
26
Cantonokban
berr Bregenz és Lech fó vifoglalnak 453 Këzség ek et.
zek eredetinél 900 lak.
Fovsa Troyes.
Au , mvs Bajor orsz. Isar ke
rül. Abens folyó mellett. Aubel , vs Francz. Orsz. Our*
¿00 lak.
the oszt. 3,070 lak.
■ÜB. LEX. I. ВАЛ»
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szik hogy ez en népn ek vagY
Aubenas , Alba Helviorum . A1bonacum , (44o 37' 21' É- Sz.
naknémelly zavart ideáji az
чг° 3' го" К. ñ.j vs Franc/.. Istenröl , holott egy illy
-orsz. Ardeehe oszt. 360 ház. és
vad ember megôlése után ,
3,3 >o lak. a' kik sok gaboennek vérivel a' tbbbiek (
nat bort és selymet termes/. - hálaadatosság gyanánt , a'
tenek,st;lyem éspamutmunnap eilen fecskendeznek.
Auch , Fôvs Franc./., orsz. Gers
kákat készítenek.
osztály. ré¿i, nagy , és jeles
Aubenton , vs Aube fóviznél
vs, 8jóoo lak. Amphiteátrom.
Francz. Ország Aisne oszt.
forma fekvése vagyon, Gers
290 ház. és 1,100 lak.
mellett egy^ dombon , azeAubeterre , vs és eroség Fr.
Orsz. Charente oszt. 154 Iôtt egy Érsek' lakhelye.
Felsö és alsó vsra osztatik
ház. 770 lak. kereskedést üz
tel. Az uczák többnyire kesvászonnal , papirossal és gakenyek és gorbék mindbonával.
azonáltaltisztákés kivagyAubies , vsFrancz. Orsz. mind
nak rakva. — A' legnea' két Sevres bszt. 2,200 lak.
vezetesebb
épületek , a*
Aubigny , Albiniacum , nagy
Fö Templom , - és az ehelység Scarpe mellett Fr.
lött az Erseki Residenczia.
Orsz. Calais tengerzúg oszt.
Aubigny , kis vs Francz. Orsz.
A' mesterségek itt ninc.seVerre mellett Cher oszt. egy nek virágzásban nem is találni itt manufacturákat , kiI rendes várral 280 ház.
és 1,600 lak. nagy posztóma- vévén 3 timár és t kalapos
nufacturákkal és szölö mi- mühelyeit.A'kereskedés sera
igen szembetünö ; az oszveléssel.
Aubigny f vs Francz. Orsz. Ar- tálybéli Tanácson kivül van
denne osztály. Mezierestöl mégitten kereskedö tanács is.
nem messze , jó bora va- Auche , hajdan egy Tartogyon.
mányka Felsö Normandiáb.
Aubin , yska Francz. Orsz. A- Francz. Orsz. most az alsó
veiron oszt.
Seine oszt.hoz tartozik.
Aubonne , Aula bona, szép Aud , Auhd , Audeh , Ajud ,
vska Waad oszt. Helvecziá- Avad, Oude , tartomány az
ban , gyönyörü tájékon
elsöbb Indiáb. Ganges' mind
a' két részén (25o—30o )
egy dombon Genii tótól 1
óra. 400 ház. 1,600 lak. és
Innen egy része' egyenesen
egy várral
Ez a' vs a'
más része közvetve az Anhires Tavërniernek volt vagoloknak Bengali
Praelaha tulajdona szölömüvesidenségekhez tartozik. Az
egyenesen Angolokhoz tarlest iiz.
Auburn , helystg Angol Wilt tozó rész foglal magában
Grófságban; Kennet fónál némelly részeket a' régi Al
kenderbársony fabr.
lahabad Tart.ból , nagyobb
Aubussnn , Albucum, (45o .58- részit pedig Rohilkundból
Ï90 4¿!) vs Fr. Orsz. Creu
vagy Rohillasból , Agra és
se oszt. Creuse mellett 59.5 Dehli Tartományok részeiház. 5000 lak. szônyeg 'e to- böl. Egy Nabob-Vessir titubák fabr.
lust víselo Herczeg alatt va
Auca ? 1. Auxa.
gyon a' ki ezt a' tartomány t
Aueaek , vad nép Brasiííában Brittusoktól mind brôkséDéli Amerikában, úgy látget kapta \s birja. Fizabad

íovsban vrçgyon ennek la- Aue, réginémetsz<5, egj'nprri
kó-helye. A' kërnyéke ezen
messze folyó vizet jelent;
A' Dánusok maig is Auenektart.nak nagyobb részint
nek nevezik a' kis f'o vizeterrrtékeny, Tibet, Benga
le , Agra , es Bundelgund ket. Ez a' szó még 1). viz
mellett levo termékeny táhegyektöl vagyon körülvejékot; a), mezftséget u' hol
ve ; Gagra es Gumati fó vijó legelök vagynak ; 3). azek keresztül íolják. Duabkármino f livel béno t hebal együtt aSoQmf.a'kerülete
's 8 milliom ember lak)a,kik lyet is tészen;
leginkább indigo termesz- Aue, kis Bánya vs, Saxonia
Érczes hegyek' к er. a' fekete
tésbôl élnek.
viz* Muldebavaló béfolytaUîude , Audax , kis foviz Fi\
Országban ered a' Pire- nál, i¿oh. K-oo lak. 1 vasbár
naeusi hegyeken Angles fa- nyával , gálicz - választó
lú mellett bel. Pyrenaeu- viz és szegfabrikákkal. Nem
szok oszt. inhen, hasonló messze vagyon fegy eziist 's
rievü osztálvon keresztül egy czin olvaszt<5 helye, 1
foly, Quíllant, Allet Li- vas és 1 pléh hámora, és
a?yag .gödre , a*
mouxt'sCarcassonnèt nedve- fehér
eíti , ezek után a' nagy D¿ mellybol porczellán forma
Canális mellett f';Iy le Nar- edényeket készitenek.
bonneig , ezen vsnál két Aue, fóviz Ranzau Grófsá^.
fészre osztatván égy rés/.e banílollstein DánúsHerczgs.
meg tartja Aude nevét és
eredj Elmshornnál hajóVendre toban folyik, a' mákázható , Álbisba folyik.
sik része Robine nér alatt Aue , falú és fohelye egy ha
blarbonnén keresztül folysonló nevü Cantonnak Eschván a' városon alól Sigean wege ker.Werra oszt; Weszttoba szakr.d. — Narbonnéig
fáliában.
nagy hajókat is vihët; Több Aue , kis fóviz Vesztfáliai alsó
apró folyócskák folynak beAlbisoszt Blumenautólnem
íe t. i. Auson j Cesse , Ormessze Leinébe folyik.
bien 's t.'m. Ezen fió lutasa Aue , 1. Elmenau és Lühé.
15 mfdre terjed kL Ezen Auer, régi német Ur szótól
fó viztöl hfcvezett
ered mellyannyit teszmind
Aude , oszt. a'Languéáoc' egy
vad , innen jün Auerhahn ,
részét foglalja magában , s' Vad kakasj Auerochs, Vad
bkiir , innen hihetoképen
kozép tengernél fekszik 1 17
□ mfdre terjed ki, 226.000 némelly helyek neve is.
lak.kal. Hegyes^ izácsa, mar- Auerbach , kis vs Bajor Orsz;
ványkove , 's érczes kutjai M:iin ker.ben Vils erede^évagynakj 4 kôzségker u. m.
nél T.32 ház. és 1,330 lak.
Carcassonne t Castelnaudaegy számtartósággal A' tájék kôvévàlt dolgokkal gazry, Limoux^ és Narbonnére
vagyon fel osztva, ezek a dag. ltt számos barlangokat is találni, ezek kcizütt
próbb 4.36 kôzségeket , és
legnevezetesebb Ruech és
31 kantonokat formálnak.
Windloch
Fövsa Carcassonne;
Auerbach, kis vs Saxonia'VogtAudeh, I. Aud.
landi ker.ben 2S6 ház. é*
Audenarde , 1. Oudenarde.
2000 lak. a' kik pos/.tókkaí
Audiencia } Udienza, 1. Uvas pprlékákkal keresdienza*
16i
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Jkednek , ezek a' vashámoraniában Anclamtóí rtem
■xokbaii készülnek el , pamessze , Schwerin Urakhoz
mutot és musélint szönnek ,
tartozik.
éssok hamuzsirtföznek.1757 Augila, határok kozzé szoriJul. 1 6-n egészen el égett.Ezen tott szabad vs Barka Tart.
helytöl két órányira ásnak észa. Afrikában , Aegyiptus
Topáznak egy nemét 's ki- és Fessan között , melly
rály koronának ( königs- Pascha és Tripoli közt fekkrone ) nevezik , sokkal szik , Bingazi bey által horíeljül - hnladja keménysé- mányoztatik. A' lakosok itt
csupa Muhamedánok , a'
gében a' Spanyol vagy Cseh
kik az Arabs nyeiven kikftveket, szinére nézve pe
dig a" keletiekhez hasonlít. vül Siwacher nyeiven is beAueibach , falú Silesiában széllenek. A' Földeket és
kerteket mivelik, marháHirschbergi ker.ben a' kopasz hegy alatt, kobáltgü- kat legelnek, karavänokkal
nagy kereskedést üznek. A'
■dürrel.
Auersberg , mvs és majorât gabonának itt nines nagy
termése , de annál hagyobb
Gróf'ság Karnioliában , Au
a'Egyip.szilváknak. AzAszoersberg Herczeg' várável.
■Allersberg , hegy , melly Witnyok sok gyapju niunkákat
tenbergánál 2.953 láb.magos- késziten- k. A' Fövs
aabban í'elíszik , Saxoniában Augila , igen alaesony házak
bóláll, ezek is rosszúl vagyEubenstoch mellett
Auerstädt , falú és nemes )ó- nak építve. A' vs tisztászág Ekartsbergi Uroda-! talan.
lomban Saxonia' Thuringia' Augsburg , most Her.ség Bà
ker.ben, itt nyertek mega'
lor Orsz. Felsö Dunai ker.
Francziák »306 Oct. 14-én a' Ьеп. Duna, Illor, és Lech fóBurkusok eilen egy nagy
vizek közt fekszik, ama régi
Augsbur. Püs.bölSz.Cs.Augscsatát. Ezen fahitól vagyon
Davoustnak Fran. Marchal- burg vsnak vidékébol áll. 45
mak Eckmühli Her.nekAuer- mfd a'térsége;i 18000 emberek
städti Herczeg' titulusa.
lakják. Bajor orsz. Nyug. réAufirschitz,s mvs Morva Orsz,
szében fekszik. Az Eszaki részei síkok és igen termékeBruni ker.ben Swarza mel
nyek , a' déliek pedig helett , Nicolsburg Urádalomgyt'sek. Abban sok gabona
hoz tartozik 157 h. és 710 1.
és gyümölcs terem , ebben
Au/idena , Afidena, vs Sagrus
pedig nagy a' marha nevevizénél, Aufinatesekfôldén.
lés. Az crdóségek , vas és koAufidus , fó Apuliában, most
bdnyak itt igen 70k. A' I-:gOfanto vize.
föbb kézi manufacturáis váAufnow y 1. Ufnau.
szonból és gyapjúból állaAufona , Arftvona fó ezen viz
nak. Loch vizen nagy fakeválasztá el a' RómaiBritanreskedés üzetik. A' Fövsa,
niát a' nemzetitol.
•Auge, Algia, к is tartomány
ezen Herczegségnek
Francz. Orsz. Normandiá- Augsburg , Augusta Vindelicoban Seine mellett , most
rum ,~(48° 23' 3.5' E.Sz. 28*
tigyan ezen osztályhoz tar
36' 1 5" K. H ) Lech és Vertozik.
tach fóviz mellett. Csak
Augerase , nemes vár és vi1806-ban szünt meg szabad
téai jtfszág , a' Pruss, Pomevs lenni,, midönt. 1. a'Rhe
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jiusï SzóVetség fundálása
Rauracorum,faluHelvect ía
által a' Burkus Király haEasel ker. és ugyan Basel
talma alá eeett , 3670 h.
városától nem messze,igen
vagynak, mellyek tobbnyi- szpp régiségekkel mellyek
re jól vannak építve , a* még a' Rómaiaktól maradnép száma 28.900 га megy. tak , Augustus Császár ideVagyon egy Püspbksége egy
jében itt a' Rómaiak (Au^
GeneralComissariussága,fb- gusta Raurarorum ) vst
építettek , ugyan azon a'
postája és egy számtartósága. Látásra méltó itt az .helyen a' hoi most Heiden
úgy nevezett Pfalz a' vagy loch vagyon építve. Ez a'
vs 5 Században A tilla hadi
a' régi Püspökök Residenserege ált al feldúlatott.
cziája , a' fcápt. Temploma
ezép rajzolatokkal, Sz. Ul Angst , Falu Helveczia' Zü~
rich régi apártursága, né- richi kantonbftn, egy igen
melly régi házak mellyek nevezetes ferdövel.
Jdvülröl Fresco festéseivel Augusta ( 3.3o 12' É. Sz. 295*
45' K, H. ) Fö vs Georgiávagynak kiékesítve , az iban Esz. Amerikának egy»
gen szépen '8 rendesen épült városháza régi német gyik szabad Stálusában.
raizolatokkal. A' fegyver- Amelia szigetén 236 mid Sa
vannah torkolatjától Saltzház a' Békeségnek colossusi
burgi körny. 100 h. és 600 I.
Geniusával ; egy igen felAz Indianusokkal nagy keséges Kastély , Hercules'
reskedést üznek. Az ide vaMercurius és Augustus ugló kastély mindmagátAurókutjai külömbkölömb hegustát mind Carolinát v.é
Iveken. A' Cath. vagyon
delmezi külsö ellenségeskeGymnasiumok , Lycaetimok , és Anglicanus Apácza
dések eilen.
Leányneveloházok. A' Luth, Augusta , Emérit a , vs His-r
pániában , Octaviánus C.
pedig egy Gymnasiumok
tól szolgált vitézek által
és egy Collegiumok. A' lagyarapitatott , most Mekosok manufacturákkalfoglalatoskodnak fokép a'karrida.
tonokkal , nem külömben Augusta Praetoria, lásd Aszovésekkel, festésekkel, tüosta.
kör , arany 's ezüst fabri- Augusta Jaurinorum 1. Turin.
kákkal. Ezen vsnak sok tu- Augusta Vindelicorum város
Rhetiábán v. Vendeliciábanr
domány os mesterség gyüja' Római vitézek által gya' teményi vagynak, ezek kürapít tatott , 's oily ékesvs,
zött sok Római régjségek
is találtatnak.
Park de liogy Capitoliumi dicsôséget is nyert magának; 'sa'
Ressource szigetébe Károly
tartomány eloljáróinaklakAustriai fö Herczegnék egy
emlékezteto oszlop tétetett.
helye volt. 1. Augsburg.
Gbffginsr kapu elôttlévô sétá- Augusta , volt még Moesiábart
Svessionok' , Tricahinusok,
lóhely itt a' legnevezetesebb.
Vagicunok , Véromanduofc
Augskogeo , egy igen magos
Jiatárhegy Stiriában, íu- fôldén is.
denburgi kerület és Astria August d' or y Saxoniai aranyköztt, ennél ered egy hason- pénz mi pcnzünkben az
ló nevü patak.
ujabb, azaz i772-iki7f. 30 x.
Angst y Kaisersaugst , Augusta. Val. Czed. a' tôrvényes 7 f. 3g

_ цб xr i \fi fontot tészen.
tcrjed , a' hol Aosta vsa
Augustenburg , Hercz. Resid.
benne fekszik. A'lakosi tbbbvár
Schleszwigi
Alnyire golyvásak. •
sen szigeten. A' yár eltttt Augustusburg , gyönyörü kir.
egy ki$ Helység fekszik ,
vár , és Hivatal Érczes hemellyet a' Herczegi cselédek
gyi kerületben, Meisen tart,
lakják. Egy Holstein - SonS< hellenberg , és Tschopa
derburgi Linea veszi, ettol
mellet Chemnitz és Oedeaz vártól nevét , ebböl
ran közt. Több látni méltó
a' lineából származott az
ritkaságokkal gjfönyörködelöbbenni Schwéd Korona tet , a' tübbi között egy
Herczeg is,a'ki 1810 szbrnyii
nagy állatkerttel. Schellènhalált halt.
berg 200 h. álló vska mindAugustenburg ,
Mulato- vár
jart alatta fekszik , és köSchwarczburg Sondershauzönsegesen AugusturburgseniHer.ben Arnstadt mellet nak neveztecik. A' kbrülléKäfernburg pusztavár alatt,
vö falukban minden féle
mellyet Swarczburg Arnsfa szerszámak készitetnek.
tadt Herizeççné a' Braun- Augutine, Angvitiae lucus , besweigi házból, építette; az
rek Italia reliquában , Maridevaló Dorothe vblgyben sesek foldén. Itt tiszteltes- ép porczellán készítetik.
tett Medea , mivel a' kiAugusti ', Tropaea , 1. Torbia,
gyók kivesztésére tanította
Angustí Iucuj , 1 Hispania Tar- a' lakosokat.
~'ra.ben, 1. Lugo. 2) Galliá- Augwinat\. Agonna.
ban Vocontiusok foldún, 1. Auhausen,Falu Bajororsz. ReLur.
' zat ker. Wernitz mellett,
Augustin, fó Georgia tart.
jg6 h. és 400. 1. itt hajta' Orosz bir.ban azon nevü
tott végbe az Evangelicusök
erösitett yssal.
' egyessége.
Augustobona , Augustomana , Auhd 1. Aud
Tricasses, Troecae hol Tro- Aukbomugh Falu Linkolni Anyes.
gol Grófságban , egy RóAqgustodunum , Bibraete , hol
mai kastély maradékival.
most Aútun ,
Auklandi siigetek , (50° 40' D.
Augusto* icu m , Lemovices, hól
Sz. 1660 2.5' K. H.} ujonnan
most Limoges ,
u. m. 1809 Esz. talált sziget
Augostow, Áugqstopolis , ú- csoport melly 7. szigetekbbl
. jonnan épült varos Orosz
áll's a' déli tengeren fekszik,
birodalomhoz tartozik 1807
ennek lejínagyobbikán igen
Jul. oki békeség szerint , Oderék kikötöhely vagyon.
roszoknak áltengedtetett a' Auieben, mvs az úgy íievezett
mostani Bialystok Helyt.
aranyAuében Thuringiában
ban fekszik , Brebecz fovizé
Nordhausen ker.ben Harz
mellet, GrodnótóT íomfdre.
oszt. Vesztfláiában.
Augustowa , vs Yarsói Lom- Aulen, 1. Alen.
za oszt. hasonló neveze- Áulendorf , vár és mezbváros
tü tó mèllett mellyböl Net- T Königseeg-Aulendorf Grófta ered, 472 h. »990 1. és egy . ságban , Vittenbérgi Altsó házzal. '
dorf ker.ben , egy hegyen ,
Augusi-völgye , Völgy Simplón
melly alatt Schüssen vize
osz. Francz. Orsz. melly e- folyik 850 lak.' •
gész Montblanc oszt'.ig ki- Au let , vs Spanyol oraz. Ga

taloniában Viguerie deli ha- belöl száraz , gabona , bor,
tárin Fluvia fóviz mellet»
's gyümölcs itt igen jól
Alulette , Olette vs Francz. orsz.
terem. Fa nélkül sera szükölködik. A' marha nevelést
kel. Pyrenaeus Servil. íoool.
és meleg ferdokkel.
is jól üzilt. A' Tengerbol sok
Aulnay, vs Fran, orsz alsó Cha- sót nyernek. Ez a' tart. Saintognéhoz tartozott , és urente oszt. íooo lak.
Aulps Aups Alpium Urbs, vs
gyan ezzel egy sorsra jutott. Aunishoz tartoznak
Francz. orsz. Var oszt. 2950 1.
Лита, vska Saxonia királyRhe, Oleron és Aix saigeságban Neustadti ker. hason
tek. Most az alsó Charen
nevü fóviz mellett , melly
te oszt.nák egy része.
Aumától nem messze ered , Aupa, fóviz Szileziában , hóteton ered , Aupensrrundon
"Weide mellettWeidával egyAlbis vize keresztül fut ,
gyesüljts innen Elsterbe í'oly
és Jaromierznél Cseh orsz.
450 h. vaerynak , pamut és
egybe kaprsoltatik.
gyapju fabrikái.
Aumate Albamala , kis vs al Aupa (nagy 's kis) 3 falukasó Seine oszt. Francz. orsz.
maz 334 h. emez nj h. egBresle fóvize mellett 1710 gy ütt 233ol.K6niggraczi ker.
1. és jó manufacturákkal.
Cseh orsz.Aupa fóviz mellet.
jiumeen, v.Ameen kel.Indiában Aups, 1. Aulps.
egy fb visgálónak nevé , a' Лигach , Nagy a'Bajor Rezati
kinek kotelességre külömb
ker ben,közel Claus Aurachdolgokat általvisgálni és hoz eredt , és Erlangennél
rendbe szedni.
Regnitz be fó viz.
Aumignon, Dalmanion , fóviz Aurach, (kis) fóBajor orsz.ReFran, orsz Somme oszt. ez zat ker. melly WeinsbachPeronne fölött Sommével nál ered 's Roth -Aurach
eggyesül.
mellett Regniczbe szakad.
Aumond, Fulu volt Francz orsz. Aurajuki , fóviz'Finlandiában
Weser torkolatja' ker. czu- Ab/> mellett Bothni tengerokor 's porcellán fabrikával bölbe omlifc.
Aurana , Urana naffy faluhaWesertól nem messze.
Aunah,\e\es fbvsAunahok tart. sonló nevü tó mellet, mellynek nagysága 12 П mfdSklavok' parján felso Gui
ñeaban* Volta fóviz torfco- Dalmátiában. A* régi Ura.
latjánál , az Aunabok fó- nától 1 Olasz mtfd. Melly
kép halászásból élnek.
a' Templáriusoknál egy
. Auneau , Aunus , kis vs egy nagy Priorság vala, ezekrégi várral Francz. orsz. nek omladéki maig is látEure és Loire oszt.
szanak. Még az Ali Bég
Aunts, Pagus Alarensis , tart.
kertjébôl is látni némelly
Francz. orsz. ez azelött kümaradékokat.
lönöa General Gub. tett, At- Auras, vs álsóSileziában Breslanti tenger mellet fekszik
laui Hercz.ben Oder mellett
Poitou és Saintogvne kñzt ,
86 h. és 690 1. Dohányt ter40 mfd a' kerülete, itt a' meszt ; és hamuzsirt föz. •
revolutió' ideiében 151000 Auras , v. Auress , Hegységek
nél többen laktak. Kli- Algier Statusában , nagy
má;a»mértékletes. Legneve- kerületet fóglalnak-el , töbzetesbb folyói Charente és nyire igen termékeny , és
Sevremortaise. — A* földe
igen sok Breberok , avagv
^jagyobb részint lapos de
Kabylok lakják , roellyek.
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rigera , fóyiz Fran. ôrsr. Arègy részt függetlehek.
Auray , (47° 40' É. Sz. 140 40' k. riege felett Garonnal eggyesül. Azttartják, hogy по
H.) vs és kikötöhely Fran.
тока arariyt f'oglal magá, ország' Morbihan oszt. Morbihani tengeröböl mellett ,
ban.
jievezetes tengeri kereske- Aurigni 1. Aldernay.
dése vagyon, és az elött hi- Auriüac (440 ßß' E. 8z. so' 7'
íes bucsú járások tétettek К. H.) fövs Cantal , tart. jól
vagyon felépítve 10,360 Г.
az ide való Sz. Annához.
eggy szép völgyben fekszik
Aurburg, igen erös és magos
Hegykastély , Inn • fóvize Jourdanénél , 9 századbatt
épült , vagyon régi ommelíet Bajor orsz, Inn ker.
lott vara , 2 Plébániáji ,
1. íjz mfd Kuffsteintól.
JLure , kis fó, Normandia hatá- 3 külsovárosi, és egy szép.
rán, Eure vizébe szakad. sétáló helye Gravier szigeMás Aurette fó Normándiá- tén. Több timárok lakják
ezen város,tí több szönyeg
ban , Bayeux alatt Drome
harisnya, csipke fabrikái
vizébe szakad. !
vagynak, és 1 papiros maAure 1. Eure.
Aurec vs Fran, ország* felsö nufectúrája. A' Fabrikáji
portékájival valamint szinLoire oszt. a8¿ h. és 2100 1.
Aureng Abad , tart. v. orsz. tén marhákkaj és sajttal
kel. Indiában. Az itt kormá- nagy kereskedést üznek.
nyozóNabob Nagy Mogul fe- Az osztálybelin kivül egy
kereskedö torvény szék is
iedelem vérébol való szokott
vagyon itt.
lenni.
Aureus morts , Duna jobb part- Auriul, vs Francz. orsz. B-hone
jáhozkozel,azonnevühegy- torkolatja' oszt. 5670 1.
gyel , mellyet Probus Cs. Auraltsmünster, mvs Bajor orsz.
Salzach kerül.ben 1 várrul
szöjövel béültetett. 1) Bér
133 h. egy Plebániával 300czek Corsikában Porto öböbtôï, Solinzara toronyigter- nál több takácsok lakják'.
Auron, kis fóviz Francz. orsz.
jednek.
Auribat, v. máskép Aure völ- Cher oszt. melly Bourges
alatt Eure vizébe foly.
frye kis tart. Gascognében
Fr. orsz. és a' puszták* (les Ausberg, 1. Ursperg.
Landes^vidéknek eggy része. 'Aurunii p. Nemzetsog LatiumAurich
Auriacum , (53° з8' ban Mare inferumnál Au17" E. Sz. 25o 7/ 14" К. H.}
soncsek rokoni,föv,&okOvieta
vs Egy. Belgiom országban 2 Aurunqabad, Aureng jbad Aorangabad (io°45'E. Sz. 935
Templomokkal, az elsö kel.
Fries land Superintendens ^43' K. H. ) nagy népes és
Alatt vagyon. 334 пару ¿s jelesvs ésvár India Golkondatart. Aurenaf-Seb Cs. által
183 kis h. 1 malommal,
építtetett , több ritkaságí
i\6 kutakkal. 2128 1. a' kik
kereskedésbôl és mestcrsé- vagynak, mellyek közt a' kigekbôl élnek. Itt csak egy rályi kastély , és az pompáa
pálinka fozöhely vagyon >
épület , meílyben márvány
tobákfabrika , és egy sze- köböl eggy gyönyörü sir
írénvek háza; a' körül levo találtatik , ezt Auren Sf-Seb
kerület Aurich tart. nevez- tulajdon leánya eqfilékezetetik.
téért építette , elsö helyeíi
Am ige Laurige Alburacis, hxi- fjpglalnak.

Aurzinimvez, LühtensteinHervásárokról és ]6 bor terczeg faluja vára és urodalmesrol3i2h. vagyon, eggy
ma Cheh orsz. Kaurzimi régi Tempioma és 2330 1.
Aussa , Aussagurel 1. Auxa
ker.
Ausa, kis fóvizOlasz orsz. Me- Aussee , nevezeics Hercz, mva,
Stiriában Judenburgi ker.
tauro oszt. ered_ Rimininél
Rubi'one os/.t. Veltnozei tonkis Traun vize mellett az
Austriai határoktól neral
geröbölbe folyik.
messze, 173 h. és egy sofözSAusa , vs Hispaniában , Auseházzal , mellyet Sadling sótanusok f olden , Indie etesek
hegy])c')l veszik, ( 1 mfdaz
íoldép. alól , közup t engernél , mai Girona körül
Austria batároktól) EsztenAusana, Curo tóból eredö viz
dönkint 1,50000 mázsáknál
Hiberniában,
több fözetik-ki , ez egész
Stiriának és Carinthiának
Auscii p. nemzet Galliában ,
Aturus es Garumna között, szükségére elegendö , nem
hol most Aux fekszik , leg- messze torfabánya is va
nevezetesebb volt az Aqui- gyon. Itt vagyon eggy sóstisztnek lakóhelye, nem kütánusok között.
Auscer , régi Galliai, Aquita- lomben a' fokasárnya. Azerniában lakott nemzetség.
dö tiszteken kivül 3 kamarai uraságok is t. i. PflindsAutcha, Municip. vs Cseh orsz.
Leutmericzi ker. 2,57. h. és berg, Hinterberg és Grubeck
1080 1. nagy komló termeszitten laknak.Ittkezdödneka*
tése vagyon , mellyel jeles . Stiriasós^utak, és innen vis»
kereskedést üznelí.
egy út Gräczböl Salczburgba
Auschowitz, 30 házakból Alió
Austria egy részin által.
í'alú Cseh orsz.Pilseni ker. 3 Aussee , Tó Stririában, Ju
denburgi kerületben, Eszak
só-forrásokkal.
felé hasonló nevü mvs NyuAuschwitz, i. Oswieczyn.
got felé pedig Sänding hegye
Aus«, fóviz Franoz.orszPuj-defekszik , sok 's külümbféí©
Dome oszt.Allierrel egyesül.
halai vagynak.
Ausena, Nagy hegységek AstuAussee, régi falu Stiriában
riában Spanyol orsz.ban.
Judenburgi ker. hasonló
Ausones , régi Italiàban , Benevü tó mellett fekszik
neventum körül lakottNemzetség, Auson , Ulysses és Aussee, v. Ause, Ausow, LichCalipsótiának maradéki.
tenstein Hercz. mvárosa
Jlusones pop. Italiában laltott Morva orsz. Olomuczi ker^
legrégiebb Nemzetségeknek
March mellet , egy szép
eggyike , elöször Luca körül
várral melly üjvárnak neveztetik tobbfábrikáji vagy
laktanak. A' Venetziusoknak , 174 h. és 1380 1. ezek
t ól kinyomattatván , Vulközlt loo Zsidó familiák
turnus és Liris vizelínél telepedtenek meg, utóbbCamvagynak , egy Kath. Plébá~
paniának urai voltanak ,
niája is vagyon.
míg vsiknak elárúlása ál Aussereedens , 7199. láb matal Roma hatalmába nem
gosságu hegy Bajor orsz. Inn
estenek.
ker. Zillerthal tart.mányí
Auspitz , Hustopc tsch vs Lich
torvény székben,
tenstein Herczeg urodalmá- Ausserthiersee faluBajor ország;
ban Morva orszag' Brunai
Inn ker. ebben a' kôrnyékkerül. igen hires a' barom
ben a' telek igen hidegefo

Aussig , Usta ; Austa Cseh
nyelven Austi nad Laben ,
királyi vsCseh orsz.banLeutmericzi ker. hegyes kornyéken Bila vizének Albisba
való befolytánál 302 ház.
1370 I. és egy kath. Plébániaval. ltt termesztik a' lakosok az úgy nevezett ve
res , és édes Podskalsky és
Salesi borokat ezek a'Champani borokhoz igen hasonlók de 1. esztendônél tovább
tartani nem lehet. Nagy
kereskedést üznek Albisvizén gabonával gyümölccsel ,
és fávaL Draga kövek is találtatnak. Ez a' város szi¿letés helye a'nia hires Meng
Raphael Antal festönek a" ki
1779-kén Jun. 29 megholt.
Ausonne 1. Аихоппе.
Aust ,kis alsóBajor orsz.ban Au
mellett, Dunába folyó viz.
Austerliti , Slawkow , kis 247
h. álló vs Kaunitz - Rittberg
hasonló nevü Uradalmában
Morva orsz. Brunaiker. Littava fóvíz mellett. Igen felséges vára és mulato kertje
van 1456 kereszt. és 29.5 Zsid.
lakják. Vagyon egy plébáiiiája és ország' Decansága ,
'egy uraság' majorja , malma , több iuh' csordáji , és
deszka fürészei. Az Ispitály
külsö vsában 59 h. és.310 lak.
vasrynak. ltt nyertek meg
a* Francziák 180.5-ben Dec. 2
Az Austria ésOrosz eggyesült
hadi-serege eilen egy ieles
csatát, ebben 3 Császárok állottak a' mezon,
/fusti rçafif Labfin 1. Aussig.
Austi , Aus^i Seserin , vs Bechin^ ker. Cseh orsz.ban Lusinitz vize mellett, erdöben.
Australia , v. Déli India, v. Po
lynesia \ y* Szigetek' világa,
némellyéktol Porsteri - Cookának is neveztetik a' találó dicsoségére;, — ez a.' világ" ütodikrésze , ebben fog-

laltatnak mínd azok a' szi
getek , mellyek keleti Indiá ól
Amerika nyugoti
partjá ig terjednek , foldünk
alsó szélében a' csendes tenger' nagy és kis szigeti ,mel- lyek az egyenlítfi
kör
24=— 5o3 D. Sz. és 90= — 2340
Ny.H.fekszenek, (kivivén a'
13° .54' — 21° 15' É. Sz.
fekvô Sandvvichi szigeteket)
E' fold térsége 180000—200000
□ mtfdre mégyen , a' lakosok száma pedig 1 1/2—2
millióra. A' klimája többnyire gyenge , a' levegöje egésséges , ehez • sokat sesrítenek az ürokké tarto szelek.
Ezen résznek földjei többnyire,némelly szigeteket kivévén termékenyek. A* termések nem sokfélék , a'
plánták orsz.ból:kenyérgyümölcs, platana, betel és pisángfák , kokosdiók , areka,
és más pálmák , Yamsgyökerek , csokoladé bab ,
sok virágok és füvek , több
Amerikai plántákkal. Az
állatok' országából: halak,
madarak , tyukok , kutyák,
disznók, patkányok, vámpérok. Európabéli álla
tok , u. m. szarvás marhák,
bárányok , kecskék , lovak.
Ásvány országából noha eddig semmi sem találtatott,
méltán gyaníthatni még is
vasnak , réznek , ólomnak ,
's t. efélinek ottlétét. A' lakosok nyelvekre , arczvonásikra , ésszokásikra nézve
a részre osztatnak , az elsöben világos színüek , erftsek , gyenge c.haracterüek ,
barátsá^osak , 's társaságban élok , a' másodikban pedig feketék , kondor és erös hajúak , kissebbek és elevenebbek mind
azelöhbeniek,de gyanakodók
's bizodalmatlanok Az elsök
Marquesas szigeteket és Neu

See tartományokat , ezek Auttria I. Ostria, Oesterreich,
pedig Uj Guineát , úi Hol- Auteri p. nemzeiséç Hiberniálandiát, új Hebridákat, új- ban, Roscomon es Gallway
Caledóniát 's a' t. lakják. Grófs.ban , hoi most Athen
Több nyelveken beszéllenek, ria van.
külomb-külömbfele modon Aiithie , Altilia , Picardiában,
járnak , némellyek meszte- Francz. orsz.ban Calaisi tenlenen , mások kevesebbet , gerzug osztályban , le Pas
vagy többet ruházva. Mes- d' Authienál tengerbe foterségek csak ruha csináláslyó víz.
' ra , hajókázásra, halászás- Authieux , falu Francz. ország
ra terjed ki ; a' fegyverkeCalvados qszt.ban egy olly
zésben némellyek különiis
patak mellett, melly valami
csak hele vettetik , úgy megeszességet mutatnak. Némel
lyek csak csüpán természekeményíti, hogy a' legjobb
tes élelembôl élnek , u. m. aczélnál is kern ény ebb lesz.
gyôkérbôl , vad plántákból, Autniquat, v. Hutniquastart.
vadfákgyiimolcsiból, vagy egy keveset hegyés és erdös
abból a' mit vadásznak v.
tenger part' darabja szép
halásznak. Némellyek ren
mezökkelCaplandia'Schweldes plántákat mívelnek ,
lendam ker.ben.
nagy épületekben laknak , Autochtonek , íoldiek , az az
és királyok vagy öregek a- olly emberek , a' kik tartolatt élnek. Religiójok Po- mányohban mások keverégány , némelly szigeteken
sek nélkül születtek és nea' Religiónak semmi jeleit veltettek.
sem találták. Majd mind- Autogra , Togra , Rihan , panyájan embereketáldoznak, rancsolatok , Pátensek' és
's ellerségek' husát eszik.
a' Török Császár levelinek
Australia kozonségesen nyuleírása , ez bizonyos jelekben v. huzott betükben áll.
goti , az az felso és keleti , vagy alsó Australiára Auto let , nemzetség szélsô Afrikában , Getulesokon alól.
osztatik. Az elsöhez tartoIgen hatalmas volt hajdan.
zik : úi Hollandia , új Gui
nea , úi Britannia , új Geor Autrigonet p. nemzetség Hispaniában , Idubeda hegy és
gia a' másikhoz pedig a'
Charlotte szigetek, úi Heb- a' Cantabri tenger mellett,
hoi most Porto Gállete , és
ridák , úi Caledonia, új Seelandia , a' Barátság' szigeti,
Benneo van;
a' Hajósok' Harvey' Társa- Autrium , vs hoi most Chartres.
ság' Alacsony , Marquesas , Autun, Augustodunum , Civi's Sandvich szigetei.
tas Aednorum , ("46° 56' 58"
jiustratia , azelött királyság É. Sz. 21° 57' 44" K. H.) igen
régi vs Francz. ország' Saô
volt , melly II Sigebertés II
ne és Loire oszt. 7^00 lak.
Chlodoveus , II Clotarius uArroux mellett a' 7 magas
nokai alatt 63З eszt. Francz.
hegyek végin. A' vs mesterország osztásából származott , ide tartozott Scheide ,• ségeket üz , sok külümbféle
régiségekkel díszes , mellyeic
Maas és Raina között fekmég Rómaiak' idejébol mavö tart.t.i.Brabancziát,Lütradtak , Sa. Lazar Templotichot, Luxemburgot, Loma felséges tornya miatí;
tharingiát , Eifelt , Triert,
látni méltó.
's a' t. magában foglalta.

Jlulunáis , Iter. France, ország' ményí , kendere , jó marha>
Bourgogne tart. , a' földje nevelése , a' rét jei többnyiïiem igen terraékeny , ke- re háromszor kaszáltatnak,
vés gabónátés bortternaeszt, mindenléle jeles gyümölcsi,
de sok-fával bövelkedik , fôkép tengeri baraczka, jeles
alma nemei, gesztenyéje, és
nem külömben vassal, 's
■fcöszennel , nagy marha ne
diója nagy bôségben vavelése- vagyon , fôkép sok gyon. Marha nevelése igen
•disznokat hizlal , egy raagas jeles. Nevezetosebb hegyei
begyén ezen tart.nak 3 nagy
ezek s Puj de Dome, Mont
d'or , Vassiviere , és Godi4II0 tavak találtatnak , e■zekben két holnapi szárazvelle. Felsö Auvergne ma
gas hegyekkel tele vagyon,
ság után is, midön már a'
Itutak mind kiszáradtak , raellyek esztendonként 7—8
annyi viz találtatik mint holnapokig hóval vagynak
téli idökben. Most ez a' tart. béfedve , innen a' le^egö
is itt hideg
és durva
Saone és Loire'osztály' része.
földje
pedig
terméketAuvergne, Alvernia , jeles és
igen hires tartom. Franczia len. Vagynak mindazonáltal nagy pusztaságai és in
orsz.ban , ez az elött egy
nen nagya' marhák'neveléso
Generál Gub. tett, Bourbon
ez teszi ezen tart. részének
nais , Forez , Velay , Gevaulegnagyobb gazdagségát. Edan , Rouergue , Quercy, Limosin és Marche tart. küztt zen a* kôrnyéken fôkép téli
idökben nagy fergetegek táíekszik. Térsége 393 □ mfd•re, népsége (revolutio elött)
madnak, mellyek Echirnek
neveztetnek , ezek az uta882000 ment. Ennek a' tart.
Tiak nagyobb része hegyes , zóknak sokszor halált is okoznak. Nyáron itt iszonyú
klimája némelly helyeken
meleg napok vagynak. A*
mértékletes és kellemetes ,
másokon hidegebb. Sok fo- hizottmarhák Párisba,Lylyóvizei vagynak , mellyek onba, és ezekhez határos.
között ezek a' legnevezete- részekbe hajtatnak, az öszvérek pedig Spanyol orsz.ba.
sebbek : Allier , Dordogne ,
Alagnon , Scioule , Morges , A* sajt csinálás itt igen jó ,
liedat, Cere, Jordanne, Rue, ' és messze hires, Felsö AuTruepre és Dore. Rue által vergnének jelesebb hegyei
в részre u, i», felsö és aflsó
ezek : Cantal, Lioran, Lugnet, Lemon,Puj-de-Grion, és
Auvergnére osztatik , az al
Solers hegyei. Ezekkoztt néso ismét Limagne Brivadois , és Langadois hegyes ré- melyek már kiégett hegyek.
iszekre osztatik fel. Mind a' Találtatnak tôbféle Vulcán
két rész bövelkedik ugyan termesztései,de gazdag ásványok is találtatnak , fokép
íiegyekkel , de felsö Auver
ezüst , vas, ólom, antimonigne egészen hegyes. Az al
so Auvergne fókép Allier- um , ametist , és más dránél kezdü Limagne völgye ga kóvek , katrán , kôszén,
ïoldiinkôn a' legterméke- 's a' t. söt sok ásványforrá^nyebb tájékok kôzzé tarto- sok is. A' lakosok itt igen
«îk, klimája kellemes,földje serényeka' mesterségekben,
Ifülombkülombféle termé- külömbfele gyajú portél<á«eket hoz, vagynak hüve- kat készitterrek-el , r.sipkéfy«s
es ' Jtertj
vet-e- betj gombostüket, késeket
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4ls más vas edényeket, játgogne Herczegs.tßl Francíiszó kártyákat pánllikákat,
orsz.ban függö Grófság volt.Itoczkákat és t. ef. de fokép Igen kevés gabonát terj>apirost; ezekkel jeles ke- meszt , Iegelöji is kevesek ,
íeskedést üznek. Most ez a' tobb bora , és még tiibb
tart, következendö osztáfája vagyon. Itt igen derék
lyokra vagyon eldarabolva:
Oker ásatik. Most Yonne
Puj-de Dome, és des Canoszt. egy része.
tals ez a' két oszt. egészen Auxile Chateau Alciacum. ki»
ezen tart, vagyon ; felsöLoivs Artesiában Calaisi ten-,
те ,Crese és Allier oszlályok'
gerszorulat oszt. Francz.
ïiémelly részei vagynak Au-»
orsz.ban, Authie vize áltvergnében.
folja.
Auvillars , Hauvillars, Ids vs Auximum , Vs hoi most Osmo.
Francz. orsz.' Lot és Garon- Auxois , Alesiensis tractus.
ne oszt. S22Ö 1. és gyapjú Francz. orezág* Bourgogne
fabrikával.
Hercz. egy ker. igen neveA"xa; Aussa, Aussagurel, fö vs
zetes a' marha nevelesröl.
es Adeli királynak residen- Paris vsnak szükségireittsok
cziája Africában az ország'
ökrök neveltettnek az idebotepén.
való juhok igen gyenge é*
Auxerre, A^tissiodorum. (470
jó gyapjuák fávaí bovel47' 5?" F/. Sz. 21° 14' 6" K. kedik , gabonája és bo
íl.) fo vs Francz. ország'
ra is elég vagyon , most
Yonne oszt. régi és nem iCol d' or ozztálynak egy
gen feles vs 12000 I. A' keresze.
reskedésre nézve igen jó Auxon, vs Francz. ország' Auhelyen fekszik , egy dombbe oszt. Allier mellett 2540 Г.
I\ak Yonneba való lapu- Auxonne , Aussonne (470 n'
Iásán. A' vs gömbölü, Mil24" É. Sz. 290 3' 35" K. H.Ï
•o látása szebb mind belsöErös vs Francz. ország' Col
je, csak 4 piacza vagyon t. i.
d' or os/.tályában 5000 'L
az úgy ncvezett kutpiacz Saom; mellett sikoñ fekés a' iöpiacz melly a' fö
szik, vagyon egy régi Vára
Templom elött vagyon hely- és pattantyüs oskolája borheztettve , az urzák jók ,
ral kereskedést üz.
de a' házak töhnyire ré- A"xy In Réunion, az elött Le
giek és izetlenül vagynak
Chateau-nak hivták , ki*
építve. A' vs legszebb épüvs Francz. ország' Calais
letje cJ Püspök Palotája.
tengerzug osztályában AutSok posztó gyapjú , harishie fóviz mellett 2470 1..
hya , bör 's t. ef. készítodik Amante , kis vs Francz. oritten. A' nagy Ispítályban
szág' Creuse oszt. Cher fó-*
egy angol, pamut és fono
vize mellet 1500 I.
fabrika vagyon. A' keres- Auzvn vs Francz. ország' felkedés ittnem nagy többnyi- so Loire oszt. 1600 1.
"
re borral és fával keresked- Ata , v. Iravaddi , Lukián.
nek. Fö tisztségeken kivül fóviz tulsó Indiában azí^sz,
vagyon itt egy kereskedö
hegyeknél veszí eredetét é*
torvényszék.
Bengali tengerbbëlbé béfolyAuxerrois , dombos szárazketától nem messze Bagukivesé termékeny tartomány'
án vagy Pegu fóvízzel tbbdarabja melly az elött Bour«zór egyesul.

Л*># , ez elött szahad tart, tul- volságra Tarnba foly. Ezen
fótól nevezett oszt.
so Indiában most Birman
orsz.gal egybe vagyon kap- Avfiron , töbnyire hegyes a'
csolva. A' Birmánok erederégi Houeríue tart.ból képti tartományok , Arraken ,
zeltetett, 171 mídet foglal
és 3*8000 lakosok vagynak,
К assay , China , és Siam
közt fekszik , Siam fóvize
keresztül folják : Aveiron,
keresztül folja , a' régi iöLot , és Tarn íóvizek , va
gyon vasa, reze, timsója ,
vsa.
Ava, (21o £o,E. Sz.) most már
kénkove gálic/.á , köszene,
igen elhagyott és romlott _ ásvány forrásai ев sokjaiarve még 2 koházak marad- hája. Ezazoszt. most ^ küztak hátra ezeket idegenek
kerületekre vagyon felosztlakják , vagyon ezen kivül va u. m. Rhodez, Villefrane^y Tempioma mellyben che, Espalion , Milhau és
minden Polgári és hadi Saint Aíriquéra , mellyek
Tiszteknek hívségetkell es- 589 kis köz ségekre és 4з.Кап»
tonokra osztattnak , iö vsa
küdnie.
Rodez.
Ava , 1. Anadoli.
Averche , kis laktalan sziget Avelghem , vs Francz". ország*
nem messze Sz. Domingotól Lys oszt.*335o 1. mostE. Belg.
Avella , kis vs Nápoly hasonNyug. Indiában.
ló nevü tart.ban .5000 1.
Jivad , I. Aud.
Avalon, Aballonia vs Francz. Avellane, Nagy mvs Piémontorsz. Yonne oszt. igen gyö- ban, egykor nagy Iteresnybrü kôrnyéken 3000 1.
kedéssel, két eroséggel ; a'
Sopiaczc*al,és borterméssel.
Frahcz. háborúban sokat
szenvedett.
Avanier , Szabad Indiai nép
Guineában Déli Ameriká- Aveltine , fó vs i' tulsó
Hercz.ségben Nápoly orsz.
ban.
ban 4200 '1. Monte Vergine
Avar , I. Awar.
hegy alat Nápolytól 6 mfdAvaricum > Avara vizénél Pri
ma Aquitaniában , erös vs ,
re esik. Egy Püspok Residencziája három Plébáníai
most Bourges.
Avas , Aias , Epirosban , Am- vagynak és egy kölcsonözöbrakia öbölbe fplyó viz.
háza s a* t. Nevezetesek itt
Avaton , (47° «8 E. Sz. %\o \tf a' vásárpiafzáii az obelisК. H.) vs Francz. ország*
cusok , a'városháza, és anYonne oszt. ,5000 1.
nak tornya egy órával , a'
Avaux , mvs Campaniában , vámhoz , a' kalmár uczáMarne fó oszt. Rheimstöl ban a' sok ugrókutak. A*
Városliéliek igen nagy kenem meszsze Francz. orsz.
feskedést úznek , fôkép gaban.
Avisiro , Averium Talabrica > bonával ; vagynak szintén,
több papiros m al m ai , és
1. Nova Braganza.
Aveiron , Aiário, foviz Franc¿. posztófabrikáji. Több széket
kés/.if.ei nek.
orsz.ban melly Veyron for- 5. t. effeliek
rásából Severaë mellet A-4 A' vs kapuii élott szilfa séveiroh oszt. ered > Rhodez tálók vagynak , à' varos'
ViÜefranche > és Ñegrepeerdei rriogyoróyaí bovelkédlisse felé foiy a' hol mát1 nek úgy.annyira hogy eszJiajókázható, és 30 mfd utáii tendônként 60000 náp. araMontaubantól3 órányi tá- nyokat hoznak-bé. 'Gesate

- o55 ïiye'vel is bövelkedik, vagyholt tóban (Lago di mornak sóforrási is.
te) igen böven vagynak a'
Aven , fóviz déli Skoczia' halak. Fusaro tava, a' régiStirling Grófságban melly
elmél Acheron, Vnemmèsblydesdale határin veszi e- sze az Eliseumi mezök fekredetit , és Forth tengerzugszenek , ez egy igen gyöba omol.
nyörü tájék.
Avenay y kis vs Francz. orsz. Avers , Rézpénz' képpelbélyeЬап , nem messze Marne
gezett feie, ennek másikiele
fovizetöl a* melly oszt.ban reversnek hivattatik.
tarfozik 1500 1.
Avena, csekély de eleven V»
Avenche , Aventium , 1. WilNápoly ofsz Terra di Lavolisburg.
ro tart. 13000 lak. Capua
Jivene , Ávesne , vs Francz.
és Nápoly között, sok bort
ország' Finisterre oszt. egy
's gyümölcsöt termesztô
tájkéban.
Egg^- Püspök
kikölöhelyel.
Avcninres , vs Francz. ország* residencziája , 9 Plebániáji vagynak és egy kirá
Isère oszt. 2030 1.
Avennes , 1. Avesnes.
lyi neveloháza a' leányok
Avenoc, királyi Istálónak szol- számára, Az egész kornyék
gája Angol orsz.ban, егфек paraszt házakkal tele vazabra való vigyázása és
gyon.
szerzése a' kôtelessége.
Aves , fóviz Portugallíának
Aventirum , fó vs Galliában a' Entre Douro e Minho tart.
Helvetiusok fôldén, minek- Atlanti tengerbe folyik.
utána a' Rómaiaktól gya- Avesne , 1. Avene.
t
rapíttatott, holFlavia, hol Avesnes, Avennes (50O lo' É.
Julia^nevet viselt mostani
Sz. 21° .33' К. H.) erös vs
északi oszt. Francz. orsz.
Avenahes.
Aventinus , nagy és áz elött 397 h. és 3000 1. Hevres fóigen nevezetes hegy Romávizénél. Az Erôség' miveï
ban , és egy azon 7 hegyek
a'ma hires Vaubau Marközül mellyekenRóma épült srhaltól építettek. Ezen támelly mainapig Monte di
]ékon több olvasztókemenS. Sabinának neveztetik.
czék vashámorok , és köAverno , Avernus tó Nápoly
bányák vagynak.
orsz.ban Monte nuovotól Aveurdre , Vs Francz* Ország*
nem messze zco ölnyi álAllier oszt. Allier vize meltalmérôiben és némelly he- lett 10O0 í.
lyeken 180 láb a' mély- Avezia, Marmora tenger (masége , dombokkal vagyon
re di marmora^ szigeteí
korülvéve. Ennél kezdödik
közül eggyik, Asiában.
az úgy nevezett Cumanai Aviçliano , vs Nápoly ország"
Sybilía barlangja (Grotta
Terra di Otranto tart. 3400 1.
di Sybilla Cumana) melly Avignon , és- Venaissin , két y
a' régi Baja és Cumä vsok
Valaha némeíy kornyíiláílá-'
egybekapcsolásokra
szol- sok miatt elosztatotty ííóhñ
gált, még több tavak és
egymás melleft fekvóGrófa' feljebb nevezett városok
ságok Francz. orsz.ban , Coomladéki most is íáttatnak
mitat név alatt esmerösek
fókép az elsönek, mellyben
az, eïôbbeni Dauphiné é*
Provence tartományokbant
még több régi ritkaságok találtaítnak. Az úgy nevezett
Rhone mellett, nagyságob
* 4
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¿omfdre, népességek 150000
egy Museum egy Theatrom»
re ment. —
Az
földje mal. Az idevaló selyemfahegyes és egésséges. í)z brikâk nevezetesek 1500 szöa' szép részerint sikos , ré- voszékekkel , es 70 selyem
.szerint dombos tart. Duran- malmokkal diszeskednek ,
vagynak szinte festések ,
ce ésRhone vizén kivül több
kissebb fó vizektöl nedve- kurtonfabrikák , pálinka é«síttetik. A' földje igen tergetö helyek,' Chemiai mûamékeny , de rosszúl mivel- helyek, réz - fabrikák '»
tetik. Gabonát , bort , sáí- a' t. Borral , szarvas gomráíit, fát, olajt, és szeder bával , sáí'ránnyal , faolajfákat termeszt. A' marha.
jal és gyapju val nagy keresnevelés itt igen csekély. Takedéat üznek. Az osztâly*
. lálni köszeneket, és hémelly
tisztjeinek lakhclye , nem
egyébb ásványokat. A' mes- külömbeu egy Piispoknek
terségek , és a' kalmárság
is,és egy kereskedésbéli törnincseneknagy virágzásban vé.nyszéknek. Eaeken kívül
F,z a' tärt.ka 14 században még
emlékezetre mélLá
a' Római Pápa tart.nyi kohogy ezen városban 1.30,5.
zé jött, de 1791-ben ismét toi egész ï.377 esztendcig 7
elragadtatott a' Római Pá- Római Pápák
laktanak.
, pától a' Francziák által , és
Ezen ido ¿datt tudni illik
igy most az elött Dauphi- a' Római Szék' ellenkezöj
íié Herczegséghez tartozó ,
Romában laktak. Az ideva
Orange v. Orania , és Pro- ló Barátok templomábaa
fekszik Petrarcha szeretoje
vence' egy részével Vaucluse
■osztályt formál. Fó. vsa
Laura.
Avignon , Avenio Cavarum , Avila, tart. Spanyol orsz. re(43° ,56' 58" E:Sz. 22» 28' 10"
i Castiliában Valladolid
K. H.) nagy méltóságot muSegovia Toledo és Salaman
tató vs 21400 lak.kal Rhone
ca között 1*5170 lak. vagy
nak. A' földje hegyes, 's jó
í'óviz mellett. Tojas formât
borokat termeszt. Fovsa
mutât a' varos' fekvése,
az úczái keskenyek, gör.- Avila , Albucella , Arbacula ,
bék, a' házakvrosszak. A'
Adaja fóvize mellett , szép
-eok templomok és monosto- síkságon fekszik , kófallal
és tornyokkal vagyon korülrok a' kertekkel a' vsnak
véve 1 000 h. és 5000 1. vagy
majd harmad részit foglalnak ; egy Püspbk residenják el. Emlékezetre méltók
cziája, Sz. Teresia szül. heitt a' régi vár , ez kosziklán
lye; vagyon egy katona osvagyon építve, a'nagytemkolája. Itten posztók készíplorn, a' városháza, a' nébai Erseki residenczia 's a'
tetnek , és vetélkednek jósá^okra nézvea' Segoviabéf. Rhóne folyóviz mentében
liekkel. Az idevaló Univer>
.szép sétáló helyek vagynak.
sitámak nines nagy hire*
E^y nagy betegek' háza is
A' vs Sierra d' Avila hegy.vagyon, szinte egy szegéség között fekszik , ezert
"nyek' árvák' , és egy bolonjflok'haza. A' tudománybé- hegység Leontól egész til
Castilliáig terjed ki.
ii intézelekbol e?v Lyreun,
Atheneum, Foldmívelés'táv- Avila , déli Scotiában Cluis
des dale tart.ban Hamilton
sasága , egy nyilván való
konyytar, (Bibliotheca) é* töellett Cluydb« fóvíz.
Avilies »

civiles, (43° З^Е. Sz. цо 4g' Avranchin , Kis tart, á' regí al
К. H._) szép kereskedö vs egy
so Normandiában Franczia
kikötöhellyel
Asturiában
orsz. ban.
Spanyol orsz. Oviedo vidé- Avret Bazar , fehér személyek
vására , az az egy bézárt
Jíében Biscáyi Baynál 2300
lak vagynak.
udvar Konstantinápolyban,
falakkal és más épüleAvin , Avintes , szép falu Gróftekkel ragyon kerülvéve ,
ság név alatt Tajó í'óvíz melide
hozattatnak
sklávlett Portugalliában , melly
nék JLgyptusból , Habesehigen alkalmatos a' fei 's kiból , Georgiából és Tscherrakódásra.
kassiából , és miaden péaAvio , szép mvs Olasz felsö
teken kitétetnek nézore.
Etsch oszt. Etsch fóvize mellett, innen sok bársony hor- Avugena , èggyik a' Bidsehugai
datik ki.
szigetek közül Senegambiájßviquirina , sziget del i Ameriban.
kában , Mar del Zurnál , de Avula , kis vs Siciliában Balto
tart. ban Syracusa és Capo
la Conception vs mellett ¿
Passora között , Mireanda
Chili orsz. tenger' partjân.
vizénekkozép tengerbe folyAvis , Aviz , kis de erös vs
. Portugallia' Alemtejo tart.
tánál.
Estreñios hegyek közlt 1600 Аш , tó déli Scotiában.
lak. Avizi Vitézi- Rend' lo- Ди>и , tartomány Nipón szigehelye.
tén Japanban.
Aulerci p. Nemzet Galliában , Atvar, Avar. Oar, Lesghistán
Sequanától kezdve Amónica
tart. Kaukasiában Koisu és
félszigetig laktanak Carrou- Axu folyóvizek közt. Ezen
tesek méllett 's Eburovices>
tartomány' lakosi még a' réCenomanusok , és Diablengibb historiában is nevezetesek voltak , kétu.m Ebetes nemzetségekbôl állottak.
Fö vsok volt Mediolanum
li és Erguni részekre volíak
felosztva. Ezen tarfc.ban látAulerc. most Evreux.
Aulis , vs Boeotiában, Cunihafcni némelly jelelcet régi
magos határos falakróL A*
pus tenger szorulaton , két t
lak. részszerént marha nenagyis kis révparttal.Itt tarvelésból , részszerént rabtóztatá Agamennon Trójálásból egy Herczeg alatt
ba költözö seregét , szele
élnek , kit Awar - Chánnak
nem lévén.
fivola , vs Siciliában , Val di
neveznek , ezt a' Herczeget
a' Lesghierek Muzalinak
Notoban , nádmézplántákhívják , és ez a' leghatalról és czúkorfozésrol hires.
masabb Herczeg LesghistánAvon , kis fóvíz Warwik An
ban , hol ö 15000 embert
gel Grófságban , Savern fóakár mikor is hadba állífcba í'oly. Ezen nevü fó van
hat. Fövsok Kabuda. Ehez
még Monmouth Grófs. Ana' Herczegséghoz tartoznak
gliában, és az Argyle Gróf.
mégt.obb osztályok: Idaktle ,
Scotiában.
,
Arranches (48o 41' 1\" E. Sz.
Mukratle , Ansekul és Karachle , nem külömben né
X(P 18' 9" K. IL) kereskedö
melly helységek is a' kózeL
vs Franczia ország' Canal
oszt. Seez fóvize mellett 1fa . lévô tart.nyokból. Ezeknek
órányira a' tengertöi 5,500
függések külombféle.
lak. és égy fellegvárral.
Awar v. Haibul vs a' felül Ú-»
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írtt tart.ban 600 ház. itt lelbe mellett 700 lak. a'kik
az idevaló nagy réz mívekszép gyapju materiák 'a t.
böl élnek.
ef. készítetnek.
,/íí<;ú!íícA«,í'óvizKaracsatkában, Awlon Valona , erös vs Albaniában Europai Török orszé
ez 22 i/amfdnyi folyása után
Avatschinski öbölbe ömlik ban Adriai tenger mellett
kikötöhellyel , egy Basábol a' Petropavlovszky rév
nak , és egy Görög Metroyagyon , Petropavlovszky
politának
residentziája ;
V. Petersund helységgel egykereskedik viasszal , pagyütt , nem külbmben itt
muttal , falszönyegekkel ,
vagyon a' Awatscha kikövászonnal , és bésóz,ott hatöhely is 4« h. es 100 1. ez
lakkal. Ebben a' kürnyéka' kikötöhely igen bátorsáben )ó borok és sókóvek;
gos. Ezen öbölnek északi
vagynak.
részén fekszik azAvatschinski tüzokádó hegy, melly sok Auisaena , fóvíz Orenburg
Orosz Helyt. mellyen hi
eszt.döktöl fogva füstolog ,
res vashámorok vagynak ,
de tüzet ritkán okád.
ezek eszt.ként 40000 font vaAwchaseti > Awchasi , h Absat készítnek.
chasia.
Awe - Loch , tó Argyle Skp- Ax , Acqs , Dacqs , vs Francz.
ország'' Arriege oszt. Pyrecziai Grófságban , 30 mfd.
naeus hegyek alatt Arriege
a* hossza, i mfd a' szélessége,
fónál , 1 500 lak. és meleg fer108 iábnyival magosabban
dokkel.
fekszik a' tengernél.
Atoen More , kis fó Wiklo Gróf. Axai к Aksai.(
Axams , helység Inspruchhoz
ban , Hiberniában.
közel , Inn ker. Itt vagyon
Awerri , Warich. , Owhere ,
a' legjobb kendervetés egés2
orsz. Afrikai sklávok partja'
Tyrolisban.
kôrnyékin a* part kezdeté
töl 3,5 mtfdre terjed egész Axarafe , kÍ9lft*ft;_^1ev1iI1*.ís
Cap Formosáig , a' tart. la"'" mellett
11
A-J-'
vidéke
Andalusiáb.
Axfierg
,
Dylta,
helység
Neripos , alacsony , erdos,
ke Svecziai tart.ban közel
egésségtelen , nem is igen
termékeny. A' ïak. szererse- Oereboboz , egy heggyel ,
mellyböl kénkô , veres krenek ; jó dolgos nép. A' For
ta, és gálicz ásatik.
cado fóvize , mellynél az egész tart. fekszik , masrában Axbridge , Axa, mvs Somerset
foglalja nemet egy kék kô- An£ol Grófságban Mendipnek , (Aigris Akoris} ezek a^ Hills hegy alatt, Axe mellett,
looo lak. ezek szomjúszárt
arany partokon nagy becsvetnek , és harisnya fabriben tartatnak. Az Europábéliek innen sok sklávokat kákkal foglalat ¿skcdnak.
visznek el. A' P'rancziák it- Axel , vs egy kis eróséggel
Francz. orsz. Scheide oszt.
ten 1786-dikban
Borodo
Scheide fóviznek egy ágászigetén
mes+elepedtek ,
nál Hulsttól nem messze 170
de ezt az Angolok i70¿-ben
h. és 1840 lak.
elrontották.
Awenderzyl, sánczok a'voItFr. Axholm , helység Lincoln Anország' nyug. Ems oszt. ban.
gol Grófs.ban. Ez Trente es
Awestadt , Afwestadt , kelleIdle vizek által sziget gyametes fabrikás hely Swenánt vagyon korülvéve , és
ü*ia' Daiarae tart.ban , Daianen igen mocsárgs. Itt ta
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láltaíik a' legszebb alabas- fóvize mellett France, orse.
trom.
felsö Marne oszt. 678 h. es
Jixim 1. Akim.
2510 lak. Itt terem a' legAxiopolis , Török vs Dunamel- jobb Campaniai bor.
lett Bnlgariában.
Ay , egy a' keleti Indiának
Axius fl. Legnagyobb viz Ma- Banda szigete közzül , édes
cedoniában, északról délre vize nincsen¿de legjobb szeremajd az egesz országot ált- csen diû faji vagnak.E.felé vafolja , és mintegy ketté ha- gyona* Revange nevü erôség.
sítja, elágozik kétfelé ta- Ayude, kis mvs Rum-Iliban
• vakká, 's sok vizekfolynak Török tart, fekete tenger*
bêlé, u. m. Erigon,Echenyuç. részén , egy jokikötödoros 's a' t.
hellyel Konstantinápolytól
Axminster , mvs Devon Angol
ц mtfd.
Grófs.ban 2000 lak. igen hi- Ayamónte , Aymontium , kis.
res falszönyegek , posztó ,
erös vs Sevillában SpanyoL
pamut , és bör fabrikákkal.
országban , Gvadiana' Cadix
Axo, Asso ,v. Rasso, eróségCetengeröbölbe szakadásánál,
phaloniaszigetén,egy csak20 ^500 lak. vagynak, és egy
lábnyi tengerbenyúlófoldon jó kikötöhelye. Igen jó ízür
egy tenger ôbôlnél,magossà- »s jó szagu bora terem.
ga mindenütt igen nagy, Ayas , I. Aias.
Görög"fötemplommal és egy Ayay , Saint Croix szigetének,
csekély kikötfihellyel.
déli Amerikaban neve , CaAxu, kozépszerü vs nagy Tarraib lakosinak nyelvén.
taria'JKascïigar orsz. hason- Jfybika , tengeri vs Indiában
ló nevü folyónál , itt sok Malabar nevütenger'parton.
pamut portékák készíttet- Itt sok hajókat építenek , és
nek. A' lak. többnyire pomeszet égetnek ostrea és csigányok.
.
ga héjakból.
Axum,nagy de nagyobbrészént Ayen, vs Francz. ország' Coromlott az elfttt fó vsa , most
reze oszt. 9.30 lak.
koronázás helye Habessinia' Ayer Raja , 1377 lábnyi maTigre tart.nak , egy domb
gosságú tüzet okádó hegy
alatt fekszik , vagyon 300
Sumatra szigetén.
h. A' lak. vastag pamut por- Aylesburg , vs Bukingham Antékákat és a' legjobb pargagol Grófs.ban, egy termémenát készítik kecskebörkeny völgyben fekszik 3200
böl. Itt közel azon felséges
lak. ezek földek' mívelésémaradékok közzül , mellyek
bol és marha nevelésbol tápezen tart.nak néhai virágzó
láljákmagokat; fbképentuállapotját elárulják , találni
dósak a' kácsa tömesben ,
még egy Obeliscust, mellyezekból sokakat Londonba
nek hossza 64, vastagsága 6,
küldenek. Itt tartatnak eszt.
szélessége 3 lábnyi ,
ez
ként az orsz. törv. tanátsi.
belül egészen üres mint- Aylsham 1 néptelen mvs Norha egymás
fölött bol- fèlk Angol Grófs.ban ,haristos ablakok volnának; több
nya kotésbóltápíálják makissebb illyen Obeliscusok
gokat lakosai.
találtatnak, valamint szin- Ayme , Aime, Amata, kis vs
te 16-17 pyramisok, és több
Isère mellett Franczia orsz.
felülírások.
Montblanc oszt.
Ay i Ageium , kis vs Maro« ¿iymeries , Ameria , kis vs»
i.7 *
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Francz. orsz. Északi oszt. Azille , Azillon , vs 257 h. Vn
egy erös várral Sambre orezag* Aude oszt.
mellett.
Atincourt , Agincourt, helység
¿ynsa (42° íó'E.Sz. íó^s'K. Bethunétol
nem messze
H.) vs Aragoniában Spanyol Franczia ország' Calais tengerzug oszt.500 lak.
orsz. 2000 lak.
Ayo* 1. Ajoiak.,
Alio, mvs Albania ToroktarAyova (39° 13' E. Sz. 15O 42' K.
tom.ban hasonló nevü tenH.) vs egy várral Xucarfó- gerôbôlnél.
vize mellett Valencziában Aiiruth , v»ka a' veres tengerSpanyol orsz. 5850 lak.
nél , hoi lzrael fiai áltkeltek.
Ayr, Aróla, Bar Her.ben Lo- Alla, neyezetes só fóviz Matharingiában Aisnebe fóvíz
rokkoi bir. itt a' száraz fold
Ayr , Air , Aëreus , Kyle Gróf.
mellett jó száraz sót találScotiában Cluidi tenger 0hatni, a' kbzepén pedig tiszbblbe folyó víz , azpn nevü ta olvadt-só folyik.
Ayr vssal.melly Kyíei G»ófs. Azmer 1. Áschmir.
nak fö vsa, jó várral, örizr Ai-Oda, a' nagy Szultán' thróV
tetett révparttal , és híree nus szobája , a' hol a' Sta
kereskedéssel.
tus clsö szolgáji jelentik raaAyron , kis vs Görög orsz. Ligokat.
vadia Török tart, egy Püs- Azor¿ai szigetek , Terceiras ,
Insulae Accipitrum (36o-—
pükséggel , melly a' Lepantoi Érsekhez tartoiik.
39° E. Sz.) Afrika' NyugotAyvuria , vsModenai Her.ben,
északi felen , LissaborjáOlasz orsz.ban. 1
•
tól 300 Angol rpfdre, a'számok 9-re megy , <Éiheto ,
Azambuja , vs Portugalliában,
hogy tüzokádó eredetüek.EEstremadura tart. Tejo mel
lett 700 h. és 2900 lak.
zeket a' Portugallusok találAlamor , f Azamur , Azimor ,
ták fel a' 15 Században , és
( 33o É. Sz.) nagy vs Maroka' sok keselyük után nielkoí , Dukalla tart. Morbera
lyek itt találtattak , ülyv
szigeteknek nevezték. Néfóvize mellett , a' tengertol
nem mezsze.
ha néha Flamiai v. Flandriai szigeteknek neveztettAtan, Cybelének szenteltetett
nek , mivel már elöbb akarhegy Arkádiában.
ták felfedezni a' FlandríaiAmy , Assai le Rideau , vs egy
ak. Az klimájok igen egésvárral 1700 lak. Indre fóviznél Francz. ország' Indre és séges , mivel a' Ievegö mindég tiszta, de a' tenger né
Loire oszt.
Ateitao , vs Estremadura tart.
ha nagy pusztítást tészen ,
Portugalliában ,552 h. 2340
nagy szeleknek is , és rettelak. és egy karton fabrik.
netes foldindulásoknakvagyAient , orsz. kel.Indiában Gan
nak ezen szigetek kitéve.
ges en tul , egy a' Iegjobbak Ezen szigetek közzül legne«
vezetesebb ay S. Miguel szikbzzül Asiában, Nagy Mogol
v birtoka ; bányákkal bövel- gete , ezután pedig Terceikedik. Drága gumi , kira , Pico , Santa Maria, S.
vált veres , hozattatik ki
Georg , Graziosa , Fayal ,
Flores és Corvo. Ezen 9 szi
beiöle.
Aserbaidschan , Azerbidia , 1.
getek egy Spanyol HelyAderbidschan
tartó alatt vagynak. A'PaAiild, L Arzilla,
pi rend feje pedig egy Püa»
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pöV a' Ici л' Lissabonai Ér- Atochis, helység volt Jordánori
век alatt vagyon , sok tem- innen Palaestinában.
plomai es monostorai vagy- Azor , n. helység volt Azotus
¡nak , de kevés kézmívei és
es Ascalon kbztt Judaeában.
fabrikáji. Portugallia sok Más Azor esett a' Samochieót , olajt,Maderai 's másféle
nitesi tón tul.
borokat és a' többi népek' Azotus , Asdod , Jos. 15,47. Asportékájit kttldiezen szigecalononalól, Jamniától 200
tekre , 's ezekért izacsot , és stad. feküdt Judaeában,
eedrusfát кар. Majd min- Jud. 2, 28. 's nagy helység
den hajói Spanyol és Por- volt.
tugallia országoknak itt Azow I. Asow.
kötnek ki , és' itt vesznek Azúa , vs jó kikötöhellyel
frissitö élelmeket. Sok Holaz Antillai Domingo szige'landus hajók is itt kötnek tén Americában.
ki , és Narancsot , 's czitront Amaga , kis vs egy orzo evesznek. De a' fökereskedök
rftséggel , és a' Santiagói
il t az Angolok. Ezek gyap- vitéz rendnek uradalmával
1'úból való portékákat,vasat,
Spanyol Estremadurában.
leringet , sardellet, turót, Azuagues , Fez, Tunis és Trevajat és bésózott halakat
mesen országban elszélledt
hoznak ide , ezekért a' szi- nemzetség , kik keresztégetek és Brasilia' termé- nyeknek tartják magokat*
seit becserélik. A' Kanári
azért tüzes vassal kereszt jemadarakkal is nagy kereslet sütnek testekre.
ltedés üzetik. Ezek a' szige- Azuri , Suri , Golfo di Venetíátek 1808 eszt. Januariusban
ban lévô kis sziget,Sebenico
megeggyezés által az Anvsának elleüében. Velenczei
golok kezébe jutottak.
tart.hoz tartozik,

Baagri, megerosített , majd
hozzámehetetlen hegy Mahierek tart.ban , a* Sklávok
tenger partján.
Jßaalbek, Balbek, Medinach ,
Semsa , a' régi Heliopolis ,
az az : Kapváros C330 42' 50 '
E. Sz. 540 31' К. H.J mestersé'xtelen,'skellemetlen vsSyriában ,5000 lak. és a' régi«égek feíséges maradványival , mellyek között legmkább (sudálkozásra méltó
a' Nap' temploma. A' lak.
többnyire Muhamedánok
a' többiek Görög és Moronita Keresztények vagy
Zsidók. A' Görögöknek itt
egy Püspökjök vagyon , a'
Zsidóknak pedig egy Sina-

gógájok.
Batir , szép, nagy, népe« mr»
Helveczia' Zug osztályában,
Lorez mellett igen szép termékeny tájékon.
JB ar 1. Bar.
Saar, hohen Bar , erös vár
egy magos hegyen ElszaszZabern mellett Francz. orsz.
also Rajnai oszt.ban.
Haaras, völgy Jordanon tul
északra Macharus vaától.
Baasi, népség Habessinia' Ra»
el-Fihl tart. eredetekre nézve a'Schangallaerektöl származnak , ezek a' Muhamed
hitét vették fel.
Baatsch , 1. Bács.
Baatsiong , kis vs déK Asia*
Cambodscha ortz.ban , v«b*
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laha a'Királyok' residentzi- tengeröböllel egybeköti.
ás helye.
Babenberg , 1. Altenberg.
Tßaba , nagy és szép mvs Ro- Babenhausen, grófi uradalommániában, a' lebete tenger Bajor orsz. Iiier ker. Günz
nyug. partja mellett , egy
és Kamlach fóvizek közt.
elég nagy tónál , mellyet
Fö helye
a'TörökökBabasonnak hiv- Babenhausen , ( 48° 8' 30" E.
nek, Bazargi es Buleia közt Sz. 27o
30" K. H.^ mvs
fekszik.
Günz fc-vrze mellet, 1600 1.
JBabba , Aug. Cs. szállítmánya és 2 várral.
Mauretániábatu Lixum vs- Babenhausen, vagy Bobenhautól 40 mfd. béfele.
sen vs a' Hanaui GrófságBab-Baha , egy с s op ort népes
ban , Gernsprintz fóvize
helység Habessinia' Derabea mellett, 1300 í. és egy erös
tart, nem messze Derabea várral.
tavától , igen szép tájékon , Bobenthal , egy az elött a'
több mezei házakkal és jóKronveissenburgi prépostszágokkal , mellyek mind
sághoz tartozó helység. Vavagy a' Rirálynéhoz , vagy
gyon egy Ezüstbányáia.
annakatyafiaihoz tartoznak BaberowUavajBoizenbuTg, melBabachaka , egy a' Bidschugai
lett, Ukermarkban.
szigetek közzül.
Babiji zob , az az : vény AszBabadag ; Babaduck , Babaszonyfoga , Jelozvahegynek
daghi, vs Silistriai Bassa- kampos bércze.Karnioliában
ságban Rum-Iliben , BassáIgy neveztetik az más hol
nak lakó vsa. Ezen vs * is a' Tótoktól.
szomszédságában sok sasok Babil, helység, Irak Arabiaí
tartózkodnak. '
Bagdad Bassaságban , Sz.
Babafalvn, Babje, falu Sáros Hilától 2 orányira vagyon ,
várm. Tapli járásb. Eperjes- itt látni még ama régi Babitöl 3 1/4 ora, eey hegyen.
lonnak némelly omladékit.
F. Ú. több uraság. Lak. Té- Babin , falu Arvavarm. Loktok, Evang, és kath.Jó mészczai ker.ben Magura hegy
kobányával.
:
alatt, Arvához 1 \ßi RosenBábaszéh , Babina , priv. mvs bergához 61/2 mfd. F. U. a*
Zolyom mvs. alsó járásban. kr.Kam.vagynakjólegeloji,
Korponától 1 1/2 Schemnitz- marhajis. a. t. lak. 886 kath.
töl 2 \f<l mfd Bozok Lehotés 5 Zsidó.
ta és Száz köztt Dobronai Babinagreda , falú , 's régi vár
urod.hoz tartozik.Iak.tótok, Slavonia Brodi ker.ben ,
kath. ërôség , formára épíBrodi határ örzö regement'
tett templommal, éstermé- 7dik Cantonjában Szávához
keny fólddel.
1. úi Mikanoczehoz 4 ora,
Sabber, Molurhi szigeteknek
Berava és Koniska posványegyike kel.Indiában, lakosi ság köztt. lak. kat. tulajpogányok. Hollandusoké.
don pléb. és 185. h.kal.
Bab-el-Mandab , az az Halál- Babinowszky , vs Mohilewi
konyhullatások vagy szo- Helyt-banEurópai orsz. bir.
inorúkapu,Fretum Babelm,
ban.
(12o 32o É. S. ói^K. H.)ten- Babitz, kis fóviz»Orosz. Grodgerzug Asiában a' melly az nói Helyt. , ez Ordwane fóíndiai tengerl a' veres ten- vizbe szakad.
gerrel a* vagy az Arabiai Babolcta , mvs Somogy Várm*

ezon nevn járáshan Dráva ban. Négy szegletre építe*
vizénél , Bolho es Uj* nép
telt , Euphrates vize par"
között. F. U. Végh familia. tjai.n. Nabuchodonozor KirLab. Magyarok., Horvátok t'ól ékesíttetett fel 87 láb"
és Németek, kath. van tu- nyi vastag, és 350 magas»
lajdon tempi, es postája.
60. anglus mfdnyi nagykö"
falakkal , négyszegletü volt
Nevezetes erôsége leomlott.
Bábolna , к. Puszta Komárom
100 kapukkal , 's 2,50 tornvokkal ékeskedett. Eu
Várm- Gesztesi járáaban ,
phrates vizén volt hidon tul
GyörroF Budára vivö orsz.
keletre állott Belus' arany
úton, Banához közei, Ácshoz i 1/2 óra. Mezöhegyesi
bálványú temploma, in
Katona mènes hivatalhoz nen nyugotra a" Királyi 4
tartozó intézettel , tulajmfd. kerület ü palota , melly
don szép pléb. temp. mal,
más há/.okltal fgyütt égetté« VendégiogadoVal.
kövekböl épült. Az Euphra
Bahootd , 1. Barkboord.
tes vizén függö 400 lábnyi
Bobot , falú , Trencsin Várm.
kert oszlopokon fekvö bolthegyek köztt fekszik, Uhajtásokon feküdt. Hires
grócztól 1 mfd. F. U. Gróf volt itt még Semiramis ásaíllésházy , lak. tótok katotott tava is , a' viz partoklikusok vagyon egy papikal és csatornával együtt
rosmalma.
ma alig láttatik helye. Cy
JSaiot , falii, Sopron Várm.
rus és N. Sándor által megKapúvárhoz ñera meszsze.
véfetett 's elpusztíttatott ;
F. U. Herczeg ¿íszterházy ,
leginkább vesztett azáltal ,
lak. magyarok kat. Dohány
hogy Seleucus Nir. Tigris
ültetessél és termékeny havize mellett Seleucia vsát
tárral.
épitette , és Syria fö vsává
Babsikn , Helys. Slavoniában ,
tette. Omladéísi között régi
Szeremi ker.ben és Várm.
pénzek , eszközök , edények ,
Illoki járásban , Illoki Uras t. ef. talállatnak ; meldalomhoz ésLovásziPléb.hoz
lyek század olta koveket
tartozik, Novákhoz közel ,
adnak építésre.
Illokhoz 1 1/2 mfd. lak. ele- Babylon , más vs Aegyptus^
gyesek. Vásárja vagyon.
ban , természettol erösitteBabul , Pateóla , nagy vs Nagy
tett Nilus keleti partján ,
Mogul bir.ban , indas vize
Delta déíi esuccsán , Araszigetében.
biai Bérczeknél, alsó és kö»
Bob' yani Síigeteh , ezek a' Phizép Aegyptus határán. Karabyses alatt Babyloniaktól
lippi Szigetekkeí és Gagayan Tart. eggyesülve vagyépíttel ett , régi neve Letus
nak. Az ide való járás a'
vagy Latopolis volt. Innét
sok fergetegek miatt veszelátni a' Pyramisokat ; innéfe
delmes fában és eleségben
indultak ki Izrael fiai Aeszükséget szenvednek. Az
gyptusból. Kçpus (maiom
Eloljárójok egy Spanyol nem ) imádtatott benne ,
Sergeantból áll , némelly
Makhinák által tartatott
Szerzetesek tanitják a* né- vizzel. Római szállás volt ;
pet olvasót imádkozni.
düledéki Altkairónál lát-„
Babylon, hajdan legnagyobb
tatnak ; mostani nevé Bu's legnevezetesebb vs Asiáboul.
ban , azon nevü birodalom- Babylonia, orsz. kelstre Ti-
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gris vize, nyugotra puszta 'acenis Silva , erdo , melly
Arabia, délré Persiai öböl természti fal gyanánt a*
es bodog Arabia , éjszakra Cheruskusokat a' SvevusokMesopotamia között feküdt. tól, vagy Cattusoktól küAuranitis, Chaldaea és A- lön választá , a' Herczinumordacia tartományokból mi, utóbb Buchonisi erdöállott, 's igen termékeny nek része r vagy is Thuvala. Mostani neve Irak ringia, Hassia és Wetterau
köztt elterjedt erdö volt.
Arabe.
Baca , Баха , Baza , vs Gva- acharach , Bachi Ara, város
dalentia fóviz mellett Spa- Franczia Ország' Rajna ésMosel osztály. Rajna fóviz
nyol Granadábán 4000 ház.
'Nyugoti partján, igen ter
vagynak. Hoya de Baza ter
mékeny tájékon , itt terem
mékeny vplgyben fekszik ,
ß.' szép bachariai muskafiokép soif bora, buzája, és
tálybor. 266 ház. és 1.360
líendere terem.
Baca , kis fóviz Portugftlliai lak.kal, hajpor és keményitö fabribájí vagynak. —
Estremadura Tart. ez AtMind a' három hitüeknek
lanti tengerbe folyik.
Bacaim , Bazaim , megerósí- fragynak itt templomaik. Ezen vsnak által ellenébe egy
tett kereskedö vs Hindostavölgybe savanyú viz "va
jii Guzuraté Orsz. egy viz
gyon F' vsnál Rajna közefolyamatnál., melly a' legpében olajszerü forrás van,
nagyobb hajókat is a' tôle
melly e' folyót kellemetes
nem messze levo Golfo di
• Cambayába viszi , vagyon
szaggal , és különös szinnel
külömbözteti.
egy kikötöhelye f ta,rtozik
Bachdalan , mvs Iglaui к er.
a' Morattákhoz,
Baca/a , vs Gangesen innen
ben Morva Orsz.ban 46 ház.
elso Indiai félszigetben , Gol Bacher , magos hegyek Steyer
Orsz.ban , Marburgi és Cil—
fo di Bengalánál , Arucan
, ' lei leer.tek között. KezdödOrsz.ban.
nek Karinthiában Dráva.
Bacanor , hely egy tónál Car
déli partján és innen б mfdnara orsz.ban kel. Indiában,
re terjednek ki , de itt már
Portugallusoké , nagy riskása és bors kereskedéssel.
Dráva vizétôl egy keveset
eltávoznak.Egész kerülete 15
Bacatha , hely , Arabia Peraeámfdet tészen. Ebben a' hegyban Philadelphiától ñera
ben találkozik Smaragd kft ,
messze.
mellyel legnagyobb keresBacay , kis orsz. és vs Gangesen
kedést iiznek.
innensö félszigetben , Asiában , Pegu vizénél , az Avui Bachern, vár és jószág felsö
Stayer Orsz.ban Judenburgi
Király alatti
Beceana , Cremera , kis fóviz ker.ben Völser fóviznél , OFr. Ország' volt Tiber osz- berwöls és Unzmarkt között
tályábah , ez Roma alatt lévô úton , nem messze egy
Tiberisba foly , és itt fek
vashámorral.
szik egy hasonló nevü tó Baches 1. Beches.
és mvs, mellyben kénkô- Bachian , Batsehian , (i° D.
fabr. vagynak.Most a'Pápáé.
S. i4s° K. H.) egy a' Molukai szigetek kö/.zül , TerBaccarat , kis vs Meurthe fó
nate Francz. helytartóságviz mellett. Franczia Orsz.
Meurthe ct»zt.ban. 1,310 lak, ban, vagyon egy tulajdorj
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Perczegé ( ki a' Franczi- szárad. ,
áktól függ) Sultan titulus- Bathus Szigete , bis sziget ,
sal ennek residencziás he- nem messze Pentagonet
tagtorlye Franczia Barneveld Iiis
kától Akadia tart.ban , é• várban vagyon , több szige- szaki Amerikában , népes ,
tek is vagynak ennek ha- és jól míveltetett.
talma «olatt. — Hossza 9 Bachzisarai , Batschi - Sarai ,
mfd. Fôkép sok kokusfák, (az az kerti kastélyj Bacaságo és fenyopálmák te- sara , nagy vs Tschurnksu
mellett azEurop. Orosz Bi-,
remnek itten.
Bachiglione , Bachiiis , Medon- rod. Tauriai HelytartóV
cus minor , fóviz Olasz Orsz. ságban , a hegyek köztt,
ez több к issebb fóvizek ösz- mellyek
köfal gyanánt
vefolyásából ered Vicenza vannak. Ar Félsziget nyu?
mellett, és Este alatt a'
goti részén fekszik ; vagy
Velenczei tanger
öbölbe nak 1,411 ház. és 7,ooo Iakofoly. Ezen foviztöl nevezett sok kik Ürmények , Tafárok , Görögök és Zsidók. A*
osztály
Bachiglione , Olasz Orsz. fog- Chán' Kastélya nagy é*
lalja magában az elöbbeni rendellen , de még is alkalVic entino Tart.mányt a' Vi- matos épület. Vagynak 33
cenzai Hercz.get , ésVerone- szép Mecsetei , több ferdöji, vendégfogadóji ; 1737
senak avagy
Veronának
és 1771-ben az Oroszoktól
azt a' részét , melly több
más Velenczei Státusokkal
kiraboltatott , és meghódíttatott. Több fabrikáji i>
1797-ben Austriához kapcsoltatott, minekutána envagynak.
nek elsöbb részei már ez Backawa, fóviz Slavoniában.
elött Olasz Országgal egy- Backbordsburg , 1. Bug.
gyesíttettek;74Q mfdre ter- Backeven , fóviz Fr. Ország'
jed ki , és 527,800 lak. vagy- volt Frieslandiai oszt. Grönak. Fövsa Vicenza.
ñinga' határi mellett.
Bachindel , falú és Urodalom Backnang , vs Murg folyóvize
Slavonia' Posega Vármegye mellett Würtenbergi Kir.
alsó járásban , Posegától 3 ság' Heilbronni oszt. 3,896
1/4 óra szölöhegyek köztt.
lak.kal kik között sokan paCsernek Urasághoz és Piémutszövok és timárok.
bániához tartozik, sok do- Впек o/en , mvs Cseh Ország*
Bunzlauí kerületben Iser
hánya vagyon
Bachis , vs kôzép Aegyptusmellett. A' lak. sok hajóban , Moeris tavánál , más- munkákat készítenek el.
képp Dionysius.
Baco , föhelye Mindaro PhiBachmut , (48й 32' 45" E. Sz.
lippi szigetnek.
550 _о0/ к. H.) Fövs Bach- Bacote* , Déli Asiának Tunmuti ker.ben az Europai O- kin Országában egy neme
rosz Birod. Jekaterinoslaw a' Csalóknak ezek boszorHelytartóságban 400 ház.
kányságaikat csak a'népnek
és 2,800 lak. Sóaknáji és mutatják , a' nép pedig olly
posfetó fabrikáji vagynak. nagy bizodalommal vagyon
Magos helyen fekszijt egy hozzájok, hogy a' legtitkülsö vssal , és bépalánkolt kosabb gondolatit is reásáneczal , Bachmut fóvize jok bizza.
mellett , mel}y nyáron ki- Bactrn , fó és fö vs Bac^rian**
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tart.ban Asiában , a' Caspiumi k^ipuktól .3700 sta
dium. Paropamisus hegy alatt ; régibb neve Zariaspe ,
most Balck azaz nagy vs.
JBactriana , tart. nyugotraMargiana , ész. es keletre Sog
diana tart.ok , és délre Pâ
ropamisus hegy között Asiában.
Sacçuevi/U, vs Fr. Ország' al«5 Seine oszt. ,30o ház. és
«370 lak.
Báct Várm. (Comitatus Bacsiensis , Batsc-her Gespanschaft), Várm. Magyar Orsz.
rtévezetét vette e' Vármegyénok haidani hires Bács
vsától. Regenten az egész
Megye Bács és Baja között
vala határozva, azután Tételig terjedett , vége szakadván 1721-dik esztendöben a'
hoszszas
perlekedéseknek
Bács és Bodrogh Várm. egygyesíttettek,de 1747-ben egymástól elválasztattak > 1802dik esztendñbéli Orsz. Gyülésnek
8-dik artikulusa
szerént ujjonnan öszvekapcioltattak Bács Várm.*éjezaki szélességnek^0 13'tól
fogva
46o 24'ig terjed.
Keletre Torontál Várm.
Délrol Szerem Várm. Nyugotra Verocze és Baranya,
(éjszakra Pest } Kis-Kunság ,
és Csongrád Vármegyétol
Itornyékeztetik.
Legnar
gyobb/hoszsza éjszaktól délnek 14 1/2 magyar mtfold
ïeg nagyobb széb-ssége pedi? nyugotról keletnek it
manyar mfd. az egész nagy«éTa pedig 170 7.59/1000 □
tnfdeket tészen , mellyeken
Iterek számban 342,450 lelkek tal Utatnak , igy tehát
i □ mfdre mintegy 2014 lélek fön Az egész Várm. 4
Já.rásokra vagyón felosztr
ira , t. i. a' felsô , alsó , köçég , ¿s Tisza járásokra.

Számlál .3, királyí, 15 me
zo , és 1 Erseki Városokat ,
92 helységeket , számos
pusztákkal. E' Várm. kivévén éjszaki részeit köröskörül vizekkel vétetik. Fekvése róna , mellyet nómely
dombok hasogatnak , Termöföldje többnyire gazdag,
és trágyázás nélkül is tej
rem, kivévén északi homokos vidékeit : mindenfél©
,gabonája bôségben vagyon >
elég gyümölcse is és bora.
M".rháji szépek , és munkára kiváltkéj?en alkalmatosak. Rétjei , és mezöji jó legelöt nyujtanak. Napnyugoti széleit gyö.ryörü erdök
foglalják a' Duna szomszédságában , mellyek a' mezöknek kiességére , és az élo
fáknak
kellemetességére
nézve méltán kedvelhetök.
A' messze kinyúló egyenes
térség a' magasan felemelkedett cserfákkal ékesíttetett, mellyek nem olly régiek ugyan nagy részint,
de a' föld termékeny voltától tápláltatván , kitetszö
nagyságra nevelkedtek , jelesebb erdök közül valók
az Uj-vidéki ésFutaki, Pdlánkai és Bicsi, Bajai 's a*
t. üombjai kÖ7Ül (mert hegyeket itt hijában keresel ,)
magosabbak a' Kúla mellett kinyúló Telecskai dom
bok , a' Bajsai dombok 's.
a* t. Fóvizek közül a' Duna
napnyugoti , a' Tisza pedig
Keleti széleit nedvesíti, amaz Bajápál érkezik bé a'
Vármegye'be , 's ezt Péterváradnál elhagyja, emez pe
dig Martonyoson felül bészakadván Foldvár vidékéig szólesen terjedve , csendesen folyik. 3-dik vize az
,a' tó , mellyet fekelo raocsárnak neveznek , már
most az egész Várm.nek
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mocsár mellett térségeníekhaszhára a: Tisza és Duna
szik. Levegöje ezen mocsár
vizével folyóvá tétetvén Ferenozcsatornyájának hivat- miatt egésségtelen. Vagyon
itt egy Plébánia Tempíom
tatik,*'s az egész Vármeegy
Barátok Klastroma
gyén keresztül folyík. Nevezetesebb Tavai a' Sza- «zeknek Templomával. Lakosi magyarok, <le jobbadkai Pality, Ludas ésJezer Tava; Mocsárjai szábára Sokaczok , katolik.
mosak , ézek közül az Alyszáma 2140 , nem egyesiHt.
maskai Csiki , Ostrovai rao- Görögöknek 20, Zsidóknak
csárok jegyzésrfe méítók. A'
pedig 40 £elUI. Hajdan sokkal
nagyobb és
pomBác.si Mosztonga vagy is hipásbb Püspöknek Iakóhedat viselheto Mocsár a' Du
na áradásainak alkalmalye vala, melly Püspokséget S. Istvány Király állítosságával lassú fóvá váltotottfel, 12,-dik században a'
zik. Halászatjai böven íiKalocsai Ersekséggel öszvezetnek. Lakosai : Magya
rok , Németek, Sokaczok,
kapcsoltatott. Nagyhirttulajdonit e' vsnak második
Tótok, Ráczok, Ormények
Lajos'nak idejében 1518 eszt.
es Zsidók , kik földmivelésbol , kezimivekbolS ketartatott Országgyülése , és
1519 esztendobéli is. Siral
reskedesböl 's a* t. élnek.
Bács Várm. a' Kalocsai Ér- mas Mohátsi veszedelem li
eekségnek megyéje , számlál
tan hanyatlani kezde , törÖkök rabságába esett, a218,316 kath. 79.440 nem
zoknak igája alatt elég soegygyesült Ráczokat, 4880
káig sinlödöt.
A'« köfaeggyesült Görögöket, 18,600
lak leromolva valának , az
Evangelik. 18,200 Reform.
épületek IeroskadoZtak , a'
3200 Zsid. 80 Orményekkel.
Templomok elbontatva , a*
Régiségei közül a' nagy és
Kis Római Sánczok emlí- szöllö hegyek és gyümölcsös kertek vad berekké
tést kivánnak.Ebben vagyon
3ács , ^deákúl Bachia 450 24' változának. Vidékje szép és
13" E. Sz.) Erseki mvs Bá<-s termö, 's külombí'éle gyümölcsel 's veres borral kedVárm. Magyar .Orsz. Földes
Ura a' Kalocsai Ersekség, veskedik lakosinak ; mindegy omladozott várral , mel- azáltal negyed része szánlyett S: Istvány Király épí- tófoldjeinek kozépszerü tertett 's Bácsi Püspöknek a- mékenységgel bir , mezöje
jándekozott , messze terje- marhájinak nevelésére elég.
do , 's magos korakásain b)e- Fája mind épületre , mind
löl két Templomai voltak , tüzre nádja is elég vagyon,
az Uraságnak engedelmével
eggyike köz Néphek Isteni
makkaltatással is bir.
tiszteletére , másika Püs
pöknek tulajdon imádsá- Bacskó , fálú , Zemplén Várm.
gaira rendeltetett , de már Ujhelyi járásban , Gálszécsmind a'kettönek csakomla- hez kozel , Vécséhez 1 \fi
óra az orsz. úton. F. U. volt
dozásait is alig láthatni.
hajdan Rákóczy, most В.
Tobbi épületjei Rákóczinak pártütése alkalmával Fischer és több familia. Lakosi Tótok ; ó hit. és kath.
elrontatván porrá Iettek,
Sok makja és fenyö erdej^
Dunától egy , Zombortól pe
dig 5 mfdnyire Mosztonga vannak.

JBaeta , Vs, Jaenbe Spanyoï Helvecziában , ezt Eszakra
Orsz. 2400 lak. Vagyon egy Würtenberg Orsz., Keletre
Püspbkje es Fö Oskolája.
Zürich Kant. Délre a' SzaBadack*chan , vs , nagy Bucka- bad Tart. Nyugotra p*dig
Bern Kant, határozták. -gray Esz. részén. Innen пега
messze sok arany ,' ezüst, Most része Aargau kant,
с» Rubinkö bányák talál- nak , fövsa hasonló nevü.
Baden , más hasonló nevek
tatnak.
Badagry , nagy Sklávok vásá- külomboztetésére pedig hozzá adatott Ergaui , v. Aarra , legfôkép jár ják a' Francziák , és a' Portugallusok , gaui Baden. Vicus Thermarum , Aquae Helvetica» ,
ez Dahometi Fidah tart;
tartatik a' Sklávok part- Thermopolis , ez egy kis vska Zurichtöl 2 mfdre esik
ján , Felso Guiñeaban, Be
Limmat fóvizénél 5,5.3 ház.
nin Tenger obolnél.
Badai , Pogány népek a' Taés 1650 lak. régi és ú) várral , ez az utolsó a' fejedetáripusztákon,ezek a'Napon
kivül egy darab vörös posz- lem Iakhelye volt , némelly
portékákkal kereskedéstüz.
tót , mellyet a' levegöben
felakasztanak imádnak.
A' vstól 1/4 orányira igen
meleg ferdök
Badajoz , Pax Augusta , nagy nevezetes
és népes vs Spanyol Eetre- vagynak ( £um Bädern),
- madurában Gvadiana fóviz ezek sokaktol Iáttogattatmellett , egy Püspbkséígel , nak meg. Rétjein különös
melly a' Compostelli Ersek koezka forma kövek találalá vagyon vetve. Igen erös tatnak.
határi erôség a' Portugal Buden , a' Rhenusi Szôvetség
lusok eilen , két vár által felállításától egy új Statu»
erösittetik. Ez a' ys egész Német Orsz.ban Nagy Herczegségnek titulusával ; fek
Estremadurának fövarosa ,
10,000 lak. ; vagynak czi- szik É. Sz. 47o 45' és 49o 30'
tron , narancs füge és o- K. H. 25o 2o' és 27o 30'közt.
laj fáji.
Ezen Nagy Herczegséget haВadalona , Bidelona, Bactu- tározzák D.röl Helveczia N.
lo , kis vs Spanyol Orsz. rólRhenue fó vize Kehlnél kiCataloniában egy eroségvévén. Eszakról iVlain , Hassia , Achaífenburg és Wiirzgel (Fortresse) , kozép ten
ger mellett fekszik 1 ifa burg ; Keletröl Würtenberg
és egy részrol Eszaki és Nyum/d. Barcellonától.
Badara , kis orsz. és vs Gangoti Boden tava. Nagysága
«7,5 1/2 mfdre, népsége 92.3,
gesen innen lévô Indiában
ooo-re mégyen , a' kik tiïbbCalicutí bir.ban.
Saddis , nép Sumatra keleti nyire kath. igen kevés Ev.
Indiai szigeten , ez magát és Ref. a' tobbiek Mennotulajdon parautból szftvött nit'ík és Zsidók. Földje déruhakból ruházza, készít li részén hegyes, nagy részét
szép arany é* ezüst mun- tévén a' Fekete erdö , és
Oden erdö ; Eszakon sík t 's
kákat is.
Briden , falú Helvecziában ,
termékeny a' klimáia az erSimplón Hegye körül , hol dös ta]ékátkivévén igen keaz úgy nevezett Leuk ferdô
gyes. Fö fóvizeiezek: Rhe
▼agyon. 1. Leuk.
nus , Neckar , Enz , Murg ,
baden, ezelött Grófság volt Elz , Treisara , Alb -es Du
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На. Termései ezek : gabona, konyháho/ tarteeó zöld«égek , gyünjölcs ( geszteïiyéje és mandulája is vagyon) bor,.len, kender
( Német Orsz.ban legjobb)
•dohány , buzér , komló ,
jrépavetései , erdei , igen
«ámos íoldolaj égetéseklcel, és hamuzsir fbzökkel,
Bikáji , Juhai , (selyem juJiai is vagyaak } , vadai ,
«elyem bogarai , méhei ,
balai ,
gyöngyei , (egy
gyöngy patakja is vagyon
Oden erdöbe) ,vasa,ólomja ,
•ezüstje, reze , ( de ez nem
tartos) , czinkje , egy kevés
aranya (Rhenus vizében is),
mesze , gypsza , Alabastroma , porcellán iöldje ,
marvány köve , soja turfája , érczes vizei. Több
fabrikáji , gyapjú 's pamut szovése, Fayence ,
asványok, üveg , fa 6так , ezek mind a' 4 részre a' földnek hordatnak ,
kristály, ésgranatkb'szórulöji , hajóépítése. Allató
lészek: 1) A' Badeni Markgrófság ezelßtt kbzép Rhe
nus, Kenzingentöl Rhenus
mellett le felé egész Pfinz
és Gundelsheimig terjedt.
Ehez tartozik nagy része
a' régiebb Markgrófságnak nem külömben Eber
stein Grófság és Mahlberg
Üradalom. 180.3 Esztendö- .
toi fogva , az Ettenheim és
Bruchsal HercZegségek , Ha- .
Iiau Lichtenberg Grófság,
Lahr Uradalom , Geugenbach Grófság , 1806 Eszt.
fogva pedigaz elöbbeni Osfriai Ortenau és még néhány Vitézi jószágokkal együtt ehez tartoznak. 2).
A' Badeni Pfalz Grófság,
vagy Alsó Rhenus Pfinztól
Mainig tened ki 1803 eszt.
fogva az Odenheimi Gróf

ság is ide tartozik. 3). A*
Badeni Landgrófság vagy
felsö Rhenus Helvecziától le
Rhenus felé a' Duna eredetinél fekszik , egy része pedig (Boden tónál) némelly régi Badeni Tart.
foglal magában, 1803 Eszt.
fogva pedig azelött Hercz.
Püsp. Constancziai és Rei
chenau! uradalom, és az elött "Birod. vsok Ueberlingen és "PfUllendorf , 1806 tól
fogva pedig az elött Ostriai
Breisgau , a' régi Maltai
Vitéz Rendnek Herczegsége.Heitersheim, és Bondorf
Grófság. Ebben a' 3 nagy
részekben tübb kissebb tartományok foglaltatnak , ezeken most uralkodik Károly Friderik. Nagy Herczeg;
ezek pedig l). HerczegFürslenberg tartományi u. m.
Baar és Slühlingen Landgróí'ságok ,
Heiligenberg
Gróls. Möskirch Urod. i).
Az
Aversbergi
Grófság
Thengen. 3). A' Schwarczenbergi Lfmdgrófs. Klettgau. 4). Némelly Hercz. és
Grófi Leiningiai }ószágak.
_5). Egy része a' Herczegi ér
Grófi Lüvenstein-Werthheimi >ószágoknak,
6). A*
mostanáig Nassau-Orániat
Urod. Hagenau, y). A' Gró
fi Hochbergi Urod. Zwin
genborg. 8). Salm Kraut
heim Herczeg' jószágai 's a?
többi. Az egész Nagy Herc'zegség 1810 Eszt. fogva 'a*
következendö 9 ker.re va
gyon fei osztva , úgymiat :
See, Duna, Wiesen, Tr'eisam , Kinzig , Murg , Piirizy
és Enz, Neckar , Main
Tauber ker.re. Ezen Nagy
Herczegség jövedelme 3.000"
ooo1 arany. A' tart. egy
allatomos Tanács Collegia
umtól igazgattatik , ez Sla»*
tus tanácsra > Regiment ta-

náesra és Financzialis ta- többi. Fája igen sok va
gyon f*fabrikáji sem hibáznácsra osztatik. Ez a' felnakí Kihordó jószági köztt
soség Carlsruheba vagyon.
ezek vagynak legfoképen :
A' Bruchsal i felsö Tanács.az
igazság kornyülállásait ve- gamona , bor , gyümölcs ,
zérli , ezek alatt vagynak fa, vas, vasdrót, vászon ,
a' Rastadti , Mannheimi és bor , drágakovek portékák,
fayence, karton,selyem pSrConstancziai Tanács. Ugyan
ezen a' 3 helyeken az Or- tékák. A' munkás lak. stkma igen nagy.
szág Rendtartása '3 Udvari
Tanács Collegiumra vagyon Haden , egy igen régi vs a' Nagy
bizva. A' Religio .dolgai a Herczegs. melly ettöl veszi
nevét , Pfinz és Enz ker.ben
Templom Tanács és 1 Templom Comissio által men- vagyon, Oehl vizénél, 'és
bort termo hegyeknél , 286
nek végbe , ez az utolsó . a'
ház. és 2400 lak. meleg ferbath, az elsö 2 az Ev. és
dökkel,
ezek
\% forró
Ref. dolgaiba végeznek. —
kutakból erednek > egy régi
Csak 1810 Eszt. végen jött
residencziás várral , melly
az egész tart. egyféle mérmagos helyen fekszik, fold
tékbe , ennek fundamentoalatt való járásokkal és kama az elöbbeni köztt a'
marákkal,szép kertekkel, és
kpzépsot tartani , és a' Cs.
egy paleotechnicum MusáeFran cia mértékhez alkalmaztatni. A' Bécsi Gyiilés
ummal mellyben minden
itt talált régiségekre nagy
által néhány birtokokkal
Rajna bal partján kiljebb
szorgalomm'al vigyáztatik ¿
egy szappan és gyertya fabr.
terjesztetett. — Fö városa
és hamuzsir fozésekkel;
Carlsruhe.
Sadtn , ( Markgrófság ) Ba- J5eû?en,Thehermae Austriacàe,
densis Marchionatus , » 1803- v. Pannoniae, (48o 48' éj"
tól igo6-ig Választófejede- É. Sz. és 33O 53/ ,7" к. H.)
lemség volt, ez egy.része
vs Austriában Bécstôl Dél
a' feljebb említett Nagy felé 4 mfdre esik Calvaría
Herczegségnek , Rhenus vihegy végén Schwechat fóze mellett fekszik az elöb- vizénél , 070 ház. és 3200
lak. nevezetes és igen jára' beni Sváb ker.ben határos
Eszakról also Pfalczal és az
tos a' jó hasznos meleg ferdöjimiatt, erednekt.i. itten
elöbbeni Speyer Püspokségtöbb kenköves forrasok, de
gel. Kel.röl Wurtemberg orezek kozül csak 16-on haszszág és Eberstein Grófság.
náltatnak; 8 Baden VarosDélrolOrtenauval,ésNyugotsáé , 8 pedig más körül beról az elöbbeni Elsassal,
löl lévô uraságoké. Mind
mellytöl Rhenus vize választja el. A' Földje sík és
a' 16 forrásoknak egyforma
szagok, ésízek vagyon , küJiomokos , Dél felé igen hegyes dé kozünségesen terlombféle melegségek , úgyhiékeny fokép pedig bu- mint 28 \fi és 22o Reaum.
A' fö forras fekszik a' més¿
fcával, kenderrel, -lennel,
forma Calvaría hegynek
gyümölccsel , és igen jó bor
eal , ft" melly Markgróíi végén egy mély gödörben ,
a' hova a' kénkoves vía
î>ornév alatt esméretes böVelkedik. Asványi ezek : уде ,
gyüjtödik egy' ölnyi kerü-*
letü természetes küsziklat
itöbald i májrványko , 's 4*

- 27l ikatlanban 2 ölnyi mélységgustinus Apáczak Klastro»
re, ebböl 4 cséven a föld
ma Vestfália' Dardesheim
alatt foly a' viz 4 ferdftkkant. Halberstadt ker.ben
be. A' Vendégek mulatságáSaale oszt. 151 ház. és 926
та a' kik néha ezerenként is
lak.kal.
idegyülnek jól vagyon alkal Bedenne , vs Franczia Ország*
maztatva. Vagyon itt egy
Morbiháa kerületben 2060
Theátrcftn , egy Redout Szálak.kal.
là , egy Casino , három Ká- Badea , í'6 vs volt a' Cassani^éház,egy szép állatos kert ,
ták' foldén az Arabiai ten<egy török formára csinált kiger öbölnel.
oskkal , 1/4 órányira vagyon Badia , Abbatia , kis vs Adia' Báró Gutenbruní Vezlar getto fóviz mellett Olasz or«zép kertje , e' mellett Bászág alsó Pó oszt. 4000 lak.
xó Veikersdorfi Dobbelhof Badibu, Badelu, v. Badessa^
kertje, e' mind a' kettö a'* \% mfd. hosszú MandigoeVendégeknek nyitva va- rektól elfoglaltatott Tart»
gyon., itt a' szép mulat- Senegambia küzepén, Gameágok is készen állnak. Igen
biánál Bar és Salum Orsz.
járatos hely szintén a'gyö- mellett A' Királynak Ialtny örü Helena völgye is a' réhelye hasonló nevü faluban
gi Rauchenstein , Scharfe- vagyon.
nek , és Rauchenek Várak' Badiii , szabad birtok Kaukaomladékival. A' vsnak vasiában Ossete Tart. Saligyon
Póstája és Plébákardon , Barigsau és Schira
aviája , és Augustinusok' fóvizek mellett. Ezen tart.
Monostora. 1812 Eszt. egy
csendes , jámbor lakösi több>
része elégett.
hel , ségekben liknak, egésK
Badenhausen, mvs Vestfáliá- Kaukasiában legjobb doban, Osterodetöl 1 órányihányt termesztenek , éskérafekszik, egy Posta- Staseket , kardokat, puskákoti
tióval.
,
's t. ef. készítenek , 's ezekkel
Badenoch , kis Tartomány E- nagy kereskedést üznek.
szaki Skocziában , Invernes- Badin , 2 tôt falúk
Maben ezt Spey fóvize 2 részre
gyar ország Hont Várm„
osztja.
alsó és felsö Badin , jó szánBadenstyn , Franczia falú nagy
tófüldjei , szép bikfa erdei
arany kercskedésselBoufttry vagynak , a' Bozóki Urod,
fóviz mellett Aximban feb& tartoznak,
Guineának arañy partján. Badin, kis v* a' Saerencsé*
Badenweiler , Badenvilla > Ura- ' Arabiában , Ásiában 9 mfd»
ság , vár és mvs Badeni
Meccától.
Nagy Her.sétíhen Wiesen ker. В adosa , , mvs Orosz Novogrod
ben egy meleg ferdövel. — Helytartós, Rowscha fóviz
Még most is vagynak néeredetinél egy Gabona tár-*
melly maradványi régi Róházzal.
mai ferdoháznak.
Badonvillàri , í. BadenWeiíer.
Bademveiier, Badonviilets , kis Badoula , kis vs Gandy Orsz,
vs Franczia Ország' MeurCeylon S'zigetén.
the oszt. Blette fóviz mel- Badschus , Biadjos, Bíajos
lett egy Fayence f'abrikával.
Oran - Badschu , vándorlú
Bademleben . falú ég kath. Au- halászok , ezek Borneon *

— " 272 •*. Macassaron, i/fagindanaon
zött ; a' mostani Andalusia
a' Philippi 's más szigeés Granada. Termékeny és
teken találtatnak , külömbkereskedö tartomány.
féle nepekböl állanak , igen Baetis , régi neve Guadalquivadak.
vir fónak , más nevei volBaduhenna , hely. Frisiusok tak Baetes , Bele, Cirüus
foldén Germániában , melly
és Tartessus.
Rajnán tyil esett, és nagy- Baetius , most Arat>iai Ten-*
nak mondatott. Itt veretger öbölbe to Abassi viz.
tettek meg a' Rómaik Ta- Baeturia , Baetiliának bafcpl
cit. Ann. 1. IV. Ci 73.
Anas vizére , délre OretaBadulato, vsNápolyban innen- nosra dülö része volt.
so Calabriában , emléke- Baffinsbay , (6,5o J%> JÉ. Sz. )
zetre méltó jó bora olaja,
21000 □ mfd. nagyságú
méze , terpentine ésfaolaja ,
tengeröböl az Ejszakf Ten. és selyme miatt.
gerben Amerikában ,
a"
Bady , nevezetlen hely а' ко- melly 1609 Eszt. ama hires
sziklás Arabiának' egy ré- Daniai Admirál Mün<h v.
Munck János által találtaszén , egy ütközetröl hires ,
mellyet Aegyra 2 Eszt. Mu- tott fel , és IV Kristián Kihamed , követöji nyertek a' rálynak tiszteletére Mare
Christianumnak nevezteKoraziták eilen.
Baea , m. hegynek régi nev© tett. Midön pedig 1623 Eszt.
Baífin Wilhelm Angol ide
Cephalonia Szigetben.
érkezett , ez a' tengeröböl
Baea, Baeza, Biatia, nagy
12000 lak. álló vs magos Baffinsbaynak neveztetëtt.
Terjedése egész Esz. isméhelyen Spanyol Andalu
retlen Tart. ig mé¿,yen. Noha
sia' Jaén tart. egy kis Uniezt a'Dánusok találták fel,
versitással és egy Püspökritkán léptek mégis reája,
. séggel , melly a' Jaenival
és (Utrecht) az Ultrajectoeggyesítve vagyon , és To
mi békeség által , egészen
ledo alá tartozik.
az Angoloknak hagyták.
Baedu , Szerecsen Tart¿ Sze'. reisen orsz.ban. Ez a'BaraEzen a' tengeröblön túl va
gyon a' Smith Tamás tenbarfai Királynak adótfizet.
gerszorúlása ; itt fogattatjBaek , 1. Bake.
Setena, (37° 34' E. Sz. ie<> 15' nak a' legnagyobb czethaK. H. ) vs Spanyol Tart. lak. A' kôzepén James szigete fekszik , mellyböl Keletre
Cordovában 10000 lak. és Só( 70O—740 É. Sz. ) a' Dávid
aknákkaL
útia , Nyugotra pedig a' Baf
jBaene , vs , és erôség Pedefin útja formáltatik.
montiumban , erös várral.
Baerode , város Françzia Or Baffo , 1. Paphos nova.
szág' Scheide osztáíy. 2150 Baffo , Cap de Baífo , Paphos
Caput, DrepanUm Promon
lak.kal.
Baetica , Baetis vizétôl áztat- torium. Fok Cziprus Szigetében, másképp Capo Bi
\ tatott tart. Hispániában ,
anco , vagy Blanc nevet is
másképp Turdetania , vagy
Tartesszi partok, nyugp.t- visel.
ra és éjszakra Lusitania, Baga , kis vs Spanyol Cataíieletre Taraconia tart. dél- loniában Lobregat fóviznél
fe Fretum Guaditanum kö13 mfd. Earcellonától Ur"ge»

gel , es Vye közötfc
vs fö uczáját. A' vs többt
Bagacum , Nervisok fôldén része többnyire tisztátataii y
Galliában, mai Bavay.
téli idöben sáros , nyárbari.
pedig poros. Az uczái. is iBagmmedri , 1. Bagemder.
gen keskenyek,és a'vs sokkal
Bagatelle , Arlesiai H.nek mu
néptelenebb
Bazarjainál.
lato Kastélya Isle de France
tart.ban. Itt neve van az
Bagdadbân sok selyem , paEszterházy pompás kastély
mut és gyapjú fabr. vagy
nak. Bagdad valaha az Abrészének is.
Bagdad, Bassaság Ásiai Tö- bassi Királyok , és egyrök orsz. Irak Arabiában , ez
szersmind a'gazdagkel. tart..
a' legnevezetesebb és leg- luxusának ío helye volt.
szebb tart. az egész Otmáni
Még több Moscheáji ferdöji»
bir.ban , mivel a' mult szá- szép mulato helyei, többzadban Basra , 's Schera- kézimévei, nevezetes keressub Helytartóságokkal és
kedéseésç5— 100000 1. vagy
Merdin Vajdasággal egyesit- nak , a' kik töbnyire Arab-"
tetett, és igy 170 geog. mfre sok TÖrökök , és sok Perterjed hosszában, szélességé- sák is , és ezek' kezibe vaben pedig i35-re,és 40—50000 gyontöbbnyire a'kereskedés.
embert állíthat, ezek a' Bas- A' kereszt. mind kath. mind
saság jôvedelmébol melly Görögök száma 1500. A' Zsieszt.ként 1 millió for. me- dóké pedig 2500 mégyen, egyen , élnek. Fö, vsa
zek a* vs szegletén laknak
Bagdad, (3/50 24' É. Sz. 62o 4' és a' többiektöl megvettet30" K. H.) régi, nagy, hi
nek. Az Indiai kereskeres , és szép vs Tigris fóvi- dés nagy , Persiába és Inzének kel. részén, az igen né- diába a' kéz pénzen kívül ,
pes külsö vsain kiviil is 2000 réz , gummi-dragant , risgeom. lépés a' hossza és kása , buza gubacs, buzér,
1000 a' szélessége. Egy mély Egyiptomi szilva , árpa ,
(és nagy ároktól vagyon nád,
ezzel
tollak gyakörülveve : tornyos köfa- nánt élnek , *s több Alai sem hibáznak, ezekbcn rabs lovàk kivitetnek ; béágyúk vagynak elkészítve. hozatnak pedig czukor ,
A vs felsö az az nyug. ré
kávé , Persiai dohány , in
szén vagyon a' Bassának
digo több más portékáknagy Seraila ; v' fóviznek kal , ambra , péztna , se
tulsó részén vagyon egy kas
lyem , selyemmateria kartély , ebben a' fegyverek ton,muselin, gyöngyök ¿
és a' puska por tartat- 's t, ef.
e nak. A' vsnak csak 3 kapuji Bage le Chatel > vs Franca
vagynak , ezek közül az
ország' Ain Oszt. 800 1.
eggyik Tigris folyó mellett Bagemder , szép és nagy tart.
fekszik, a' hoi is egy haHabessiniában, Tigre, Dembea, és Amhara tart. köjókon álló hid vagyon
a' fc-vizen.
Az külsö vs
zött,'4.5 mid hoszú és 15
sánczok és köfal által védelmfd széles, igen termékeny,
nagy ló nevelése vagyon ,
meztetik az Arabsok eilen.
■ Sok szép és iólépült Bazarvasbányáji 's t.ef.A'lak.bátor
szívüek. Az egész tart. 13 "
jai vagynak , ezek csupán
lierület. és még kissebb 4
csak a' kereskedok számára
tarkálhúgymint Lasta,Fo$tartatnak. Ezek teezik »'
«ÜB. LEX. I. SAB»
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gora , Drida es Karüta.
reneus' hegyek töveben meBages , tó Francz. országb. az 'leg feredökkel.
elött úgy nevezett Langue- Bagni, della Porreta, bis hely ,
docban a' kôzép tenger part- meleg ferdökkel Bononiaî
ján, mellyel egybe vagyon tart.ban.
kapcsplva.
Bagno , helység es föhelye
Baghtschi-Sarai , I. Bachtschiegy ker. Francz. ország Arsarai.
. no oszt. ennek lak. sok konyBagjura , 1. Bohgiura.
habéli fa eszközöket es щ
Baglat , szölöhegy Magyar olvasókat készítenek.
i
orsz. Fehérvár Várm.
Bagno di Aqua , helység Fran.
Bagnacavallo , vs 10670 1. Olasz
orsz. kozéptenger ker. meorsz. Rubicone oszt. Seno
leg feredökkel.
fóviznél , Ravenna , és Bo- Bagno diBagnio , a' Londoni,
logna között.
ferdö házak neve , de ezek
Bagnagar , 1. Hyderabad.
inkabb parázna házak.
Bagnara , Bagarota , kis vs Bagnolas , 1. В an n olas. '
5000 1. Nápolyi tulsó Cala- Bagno let , kies hely. Orleani
briában , a' Toscánai ten- Her. jószága, Páristól 1 fran.
gernél , Herczegség titulusmfd.
sal. A' Ruifc házhoz tarto- Bagnoli , vs Nápoly tulsó Herjsik ; kereskedik muskatály
czegségében. 4500 1.
borraí , fával és szurokkal. Bagnolo , Balneolum vs MeA¿ 178.3 esz. fóldindulás ál- .diolanumi tart.ban Po oszt
tal majd egészen öszveom4260 1.
lott. Ezen a' tájékon sok Bagnols , Balnensis , (44° Ю'
koszperd orrú halak (Xi- E. S. 22o 13' К. H.^ kis vs
phias Gladius) fogattatnak.
Francz. orsz. Gard osz. 7^7
Bagnarea , Balneum Regium
h. és 4800 I. selyem készívs Francz. orsz. volt Tiberi téssel és jó kereskedéssel.
oszt.jegy Püspokséggel , ez Ettöl a' vstól megyegyheegyenesen a
Pápa alatt gyen 4 mfdnyire való hosvagyon.
.
szú út Pont du Gard , és
Bagnatco , Baniascum, kis vs
Nimes felé.
Franczia orsz. Stura oszt. Bagnono , helység és Fóhelye
Tanaro fóvi/.énél.
egy. ker. Francz. ország' volt
Bagneau, eggyik a'Hyeriai szi- Arno oszt. 600 1.
getek közzül.
Bagñoniak , kis föbb részint
JBagneres de Bigorre , v. de
még független, munkás, éi
Campan Vicus Aquensis ,
bátor szerecsen nép , alsó
Bigorrorum Aquae, (43o 3'
Senegambia' Bagnon tart,
É. S. 170 4у К. H.) diszes,
melly 8 mfdre fekszik a'
ékes vska, és ker. fóhelye
tengertöl, Rachao fóvize
Francz. ország' felsÖ Pyremellett , ez a' tartomány
neusok' oszt. 1220 1. Adour
termékeny jól mívelt's minfóvizénél a' nevezetes Camden szükségessel bövelkedö
pan yolgyében , a* gyakA' lakos. feleségeijó anyák
ran látogatott meleg ferés )ó gazdasszonyok. Báldöjiröl hires.
ványimádók a'rablásra igen
Engnerês de Luchon , Aquae haflandóknak mondatnak,
Convenarum , vska Francz.
tulajdon Herc.gek alatt élország' felsö Garonne oszt.
nek.
1200 1, Luchen völgybea^Py* Bagnot f ' Grófság es Grau

innen veszi nevét ezek közfc
dat nevü tart, a' Moscoso
Ossorio familiához tartozik és a' nevezett révpart küzt
levo tengerzúg. Ezena'tenSpanyol Leon tart.
Bagoerek, felsö Guinea' Sierra gerzugon veszik visza útjokat a' Spanyol Galliónok
Leona partján Nunez fóviz
noha nagy mélségei 's se
mellett lakó erös jól forbes forrásai miatt s>okmált népség.
szor veszedelmes.A' nagyobb
Bagolino, vs Olaszország' Mel
szigetek' száma 14- re méla oszt. 3600 1.
gyen , a' kissebbeknek peЛabolís , Capo Bagolis fobok
Minorca szigeten nyugot dig7oo-ra,deezék csaktöbbniyre homokból's záfconyókf'elé.
ból állanak. Ezen szigetekeii
Bagonya , falú Honth Várm.
Báthi jár.ban közel Baka- kivül nevezetesek még 2bányához , Báthoz 1/2 ora nagy zátonyok t. i. a' nagy
és kis Bahama porond. Itt a'
a' posta uton. F. U. Jánoky
bokrok éshomokos völgyek
fam. lak. Tótok , Evang.
Szép erdökkel és szölö he- közt lappanganak a'tengegyekkel. Más Bagonya van ri rablók. Bahama szigetek
Szala várm. a' Lendvától fö termései ezek : pamut ,
festékíák , kávé , czukor ,
1 i/i mfd.
indigo , ananás, Indiai fügBogukian , 1. Ava.
Sagradas, Manepsárus hegy- ge, dinnye , pi/.áng, bana
bbT Utikához közel eredett na és tamarindafa , narancs
czitron , czedrusfák , szénés Carthagó mellett tengerbe fó viz , most Megjerda.
pálmák s. a. t. szarvas marha, kecskék, juhok, vadés
Más illy nevü viz vanbelsö
szolid disznók, teng. nyúlak
Afrikában is.
gyíkok,teken.bél{ák,csigák,
Bagyan, Bogyon ; falu Hont
vizimadarak mész , és só.
várm. Báthi járásban, Pocsuvadló és Almás mellett Ezen termések esztendönBáthoz 1 í/áóra hegyekkö- ként 60000 taller ióvedelmeL
hoznak bé az Angoloknak.
zött. F. U, több nemes fa
milia , Iah. Tótok , kat. és
A' lak. sóért más hibázó terméseket kapnak. Ezen szi
. evang. Valaszky Pál , ki a'
hazánk literatturájáról irá- getek között a' jelesebbek
sa általhirt ésérdemetszer- ezek: \) a' Török szigetek
2-or) Caicos 3-or) Heneazett magának , honnja.
Földje vagyon silány , de gas 4) Hoghsties 5) Crokenyirfa ésfenyófa erdeji szé- disland 6) Aklin s/igete 7)
Sz: Salvador
Uj Provipek.
denze 9) Bimini szig. 10)
Bagyon , Bagyonka, falú NóEleuthera, és Harbour szigi
grád várm. Szécséni járásban. Buják és Palotás szom- Ezen szigetek közül csak
7 népes, a'lak. száma 6000-rë
szédságában , Hatvanhoz
mehet a' kik töbnyire föld
2 1/2 mfd.F. U. több nemes
fam. lak. Tótok kat. és e- mívelésbol, halászatból és
a' romlott hajók gazdagsá. vang. Szöleje nevezetes.
ginak kifogásából élnek , v.
Bahama , v. Lukai szigetek. Az
szolgálnak a'hajókban,vagy
Angolokhoz tartoznak (ai°
pedig jó hajókat készitenek
és 270 É.S. ,53° és 82® K. H.)a'
czedrus fából.
kel. Floridának partjától A-mericánál kel,f*l$ terjednqk. Bahama, (.2*1/2° É< S.) lej*
»8 *
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jiagyobbik a' Bahama' szi- . Nevezetes még az úfabb ífcgetèi közfcül, de ezt erabe- lés szerint épült Carmeliták
Temploma és Klastroma. Az
rek nem lakják.
Bahar , Angol tart. kel. India'
uczái keskenyek > rosszúl
Bengali
Praesidenségben,
vagynak ki rakva : és igen
Ganges mint a'két részin.Va- tisztátalanok. Az elsö Gugyon sok álomhozó mákja,
bernator, és azuraság ha
olvasztó-soja, és igen sok saza, a' pénzvero udvar és a' vs
létroma. A' déli része a' Mahaza nem igen jeles épüle^ek.
rattáké a' nyug. pedig a'
Mivel a' vs tisztátalan nem
Brittusoké.
A'
mostani
csuda ha az idevaló Beteg
fö vsa Patria ; ezelött pedig
házokban 100-nál is többen
Bahar , egy most igen alávaelvesznek. Ha két ucza kivéló vs, csüpán sok Mahome- tetik a' többiek fából kédáni
koporsó
kövektbl szült h.ból állanak.A'vs több
Batteriák által oltalmaztaékes.
t
tik. Az úgy nevezett do
JSaharein , 1. Bahrein.
Bahi, Bay, tart, a' Philippi Mar tengeri eroség, legnaLuzon v. Manila szig.ben, Ez gyobb védelmére vagyon á'
a' tart, gazdagtemérdeksok vsnak. A' lak. száma 20000
Jiajó fával , Arekadióval ,
mégyen , ezek fehérek , Szeés jeles Betellel Indiában,
recsenek és emberkorrsok.
Bahi * , logkissebb de legnépe- (Mulattok). A^ kikötö hesebb/s leggazdagabb tart, és lye a' kereskedést alkalmasHelytságdél.Amer.ban Вга- sá teszi. A' Szerecsen rabok, töbnyire gyémántbá^
«iliában. A' kel. parton fek
nyákra adattnak ; a' viasz és
szik és pedig Pernambuc és
aranypor bého/.ása neve/.eRio Janeiro Helytart'óságok
között. Termései ezek : czú- tes. Éz a' vs a' pamutnak
kor, pamut, dohány, czetés czukor pálinkának váhal; lak. száma 40000 fehé- sáros helye. A' mesterem-»
rekre, 60000 Szerécsenekre j berek tudósak. Hús nélkül
és 50000 Indiaikra mégyen szükölködnek mivel az ide
való marha nevelés igen
fovsa
csekély. Ez a' vs a'HelytarBahía, masként Sz. Salvador
V igen ékes , és rangra nézve tó' Érsek' és egy fö Tanácsos' lakhelye.
második vsa Braziliának.
Jobb része egy kosziklán Bahi л de todos los Santos, 1.
fekszik hasonló nevü ten- Allerheiligen Bay.
geroholnél, A' vs csak egy Sahire , v. Baheire, Alsó Egyiptus' nyug. tart, fekvése
úczája mégyjen egész a' par
a' tengernél vagyon, Nilu*
tig a' többi része egy ma
gos dombon fekszik. Mind nyug. részén , föhelye Ale
a' fold' egyenetlensége, mint
xandria.
több plánták tremesztése Bahlingtn , vs , és urod. Wur
miatt a' vs mess/.e terjedki. temberg, orsz-ban. HohenAz épületi mind régi izlé.s
czollern Her.ség mellett,Tuszerént vagynak építve , és
bingától 4 mfd.
az omláshozkozel vagynak. Bahn , vs Pomerania GreriLpgjelesebb épülete a' né- fenhagi ker. Thun fóviz
hai Jesuiták' Temploma, a'
és a' hosszú tó mellett, 194
régi Jesuiták Collegiuma,
h, és 1470 1. Vagyon Szalma
Eetegfk'házára változtatott. kalap fabr. és gabonával

4 ft- ï77 kereskedik.
,
égett.
Bahnese , v. Beneâeh kozép Bahrum , P-léb. falu Westfálía'
Okeri oszt. Braunschweig
Egyiptus vsa, Benisuef o«t
Jósef meterséges fovizénél ker, Soldern kant, 4? h. é»
a' régi Oxyrinchus helyén 320 1. Ama hires Sterne' és
fekszik. ,
Fieldling' fordítójának Bo
Bohol, egy a' Philippi, szide Jdnos Joachímnak szül.
getekközzül(io° és n°É. S.)
hely e.
8 mértfôld hosszú és szé- Bahut-lehn , Praefectura Bahusiae, tart. Norvegiában,
les. Vagynak pálmafáji , aegy felol nyug.tengerre,má»
ranybányáji es sok halai.
Westgothi Thallandra dül
Föhelye Lobog v. Loboe.
Schwinesundtól GothaelbeJZahony , Magyar falu Ma
ig termed 21 hoszszu , és 6-7
gyar orsz. Posón Várm.
Svéd mtfd, széles Schvecciegy kastéllyal.Vagynakszôlöhegyei , es nyulai. A' lak.
aban.
kath.es egy pléb. Temp, va- Saiae , vs Italia Oampaniában, Misenum és Puteoli
gyon.
/?aár-£<?/rt-A/flp,alsóEgyipt'usBa- között, hires ferdökkel, jó
rév partial, és azon nevü
hire Kaschefságb. egy völgy,
itt sok kové váltfák
öböllel.
ч
:fák talál^tatnak , de nem a' mint né- Baikal, a' vagy a' Sz. Tenger,
melly utazók irják kové ' (121° 30'— 127o 30' К. H. zé
vált arboczf'ák vagy hajó .520—55Э" E.S.) Siberin Irkus
darabok omladéki , mert e- ~koi tart. lévô tó N.rólkeletig
.6,50 Werste hosszu ész.ról
zekbôl csak legkissebb jelepedig délféle3o Яо Wersf»
ket sem találtak az oda utazó Francziák.
6zéles,és 20—200 öl(egy 7 lábból áll) mély, hegyekkel va
Bäht
el
Abiad
)
1
.
Bahr-el-A*rak) \ NÜUS
gyon korülvéve, mellyektöl
nevét veszi , ebben a' tóBahrein, ( 270 É. S. 68° K.
ban nagy halászat indittaH.) a' Persiai tengeröböl*
tik,a'melly egész nyáron elnyug. partiain levö szigetek , itt sok gyöngyök ta- tart. Tavasszal az angolnák
és lenkik Tazatz egy ne
láltatnak és a' Persáknak
me) Nyáron pedig és összet
itt nagy Oskolájok vagyon.
az omulék szinte (lazatz,'
Ezek között Awal a' legnaneme) fogattatnak. A' fogyobbik most a' Vahabiták
nóhal . tulajdon lakosa ekezeiben vagyna^t..
Bahri , alsó Egyiptusban a* zen tónak ez igen asi
ros , elevenen nem kaptart.nak' szokásban levó
hatni meg. Az Orosí.ok ezen
nevé.
halak zsirját kiolvas/.tják é«
Bahringen , Behningen , mvs
Sax-Hildburghausi Herczeg' nagy hasznokkal a' ChinaiHennebergiai részében,Vürz- akhozküldik. NohaBaikalburgi határokon , 1 mfd nak édes légyen a' vize ,
vagynak mindazonáltal tenRömhildtöl.
ger borjai , ezeknek szöBahrn, Beraun, Városka Morva ország' Olomuczi ker. 3 rök ezüst szinü , esztenmfd egy katholika Fle- dñnkint Jooo-re megölettet-bániávaí , 2 kath. Tem- nek , egyetlen egy kifolyáplommal 208 h. és 1428 1. sa vagyon, t. i. az abó Ancra-,
*779-ben azegész vs 9 h. el- ra en által Jeniseyvel e-»
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szar által építet Kastély , itt
gyesül.
Bailar, kikötöhely Babelman- áz elôtt Baja vsa állott ,
dab tengerzugnál Hebes- melly meleg feredöji , és sok
siniában, ezt minden eszt, régiségei végett nevezetes.
Arabs hajók meg látogat- Baja, ész.Afrieáb. Tunisban az
Algieri határokon lévo vs
ják, ésjuhokért. vajért'st.
egy domb lapulásán , igen
jefTéíékért parant materiászép tájékon , nagy gabona
kat adnak.
kereskedést üz. Találni még
Bailleui, Belle , Balliorum ,
itt több maradékit a' régivs E. Belgyiom ország' Nor
den oszt. Lys fóviznél .5.5.5 ségne.k
h. és 8940 1. gyapjú és czér- Baja, (46o 11/ ész. szél. 35°
nafabr.
¿6' парк, hosz.} privilegyiált mvs Bács Várm. Ma
Jiaillonville , egy 1801 Francz.
orsz.hoz esendö urod.Hohen- gyar orsz. Fekvése miatt ,
czollern Herhingen Hercz. a' raelly Duna mellett vagyon,
mostaniOurthe oszt.fekszik. Jtereskedésre igen alkaímaBaiily , sziget Asiában , Java tos , 's azért nena csak számellett, sok riskását , pa- mos lakosi kereskednek ,
mutot , és szegfüt termeszt. hanem ennek elomozdítáBain , vs Francz, ország' Ule sáért más vidéki kereskedök is lakják , ezen keresés Vilaine oszt. 221 h. és
kedés külombféle okokból
3120 1.
Bainboeuf , kis vska Francz. régi virágzatjából sokat elvesztett. Levegöje egéséges,
ország' alsó Loire oszt.
Baindt, Poundum , Bintersis földje homokkaí kevert ugyan de termékeny. I^ako,
Abbatia , Vürtenberg orsz.
Németek
Gróf Aspremont - Lindiaisi Ma gvaroJ
brökös országbiróságAltdorfi Ráczok , nem egyesült Göker. hasonló nevü faluval rögök , és Zsidók. Kat. száma 7490 , nem egyesült göSchuss fóviznél 340 1
rög. 1070, J2Evang. 3,5 Re
Bains , falu Francz. orsz' Wasform, зоо Zsidó. Külomb
gaui ker. J790 1. meleg ferdökkel , és fehér vaspléh féle kézi mivekböl , de leginkább búzával , és egyéb
fabr.
Bains iza , (S. Spirito , S. Stehazánkbéli termésekkel való kereskedésbôl élnek, több
phano)Friaulban hegyes tá]ék, széljel fekvô h. Görcztöl mint 700 ház. találíatnak
.5 1/2 orányira fekszik Cana- benne. 1815-ik esztendñben
itt kir. Gymnasium álíttale uradalom alatt.
Bairuth , Berytus 1. Baruth.
tot fel , épületje igen alkalmatos és szép , Barátok'
В иije , v. Baize, fóviz Francz.
orsz. ban
Nebonzan tart. gondviselése alatt ' áll. .Va
Lannemezanál ered , Neste gyon itt egy Plébánia és
völgy határin . felsö Pyre- Barátok' Tempi. 4 Kápolneusok'oszt. Mirande, Cou- nával, a' Plébánia Temdom , és Nerar. felé foly , plom belül márványkovét
xsilipek által hajokázhatólé- akózza , szépen pinffált ,
»zen.és2omfdnyi folyása után nagy orgonával bir. VagyDamazan melÍettGaronnél)a nak itt még 2 nem egyesült
foly.
görög Tempi. 1 Réfor. EkBaja, Nápoly orsz. Terra di La- klésia: 1 Sinagógával. Kir.
voroban egy a' V.KárolyCsá- sóéspóstahivatala, sos, és

. «sietes tárháza, kaszárnyája,
Ispitálya , és más köz ¡rí
tesete jegyzésre méltók.
Mulató helyeihez tartozjoak a' lövöldözö hely , 's a'
Vson kivül fekvö erdöcske.
az urodalrai Kastély , számos kertek , és más köz
épületek , úgy mint az
urodalmi és vsi vendég fogadóház , a' vsháza 's a' t.
jegyzést érdemlenek. Grasealliovits Hercz.Uraságon kívül más Uraságok is lakják ;
ennek elötte Vármegyegyülései itt tartattak , de egyaiehány esztendö elött Zorahorba vitettek által. Itt 4
vásárok tartatnak , Miklós
vásárja leg nevezetesbb szoItott lenni. Ezen vs nem
csak viz , hanem tüz által
is sokat szenvedett, ezen utolsó , 1807-dik eszt. rettenetes károkat okozott , me.
lyek vs.nak nagyobb ékesííésével , és rendbe szedésével, melly mostanában is
erösen folytatik , helyreálíttatnak. Minthogy «zolöhegyei nincsenek , bora
nem igen hires.
Haiamo , Fanum S. Salvatoris,
kis vs Antilli Cuba szig.ben
Amerikában.
Bajan- Via, az az : gazdag hegy
Orosz Orenburg Helyt. a'
legmagosabb hegy , sok vas
és réz bányákkal , arany es
ezüst érczekeL
JBajazet, jeles, népes, és jól
megerösitett kereskedö vs
Török Romániában Arze; rum Basaságban Persia határi mellett , bort és gabonát termo helyen , nagy kereskedést üz Persiával, és
Georgiával.
üajka , falu Ears Várm. Lévai
íárásban , Verebélhez. 3 óra,
Garan vize mellett , közel
nagy Endrödhez. F. U. Péli
nagy familia.' Lak. magya-

rok , kath. es ref. Termékeny földei , szép rétjei és
erdeji vannak.
Bajmocska , falu NyitraVárm.
és íárásban, közel Ûdvarnokhoz. Galgóczhoz délre 1
óra Vág vize mellett. F.
U. Erdödi G. Lakosi Tótok,
kath. malmairól , mellyeknek vize soha bé nem fagy,
és szftlöiröl esméretes.
Bnjmócz , Bojnicz , népes mvs
Nyitra Várm. azonnevü járásban Turócz Várm. határán Nyitra vizén'él . F. IL
Pálíi G. Lakosi elegyesek,
kath. gazdálkodással élnek
inkább mintmesterség üzéssel. A' vs fallal kerített , 's
várral is birt. Van tulajdon
plébániája , Apátursága ,
postája ; legeltetöje elég ,
rétjei jók. A' jeles Uraság
kastélyának annyi az ablakja , mint mondják , hány
az esztendö* napja. Ferdöje is hires és hasznos , ková
válttakkal.
Boina, falu Esztergom Várm.
és )árásban , Sáphoz közel ,
Nyerges Ujfalutól 1 óra F.
U. G. Sándor. Lakosi Magyarok , többnyire kath. Az
Uraságnak, szép Kablászi
kastélyával , 's jeles vadas
kertyeivel ékesíttetik, plébánia temploma is szép. Hatarja hegyes.
Ва]па, mvs NyitraVárm. Воdochi járásban , Nagy Tapolcsántól 1 ]/г óra , egy
hegy alatt délre , azonnevü
pataknál. F. U. Erdödi G.
Lakosi Tótok kath. tulajdon
pléb.val. Fája elég, szölö
hegyei nagyok , gyümölcsös
kertei szépek , rétjei jók.
Lakosi azért inkább gazdál
kodással , mint mesterség
üzéssel foglalatoskodnak.
Ba/ocasstJ , N*mzetség Galliában a' Biducassesek és Pneb*
lek között.
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Bajokko , Ms Pápai rézpénz,
erdö Wesprém Várm. 1»
egy krajczár Ijecscsel.
mértfd. hosszu , 2 —5 mfd
Bajom , (Telsö) O Brassen, Bar
széles , szép buk , tölgy ,
ne , falu Erdélyben , Med-, és hársfáü sertés hizlaltatágyesi székben , Medgyestöl si , 's vadai vagynak , maki \fi ' mtfd. hegyek köztt. nak nagy sokaságával , a*
Lak. Szászok és Oláhok , e- bükkbol olajt is ütnek ki,
vang. és óhit. Sókutakkal ezzel a' szegényebbek ételeés hasznos kénkóves meg- ikben élnek. Azelött vala hagyújtatható ferdökkel.
muzsir égetése, ez nagy kárt
Bajón, Iiis vs Moselnél Francz.
okozott ezen erdonek, mig
ország' Meurthe oszt.
1770 ô Felsége által a' fak
Baitza , Paitzen , falu Erdély rendetlen kivágásamegnem
Zaránd Várm. Brudi járás- tiltatott. Sz. István fundálban , Kalomanyesdhez kö- ta 1030 a' S. Móricz apáturzel , Dévától 5 ora F. U. Bar- ságot Bakony kôzepében ,
nemisza fam. Lak. Olahok, meliy azért Bakonybélnek
kat. és óhit. Több arany neveztetik.
bányákkal , és bányász hi- Bakta , mvs Szabolcs Várm.
vatallal , 's pléb. kal.
Báthori járásb. Bessenyo é&
Ibrány köztt , Nagy KallóJBajor ország , 1. Bayern.
Baka, (fels0)Tót,v.Ober-Branr hoz 2 1/2 mfd. F. U, G. Haldorf, falu HonthVárm.Báth- ler. lak. Magyarok kath. és
tól \f% óra. F. U. Her. Esz- ref. uraság' szép kastélyával,ió szántó földdel és réttel
terházy. Lak. Tótok , evang,
egy bányával , szép evang. Bakta, fóvíz Heves és külso
templommal, )ó juhnyájokSzolnok Várm.
kal és sok rákokkal.
Baku,Chá.nsá.g egykor ny. Per
sia' Schirvan tart, most az
Baku , kis vs Mytilene szigeOrosz felsôség alatt vagyon,
ten , melly a' tengeren fekKubántól dél felá a' Caspiszik egy kikötöhellyel , igen
hires kardjai és kései végett.
um tenger mellett , itt a'
Влка- dnya 1. Pukanecz.
fö vg
Вакшг, Ъакатит regnum, orsz. Baku , С40Э 15/ E. Sz. 73O 24'
К. H.) A' Caspium tengerNagy Mogol bir.ban IndiánéL fekszik , ennek egy réban , Ganges ,vizénél 60 mfd
sze , sok virágí miatt Rosa
nagyságú. Esz.ra Jamba ,
tlélre Samball , kel.re Gan
Paradicsomnak neveztetik.
ges vize , és nyug.ra Deli A' vsnak uczái keskenyek,
és nincsenek kirakva ; hátart. a' határa.
zai is nyomorultak , de
Bake- Bake , v. Matinbaerek ,
a' Török Moscheak és Senépség belso déli Aíricában
ezek csupa görcstermetüek railok nagy épületek. A'
nem nagyobbak 12 v. 13 kikötö helye igen jó , nagy
kereskedést üznek sáfránesztendô* gyermekeknél ,
tobnyire vadászatból élnek. nyal, pamuttal, selyemmel
Bakewell, mvs Derby Angol földbalzsammal 's a' t. _ •
Grófs. Wye fóviznél , Peak Bala, vska ész. Wales Merionet Grófs. Pemple tava ahegy'ész.nyug.szélen fekszik,
latt , flanér fabr. és a* szorpamut szövö fabr. vagynak.
gàlmatos lakosnék karisBakian, 1. Batshian.
nya kôtésekkel, kik ezekböl
Bnkohza , 1. Baboliaa..
Bakony hrdô , Bakony, nagy
hetenként 2—300 font ster-

Balambangan , egy az ész. sa¿*elinget nyernek.'
Balabak, kis sziçet Borneo név tek közzül melly ВоЧКео
szigetebeli Suluh SzuHari
alatt C70 ¿0' E. Sz.) _ a'
Sulni Szultanhoz tartozik ,
birodalma alatt vagyon (7®
hosszú de keskeny , sok,e- . —8o É. Sz.) Ez a' tóbbinél
hiresebb külbmbféle fáji
benfája, pizángja, méze,viasza, halai, éscsigáji vagymiatt.
nak. A' 300 1. a' pizángos В alambuan, Java szig. lévô orsz.
fonalakból szép portékákot 220 □ mtfd nagyságú, 100
készitenek , 's majd csupán 000 1. Ennek birtokosai a*
halászatból élnek.
Hollandusok (most Fran-,
cziák). Föhelye
Balacastel , Balacastrum , kis
város üe'li Skoczia Mur- Balambuan , vs Java sziget k.
„ ray Grófságban' Spey fóvi- végén hasonló nevü tenger-r
zúgnál , melly Bali szigetet
ze mellet.
,
kerít, 20000 1. kókusdióval,
Balachna, (460 15' E* S.) régi
olajjal kenderrel, gyékéncsekély kerül. vs Nishnyi Nowogorod OroszHelyt.
nyel kötellel 's t. effélékkel kereskedik.
Volga partján Usóla patakxiál , 767 fa-h.kal«5 Tempi. Baiander , 1. Belandre.
1. monostorral , és 1.500 1. Balangior , fo vs Caspiumi
tenger északi részen fekví>
kik
külombféls
városi
mesterségeket hajóépitéseTatárs ágban.
ket , és kereskedést, foltép Balante , Alsó Senegambia*
Petersburg vssal üznek ,
szabad Státusa Kabo v. Zevagynak só fórrási , 50 kú- be fóviz' ész. torkolatj áñál.
takkal.
Itt arany találtatik , A' 1.
Balanteknek nyakas gonosz
Balacuri , vs Man szig. Angol
orsz. mellett vagyon 1 Püs's rabió ember eknek mondatnak ,
kik szomszédpökje.
Balaganskoi , vs Siberidban
jokkal nem élhetnek barátságban, nem is engednek
Irkuczky tart. Angara íoidegennek orsz.okba helyt.
viznél.
A'fóldjoktermékeny's jól míBa/agnia, 1. Algagliola.
Balagnota , orsz. az Indiai félveltetik.Kormánym ódja sza
bad,minden ker. vagyon egy
szigetben, Gangesen innen,
fejedelem, és a' vénebbek taDecan orsz, része ; drága
nácsa. Még is adótfizetnek
gyémáritok , és más nemes
kbvek találtatnak benne.
aranyban a' Kasamansai Ki-r
Balaguer , Balaquier , Bellerálynak.
garium,, Valagnaria, (40o Balaquer , 1. Balaguer.
,59/ 30" E. Sz. 180 39' К Н.; Baiarut, kis vska Thau tav*
mellett Francz. ország' Hé
kis vs egy hegy tôvénél
rault oszt. 98 h. Hires rae
feJtszik, Spanyol Catalonia
leg ferdöji és egésséges kutSegre fóviznéí 6900 1.
jai miatt.
Balaklnwa , Baluklawa , ("40°
57' E. Sz.) vs Tauria Orosz Вalasalle , vs Westmoreland
Helyt. a' fekete tengerAngol Grófs. Iakosnéji panek óblénél , egy heggyel
mutott fonnak.
békerített de 1796-ik esz- Baleschew , ker. vs Saratow
OroszHelyt'.Choper fóviznélt
tendobéli lopva való kereskedés végett bézárt kikötömelly a' Donbafoiy.
Balátfalva , villa S. Blasii ч
liellyel , és 200 bu
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Blasencîoï-f , Blassu , oláh Balatimore l. Baltimore.
mvs és Püspbki urod. Er- Balaton tava , Platten - See ,
<lélyben Fejérvárm. azon Weszprém , Szala és Somogy
------- vi
fr,
i
nevü járásban, Küköllö
Várm. köztt , hossza
8n — 12,
jzénél , nyug. Enyedtöl4 ora szélessége 3—4 mfd. , legnaAz oláh Püspöknek lakhe- gyobb Magyar orsz.ban f
lyével , Basiliták' Klastro- Hidvégnél Szala vize szakad
mával , több óhitü templo- belé , más patakok által is
nevekedik ; az egy Sió pamokkal 's 1 . réf. Eklesiával.
tak foly ki belole. A' kôzép
В alassa Gyarmat , vár és népes
mvs Nógrád Várm. Kekköi tengerrel egyesültnek monjárásban Ipoly vizénél. F. U.
datik , mellyhez hasonló
G. Balassa és Zichy. Lak.
hullámokat is hány ; zajja
magyarok , németek , tótok,
az idováltozást jövendöli \
Jtath. eváng. óhit. és zsidók.
ritkán fagy be egészen , 's
a' lágy melegre azontúl folVára a' bánya vsok órizetérepèdez ; azért sok ember és
re szolgált ; az Osmanóktól
állat temetöje. Vize jó itaes Betlen Gábor alatt sokat
lú , hala is jóízü, kivált az
szenvedett , az Ország' Rendeitöl kétszeres megerösitország szerte hires Fogas ;
tetése rendeltetett. 1640-dik- bó halászatot- szolgáltat ,
ben a' lakosoktól és asszokivált ha befagy. Kisz nevü
halát kezdék hering gyanyoktól is vitézül védelmeztetett a' dühösködöTörökök nánt bésózni. Gbdényi és
«lien. A* vár erosége havidráji nevezetesek ; farkasok is tartózkodnak néha,
nyatlott ugyan , de a' vs
ezépen gyarapodik ; a' mesnádasaiban. Kétfo áltjárás
esik rajla Tihanynál , és
terség üzéssel , és szölö 's
Keszthelynél. Ha F.M.G. Fesíoldmiveléssel. Itt a' Vártetics György feltétele szeTnegye háza , postahivatal,
rént Fenéknél álthidaltat-'
«s sómagazin.
Balassor , (г%о 30' w" E. Sz.)
nék és toltetnék , a' Szala
és Somogy Vármegyék* köjókora tó és kereskedó vs
zosítésével nagy hasznot
innensñ India Orissa tart.
hajtana. Vannak benne sziBurry-Bellar fónál , Benga
li tengerbbblnél , egy kikö- get és félszigetecskék is , hol
Fonyód , Bogjúr , és Fenék
töhellyel; lak. igenszép erös
kartont készítenek , fokép fekszenek.
fejéreket , 's más materiá- Balbanera , Sierra de Balbanekot, vad selyembol is ké- ra , régi Castiliában , Spaszitenek sok materiákat. Az nyol orsz. hegységek.
Idevaló Portugallusoknak Balbastro , Barbastro , (4'° .57'
egy kath. Templomok va- É. Sz. 16o .53' K. H.) vs Spanyol orsz. Aragoniában Ve
g У on
Jßaldsvagds , Blazsow helység ro fóvíznél 6000 lak. egy PiisSáros Várm. F. Tarczai já- pbkséggel és borfabrikával.
írásban , Lbcsétol 4 óra Tar- Balbeck 1. Baalbeck.
fcza vizénél. F. U. Berzewi Batch 1. Balk.
. ,
Czy Farn. Lak. oroszok, kat. Baichan , Nágy Tatár orsz.
Szepesség' határában nagy hegységek.
«rdos vidékkel, fa kereske- Bahhasch, nagy tóNaffy Mogol
déssel , jó réttel 's legeltetö- bir.banebbe foly Iii vize.
rel, tulajdon pléb.val.
Balckausen , vs Jiilichi H.ben.
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csétfil i 1/2 nltfd. F. U. CsáBalk fóvíznél , melly in
nen з mtfd. után Rajnába ki G. Lak. tó tok , kath. ferdöhazzal, jó kedves ízü, csífoly, 590 lab.
pös és tagokat erösitö saBal-Curi, Falu Nyug. Moreland
Angol Grófs. egy Püspök* vanyú vízzel/ 's bó legelfcetövel. Itt darésko (tophus)
residentziájával. .
is találtatik.
Balda , kis vs Kodymánál Europai TÖrök orsz. Moldva' Baldonen, B'alu Kurland Orosz
Herczegségében.
Helyt. egésséges forrásokkal.
Balda, hajókázható fóviz O- Baldrin I. Baltrum.
roszbir.bannielly Astrachan Baleari , p. Sardinia hajdani
felett Volgától elvál , és Cas- lakosi , Spanyol eredetüek ,
Corsus nyelven szökött nepium tengerbe omol , innen
mennek a' hajók Astrachan- vet viselnek , mivel az itt
letelepedett Poenusok elöl
ból Uralba.
a' hegyek kôzzé illantottak.
Baldeck,¥a\\x egy még 1415-ben
Régen már rablók es ragaelrontatott várral Swaiczi'
dozók , dologtalanok voltak
Luczern ker. egy hasonló
nevü tó mellett.
Strabó szerént.
Baldenau , kis vska Franc, orsz. Baleari szigetek , Balearides ins
a' kôzép tengeren Spanyol
felsö Rajna' oszt. Moselnél.
Valenczia partján , görög
Baldenburg, Ball, BalldeOlde,
eredetü a' nevek és paritLengyelülBialenbunskie(<53<3
АЗ4 *5" É. Sz. 340 30' 30" K. tyás szigeteket jelent. Ezen
H.) vs nyug. Prussia' Könitz szigetek alatt Majorca, Mi
ker. 139 h. 820 lak. és posznorca (lásd mind a' kettöt)
tófabr.
és más kissebbek foglaltatBaldenheim , vska Francz. orsz. nak. Termékenyek , és több
ásványokkal gazdagok,partalso Rajna' oszt.
jai hallal bövelkedök.
Buldern, Hohenbaldern, mvsés
vár Sváb orsz. ban Oettingai Baltchaolisch , kis helys. kôzép
körny. Elvangenhez közel ,
Skoczia' Argyle Grófs.ban
mellytöl veszi nevét egy Loch - Lewenhez közel , itt
Oettingi linea ,
nagysá- találtatik a' draga palakö ,
ezek Amerikában is elkülga 3 mfdre terjed, 6000 I.
30000 for. jövedelemmel , 4 detnek.
tisztviselökel , a' Bajor Ki- Baierna , szép mvs Swaiczi
rály hatalma alatt.
Tessinkant. egy gyönyörü.
Baldivia 1. Valdivia.
Colleg. templommal.
Baldo , Baldus m. hegység 0- Balf, v. S. Wolfs r Sopron válasz orsz. Bachiglione oszt. rosának faluja ,
Magyar
' melly Gardai tó és Etsch országban Sopron Vármegy.
köztt egész Tyrolisig terjed. Fertó tónál egy meleg
ritka plántájiról , sárgás 's ferdövel. Itt teremnek a' hi
ibolyás márvány köveröl, res Sopronyi borok. Lak.
és zöld festék foldéról hires. kath. vagyon egy tempi.
Baldok, mvs Hertfold Angol Bal/ron , vs Stirling Angol
Grófs. egy tempi, és több
Grofs. pamut fabr. Karton
ispitályokkal, a'Londoniak- nyomtatással és kékítéssel.
kal kereskedik darával.
Balfrutch , faluhoz hasonló vs
Baldócz, Baldovecz, helys, Sze- Masanderan nyug. Persiai
pes Várm. Hegyi járásban , tart. selyemmel és pamutta}
Szepes Váraljától 1/2 , Ló- kereskedik. 8 Karavan serc-
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gei vagynak.
,
köztt , Tétényhez г ¿ra , F.
Salga , (540 32' 50" E. Sz. .370
U. Majláth G. Lak. Németek,,
38' 42"
H.) mvs kel. Bur- Ráczok, Magyarok , kath.
bus Kammer oszt. Branden- tulajdon pléb. és szölö miburgi ker. egy magas helyen veltetéssel.
fekszLk 60 ház. Innen nem Balintree , vskaStinzár fó tor-*
messze feküdt a' régi hires kolatjánál Air Gróf's.ban ,
Honeda vara, mellyben még déli Scotiában.
most is régi urnák és más po- Bali* , Balium , kis vs Syriáb.
gány régiségek találtatnak,
Asiában , Aleppótól lo mfd.
Bali, kis Java, (90 D. S.) egy- Euphrates nyug. partján ,
gyik Asia' kis Sund szigeti
a' Syríai pusztában.
kózzül 40 mfd. a' kerülete 16 Balk , Balch, kel. Persia tart.
f] mfd. fbldinek terjedése,
ez azelött Buchariához tarellemetessége miatt gyâk- tozott, és régi idökben neran meglátogatják az Euro- vezetee 's külonbs Tatár orpabéliek. Az 150000 lak. Hin- szág volt. Igen termékeny
dusok után jöttek , és'rész- tart. Lak. Tatár ágból val»
szerént házi gazdaságból , Buchárok. Fö vsá
részszerént fonásból, szö- Balk, Dehasch fóvíz' Bamiamvésbol és kereskedésbol él- Jja való béfolytánál, nagy,.
nek. Ezen lak. leginkább
népes , és erös vs , nevezedícsérik hüségeket. Kirátes selyem kézmívei vagy- •
lyok igen ezeliden uralkonak, és jeles kereskedést üz.
<lik , és a' legnagyobb go- Balkan, tengeröböl nagy Ta
li oszságokat is csak számkitár o^sz. Truchmenen tart,
vetéssel bünteti. Még itt
melly mélyen a' tart, béíenn vagyon az a' szokás ,
megy , nagysága iókora ,
hogy az özvegyek hitvestár- többnyire vad állatoktól
«okkal magokat megégetik.
lakott Naphtenoj és OgurA' hasonló nevü föhelye igen tschenkoy szig. vagynak.
isméretes, és népes.
Balkan, Emineh-Tagh, másBali , Balium regnum , egy
ként Hämus , nagy, magos,
tart: Habessiniában- Dava- és borzas hegységek Europ.
xotól délnyug. felé , délre Török orsz. Emineh-Bupedig Ambarától , innen ro- rum fokától a'fekete tengerhantak 1559-be a' Gallaenél (43° É. Sz.} egész S. Sterek elöször Habessiniába.
phanóig az Adriai tengernél
Ballipatan , Angol tengeri vs •. terjednek , Rumiliát , Bulnagy borskereskedéssel , kel. gáriától elválasztják,ós több
India Kalikut partjain.
ágakra mégyen ,
ezekBalimbuam 1. Balambuam.
nek eggyike ész.ról dél felé
Balfnctur , Báróság Wiklow 1гч fut , és Athos hegyinél véglandiai Grófs. ,
zödik , a' másik Görög orBalingen , (48o 16' E.Sa. 26° 31' szágon megynek keresztül és
42" K. H.) vs Eyach fóviznél innen formáltatnak OlymWürtenberg
Rothenburgi pus , Pindus , Oeta, Parnaaker, 2640 lak. és egy kénkÔ- sus és Helikon hegyek.
ves forrással. 1809-ben Jun. Ball, 1. Baldenburff.
30 tüz által 320 h. elégtek. Вallantrae , mvs déli Skóczia
jerf/irti^TÖrök^GroszTurbaly, Air Grófs. 800 lak. kikbHelys. Pest Várm. Pilisi )á- töhellyel Simsar fóvíz torkojárásban , Tétény és Buda latjánál , és sikeres lazaczi
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mentomba.
halászattal.
Bali de Olde , 1. Baldenburg. Bullinasloe , Mvs Connaughfr
Balleness , Irlandiában 4 sziIrlandiai tart. Roscommon
-getek Ulster tart. Donegal - Grófs. nagy barom és gyapju vásárokkal.
Grófs .
JSallemtädt, néhai Grófs. most Ballinrube , v. Ballinraal mve
tiszttar tóság a'Quedlinburgi
Mayo Irland. Grófs. Con
naught tart. vásárokkal.
Jiat.Anhalt-BernburgiHercz.
tartozik.Ide tartozikBallen- Ballinvill, hely. Quenscountiban , Queenstowne és Kil«tädt vára is, melly egy ma
gos kbsziklánfekszik, és An- kenni között , széke és szahalt-Bernburgi Herezegnek va van a' Hiberniai Parlaközönseges lakóhelye , in
mentomban.
nen nem messze esik
Ballipatan } nevezetes vs CaJBalUnstädt, vska Harznál mel- nanor orsz.ban , Malabaré
lyen Getel vize keresztül partokon, Gangesen innenfoly 460 h. és 2,500 I.
sö félszig.ben , Indiában.
JiaLUtjeshoek , 1. Grosz-Sestro. A' tengertöl 1. mfdnyire e£ alley ,
bizonyos keriilet
sik , Királyfi lakhelye. Mavagy tart, a' néhai vitéz humedanus gazdad kereskeRendeknél. Illyenek voltak dök lakják többnyire, de
11-en Német országban u.m.
Anglusoknak van benne üaz Alsátiai Burgundi, Osiyelojbk. Nagy bor kerestriai , Cobler>czi , Etschi a'
edéssel.
iiegyeknél , Ftanconiai , az Ballog , folyóviz
Magyar
Altenbieseni ,
Westfaliai
orsz. Gömör Várm. ez KlaLotharingiai , Hassiai , Thunowzko hegyeken ered, ész.
ringiai Saxoniai , de ezek
kel.röl délfelé maid egész
már mind eltörültettek.
Vármegyét általfolja, és SoBalliboy, Ballibrit, Ballicown
kától nem messze Sajóba,
három Báróságok és helyszakad.
,
íégek Irlandíai Rings-Caun- Ballon , (48^ Ю' E. Sz. 170
ty v. kir. Grófs. Leinster
K. H.) vs Francz.orsz. Sarttart.
he oszt. 400 h. 3570 I.
Ballicanuan, ország' széke Wa Ballstall , föhelye hasonló neterford Grófs. Irland' Mun
vü ker. Helveczia Solothurn»
ster tart. Waterforttól nem
kant. nagy, szép, ésjókemessze , Faithlag dombnál,
resetü mvs egy felsége»
gyönyörü tájékon.
völgyben Beselböl
SoloBatücora,\i\s vs Mounster tart.
thurnba való úton , vagy
Hibernia Gork Grófságban.
nak 3 Templomi, kápolnáВаШтчс , és Ballinachineh 2
}a, és jó vasbányáji.
Báróságok Gallway Irlan- Balluttchck, vad, fekete népPerdiai Grófs. Connaught tart.
sia délkel. szélin, Indusig, as
JSallina f v. Belleek mvs Ir- Afghanok âgoknak mondâtlandiai Mayo Grófs. May fónak , de ez ñera bizonyos. OÍc
nál , ez nem messze innen
vad vándorlók / Muhamedászép vizzuhaijást formál ,
nok,részeréntfüggetIenek ré-"
lazaczokkal bövelkedik. Vá- szerint pedig a'Marattáknaí;
szonvásári vagynak.
alávetettek, töbnyire marh.x.
Bollona, kis vska Quenscounnevelésbôl élnek. Indiában
ty tart. Hiberniában , két
az drszá^ok kis Baíludsehestánakes Sindnek nevé/.-követet küldhet a* Parla-
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nenél Birsébe foly. A* fpvi«
tettik.
vidéke Balsam tart, nevezBallycastle , tengerikikötö Ir
land га' Ulster tart. Antrim tetik.
Grófságban , szomszédságá- Balstal , Balzstal, Balistella,
nagy hely. Soloturni Kanban ásványos vizek vagyton. Helveciában jó vasbának.
Baliymhon , mvs és Postastá- nyával.
tió Longfort IrlandiaiGrofs. Balta, Balto, vs Tauriai Orosz Helyt. Kodyma íblyóLeinster tart.
nal meÜy Boggal egyesul.
Ballychinch , egy részról romlott mvs Iríandiai Ulster Balte-Sound , kikötö Schetlandi Unst szigètnek ész.
tart. Down Grófs. fónállal
részén.
üz kereskedést.
Ballyshannon , vs Irlandiai Ul Baltavár , nagy hely , és urod.
Vas Várm. Keménycsali iáster tart. Donegal Grófs.
Erne fónál egy kikötövel,
rásban,Szala Várm. szélénél*
délrot a' Donegali obolnéí
Szalabértôl 3/4 ora. F.U.Festetics G. lak. Magyarok ,
fekszik , egy 14 bolt hajtású
kath. Az uraság szép Kashid vagyon a' fóvizen, nem
télyával , és hel. pléb. val.
messze vagyon egy 15 l^b
magosságú vízzuhanás , a' Balisa , Pádus mellék foja.
lazaczok itt bôaégesen ta- Aosta Her ben.
Balthazar , Vámház és kis |kiláltatnak .
kötö Francz. orsz.ban Rho
Ëalme , kis vs Francz. ország'
ne fóvizénél Rhone torkoLeman oszt, Annecytólnem
latjai' oszt.ban.
messze
Balna, kis vs ész. Skocziának Baltimore (51° 2o"E.Sz.) mvs
hasonló nevíi szigeten IrStrathnavern tart.
landia Leinster tart. Cork
Balnahuaigh , kis sziget a' HeGrófs. ez valuha hires mvs
bridai szig. közzül, hajósok lakják, ezeknek száma vala de most csak halászok lakják, a* mellette lé140-re mégyen, kik a' fölvö Baltimore öbölben több
det mivelik.
mint 20 kis szig. fekszenek.
JBalrampur, kereskedö vs Auhd
Bengali tart. kellemetes sik- Baltimore, ész. Amerikai Ma
ryland szabad Statusban44
ságon , töbnyire szalma fe□ mtfd nagyságú Grófság
delü házakkal. Az északi
lak. ide hozzák terméseiket 40000 1. Sok vasa vagyon fö
f
vásárra, íókép tehénfarko- vsa
kat, mellyeknek puha szó- Baltimore, 39o 18' E. Sz. 27o
К. H.} nagy vs Patapsko
reiböl a' legjobb Schawlok
fónál melly itten mar tenkészí tettnek.
Balsa , vs Hispániában , mai ger ôbôllé és hajókázható
fóvá változik 3000 h. és
Tavira.
26.500 1. ez egy a' ReszpubBalsam, Spanyol királyi mu
lato kastély uj Castiliában. lika legvirág/.óbb vsi köz
zül jó kikütöhelye , egy
Mardríttól nem meszsze.
Balsam , fóviz , a' volt Veszt- Püspoksége , egy alku palotája 2 kolosonozóháza 3
fáliai Albis' oszt. ez az ArJátékosháza, 14 Tempi. 1796neburgi réteken ered Kosittól fogva tulajdon Akatenél egy mocsáron által
demiája , egy
közönsetnegy , és innétt Kosittéges konyvtára. Több hasz-'
nek is neveztetik Dobbru-
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лов társaságai u. m. az or- hívattatik, 3Útjái is vagyvosság dolgában, a' Rabgk
nak, u. m. a' bis és nagy
Jtereskedése kiirtásában, a' Belt, 's az úgy nevezett Sund
ílémet orsz. szegény jpvevé- útja. Három öblei vagynak
myek hasznára,a' szerencset- t. i. a' Bothniai, Finniai,
lenekkiszabadítására. Van- Lieflandi a'vagy a' Rigai;
nak hajó këtélfabrik. Çzu- Daniai 's több más kisJtorfözöhazai , szivótobák- sebb szigeteket u. m. Gotttfakr. 's nagy kereskedést üz. land , Rügen, 's a' t. foglal
A' k,röl nyug. felé menö fö
magában. Ezen tengernek
тдсга 8o a' többiek 40.—60 nines apadáaa és áradása ,
láb. szélesek , de még nin- hanem vagyon Iefolyása a*
csenek kövekkel kirakva Belti és Sund útak által ,
*s azéft sárga sárja miatt nem is oily sós ezen tengermedves idökben járatlanok.
nekvize, mivel 40 fóvizelc
A' kikötöhelye a' vsnak déli jönnek belé . p. o. Odera ,
xészén fekszik és ko/onsé- Weikszel , Niemen , Neva 's
gesen medenczének nevez- a' t. A' habok sera olly natetik.Általjában 9 láb mély
gyok , mint az Ejszaki tenés 2000 kereskedö hajókat geren , de rovidségek miatt
bévészen , de mivel kijovemég is veszedelmes. A* hatelekre bizonyos szél szüklászás nagy. Ha a' tenger
■séges , azért inkább kötnek nyughatatlan > Kurland és
ki Fells Point ôblében , Prusszia parfcjaira az úgy
melly közel esik a'kikötö- nevezett Lorostyán követ „helyhez. Ennek partjaikö(succinum electricum) veti
•fallal erösitetnek , melyekki. A' hering fogása is nenek oldalain hatszáztonvezetes,
nás hajókis bátorságotta- Baltisch Port , regen Roggerlálnak. Kivisznek Marylanvirk (59° 22'É. Sz.) vs Re
di termésekkel együtt pavalí Orosz Helytartóságbart
mutot , dohányt lisztet ;
Paddis fócskának Roggervifc
Virginiából sózott hust 's t.
nevü tengeröbölbe való bé• eíféléket. A' Skocziaiaknak
folytánál 36000' lak. va gyvannak legjobb kereskedö
nak, és kikötöhelye ; haházaik.
laszatot üz. A' kikötöhely
Бaltinglas , mvs Irland Leinselött fekszenek nagy és ki»
ter tart. Wiklow Grófs ,
Ragy Svéd szigetek.
Slaney fóvíznél, vászon ma- Balto , 1 Balta.
teria szôvésekkel.
Boltonöböl , A* Hudson öbölJidltAi tenger , v. Napkeleti tennek északi része,
gep, Balticum mare, ez tu- Baltrum, (53o A2> 5A" E.
lajdonképen egy nagy ten&)' 6" К. H.)k. sziget Fr. orsz.
geröböl Dánia , Német orsz.
Ems kel. oszt. i 1/2 mfdhosPrusszia , Curlandia , Orosz
szü 1/4 mértfoídnyi széle*
birodl. és Sweczia' partjai
csak 30 házakat számlál*
közt, Az Atlanti Oceánnak Plébánusok és mesterek vaJ
7 '
1
*
Ogyon.
J
gernek neveztetik azért, mi- Baluklava , kis vs Taufia Ovel Hollandiának kelet felé
rosz. Helyt. a' fekete tenfekszik. Nagy terjedésú bégernél fekszifc > egy kikötÖ-*
menetele vagyon , melly
hellyel. íak. Görögök , ZsiCattegatnak v.Skake.aknak
dók és Törökök.

Halve, vska Hassiai Herczegs.
lyen a' tengerben terjed,
kel. Indiai Magindanao sziVestfáliában Hohn fóvigetében.
zénél 88 h. és 710 1. Haj dan
egyik volt 'a' Hanse vsok Bambarra , Afrikában Nigritiai tart. Niger folyó mind
közzül.
a' két partján (12O — 150 op/
Baivierzi'nzftjr, vs a' volt LoraË. Sz. és хчо _
K. H.)
za Varsói oszt. Memennél
mellyben sok arany és ezüst
107 h. és 9¿e L
Balyra , Messene vstól 30 stad.
találtatik, úgy annyira ,
Oechalia mellett , Messehogy ogyútazónak lovávaí
niai öbölbe folyó viz.
együtt naponként 4 garas
Salt, 8« lalt. álló letelepede's
elég légyen. Ezenkivül va
£randenburgiLandberg'ker.
gyon itt (riskása , pamut r
köles 's t. ef. szelid állatok,
vagyon egy vasolvasztó mübàromfi , vad , és nagy száhelye.
Jîalzuc, kis darab tart. Franmu halak. Lak. nagyobb
czia ország Charente oszt.
részént Szerecsenek , a' többiek pedig Maurok , részCharente folyónál.
Baltin , kir. Span, mulato
szerént Muhamedánok, rész
kastély Madridböl Escurialszerént Pogányok , jószívüek , és* vendégszeretok , de
bá vivo úton , ezt a' királya' Király' '» a' Nagyok rabné t. i. V. Fülöp Király'
jai. A' fehérnép fökep jótéfelesége építette.
Bamba, Pampa, alsó Guineá- teményeirôl hires. Sok rabok hordatnak ki innél.
ban Kongó országnak legnagyobb tart. Sogno és Ngola
Nyelvek hasonló sokban a*
közt a' tengernél , igen ter- Mandingoerek nyelvekhez.
mékeny ,és arannyaí , ezüst- Bamberg , Papebergen v. Bamtel,rézzel,vassal, ónnal,kéne- bergensis Eppatus , azelött
sövel , sóval,építésre való fá- Püspokség a' Frankoniai
val,élefántokkal's t.ef.bövel- ker. Culmbach , Ansbach ,
kedik. A'sóban és a'sklávok- Würzburg és Coburg kozt
• ban áll a' fö kereskedése. A' feküdt, most\Herczegs. Bapartnál Zimbis csigák talál- jor országnak egy része, és
tatnak, ezek Afrikában pénz pedig a'Main ker.68 □ mfdre
gyanánt szolgálnak. Lako- terjed , és 199000 íak. számsai erösek , és hadra termett lál. Sok gabonát , dohány t>
emberek. A' nagy Herczeg, lent, kendert, 's t. ef. tea' ki a' kir. familiához tar- rem , gyümölcse , fája és
tozik , egyszersmind Föve- marha nevelése is jó. Ezen
zére a'Kongoi katonaságnak, tart. hajdan a' hatalmas Ba
ö csak tetszetöleg függ a' benberg Gróf'ok' birtoka
Kongoi Királytól , vagyon volt , de halálával 908. esz-t.
tul ijdon qselédje, melly So- a' birodalomhoz jött, ebböl
vasnak neveztetik. Fö Vsa 1006. II. Henrik Császár Püs«s a' Nagy Herczegnek lak- pôkséget fundált. Mind ma
ga a' Császár mind a' Csáhelye
¡Bamba , a' parttól 40 mfdnyi- szárné Kunegunda sok jószáre fekszik , Lose és Ambrise gokkal gazdagították ezt a*
folyók közt , nagy 's népes Püspökseget. II. Henrik névs , vagyon egy Capucin. melly külÖnös reñdeléseke.t*
is te t ezen Püspokség felöl
Klastroma egy temp (.mal.
Jiamban , nagy fok , melly mé- t, i. hogy a' Cseh király FöPohár*
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Pohárnokja) a' Szász Válaszlomozditásokra ügyel
tó FejedU
..\ EFö-Marsalja
u-±viiíuaixi\<x 9, a* Bambuk , Afrikai kozép Senegambiában lévô tart. FaBrandenburg Vál. Fejedelemenél , egy része igen helem pedig Fo-Kamarása légyes de Senegal , Faleme ¿
g-yen e' Püspokségnek. Most
Colez '3 más f'olyóktól elea' Würczburgi Püspokséggel
ge- ndo'képen nedvesítetik,
a' Bajorlíirályé lett, a' Bécsi
többnyire igen termékeny>
Gyülés végzése szerént.
Bamberg (49Ó 57' É. Sz.) Regszép füve , pálmafaji , hünici f'ónál melly által ha- velyes veteményi , marhásítatik , és innen nem mes- ji '» t. èf. de kevés ragadozó
sze Mainnal eggyesül. Egy állati vagynak. A' tart. legPüspöklakja, nem külöm- terméketlenebb részei azok
a' hol gazdag , de elhaben az udvar és felsö apgyott arany , ezüst , réz ,
pellatió Tanácsnak , egy
c.zin és vas bányák találtatLyceumnak és egy Gymnafiiumnak is , 1800 h. és 20000 nak. ^Az klimája igen meleg. A' 60000 l.Muhamedá»
1. vagynak.Legneve/.etesebb
épületek köztt tartozik 1110 Mandingoerek , és igen tuesztendôbenépittetett Got- nyák,tudatlanok,és tehetetlehek, de jószívtiek , társosáhir.usz forma temploma, és
gosok, a' tánez' kedvelöji 4
abban II. Henrik és Kune^
a' gyülekezeteken, mellyek
gunda sírjok, a' nagy féheveztetnek
nyes de einem végezett Re- Bentabbnak
a' tôrténeteket örömest haleidentzia, több más jeles
gatják , és dohányozással
épületekkel , mellyek az
elfttt a' Papok számára mulatják magokat Az orvoltak építve , de most már száglás módja monarchicoaristocr. több föfejek alatt
kozonségesebb hasznokra
fordíttattak. Vagyon egy élnek ; 3 kis ors/.ágokra*
Semináriuma és Elementa* u. m. Niakatel , Samatinaris oskolája , f érfiak és fe- Makan , és Nambia-Mussáiérszemélyek ünnepi osko- ra osztatik,, fohelye Farbana.
lájok , egy jól elrendelt is
pitály ,
orvos oskola , Bamff , kozép Skocziában
melly mind a' három ész.
Grófság Dröl , délkeletrol,
Iterületeknek szolgál , kö- és kel.röl Aberdonnal, Nyug.
rol Mur rayval ész.roí a Nézonséges konyvtár 's t ef.
met teng.rel határos./jomfd
Több serháziis vagynak ; a'
ken.3580^1; Számlál. A' déli
kert mivelés itt jó lábon
áll. A' korüllévo kôrnyék
részén magos mindéghóval
igen kellemetes, és termé- borított hegyei vagynak ,
mellyek köztt Cairngorm
3íeny- A' haiókázás, nagy
virágzásban vagyon;eszten- 40,50 láb magosságú. A' sikdônként itt 2 ország-vásá- ságok termékenyek és szorgalmatosan
míveltetnek.
ток tartatnak.
Bar berough , kosziklán lévô
Gordon Castletöl nem messze a' legjobb fák' teremvár Northumberland Angol
nek. Spey és Deveron IegGrófs. az ész. tengernól ,
vagyon fundatziója melly
ftagyobb fóji Fövsa
• a* szerencsétlen hajósok' Êamff, 6000 lak. Deveron Muszabadításokra ., táplálá- • raynak Fritbe való befolyásokra és hamaréhb yaló e« sáaálíekszik, 2 kis romlott
BÜb. ЬЖХ. I. DAR.
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kikötökkel, lázaczokkal böpusztákat 's 9.5200 h szám*
velkedik.
lál. Eddig a Regem, kerböl.
£amia m , vs It el. Persia Balk
állot, t. i. az i-sö és 2-dik
tart, haeonló nevü fónál.
Bánsági Regementböl.
Bampton, mvs Oxford Angol Bananok , 3 szig. egy rakáson
Grófs. Isisnél, szücsmunka
felsö Guíneának Sierra-Leo
na partjain. (8o 8' É. Sz.
vásárral.
alatt).
N
Bamuak , Birman orsz.ban
China határinál a' laggaz- Bañara, vs nagy Mogol birtokában, Bengala orsz.ban
dagabb arany és ezüstbáGanges vizétôl nem messze.
nyák , Bamutól 6 napi ja
Banasa , vs Mauretániában ,
rás távolságban.
Bán , Banovetü, mvsésurod.
Lvxumtól 40 mfd. Subur
Trencsén Várm. Hegyentúl- fónál.
bó járásban, az orsz. uton, Banát , Temesvári Banát, déNytra Zsámbokrettol i Jl
li Magyar orsz.nak keletfeóra. Bán vizénél. F. U. G.
lé terjedö része Maros Tis/.a , Duna fóvizek és Erlllésházy.Lakosi számosak,
Tótok, katolikusok. Epületi
délyi Fejedelemség kozötfc.
Í'ók; 2Templomi, tul. pléb.
Nagysága 5.37 □ mtfd , ezen
ïalakkal, sán^zokkal , kas1 kir vs és vár 26 mvsok , 67 L
téllyal és vigyázótoronnyal, faluk , 81 puszták és 798000
Fblde termékeny. Bán van lellíek találtatnak. A' felBaranya Vár.ben is , Bara- jebb emlitett fókon kivül ,
a' Béga , Koros , 's Temes
nyavártóli óra,holQuadfóvizek emlitésre méltók ,
ripurgum omladéki láttataz utolsótól egyszersmind
nak.
vette e' tartomány nevezeBanagher , vs Kingis - Counthyban Irlandiai Leinster tét. Foldét napkeletnek hetart. Schannon fónál mel- gyek hasítják, mellyeknek
lyen i hidak vagynak , ka- bányáji nagy hasznot nyujszárnyával. ltt végzodik a- tanak. Kbzépso vidékext a'
ma mesterséges fó melly természet minden féle jaDublintól, Scíiannonig rae- vakkal meggazdagította ,
gyen, és egész Irlandiát ált napnyugoti része is bö termésü , desok mocsárjaimihasítja.
att levegö je egéségtelen ; álBanale , vagy is a' Bánsági
Horváth orsz. 3 Várm-ket taljában tekintve mindazálfoglal magában, tudnüllik tal boldog tart.nak , 's ugy
szolván Magyar ország gaZágráb , Varasd , és Koros
Várm-ket ; nagyságok 172 bona csürjének lehetnevezmfdnyi , mellyben 5 kir. ni; ezen kivül arannyal , evsok , és 2068 helységek züsttel , rézzel vassal, fával,
számláltatnak; ide ragaszt- borral, dohánnyal riskásáják némellyek a' tengeriMa- val , juhokkal , méhekkel,
gyar kereskedö vidéket is selyembogarakkal , hallal
's külombféle vadakkal gazvagy is Littóralét. 1. ezt.
Banalbufar , vs Mallorca Spa- dag. Ezen Temesi Bánságnak , melly 1779-ben egyenyol tart. .3.340 1.
Banalgrnnxt , Bánsági katona sítetett Magyar orsz. gal ,
napkeleti részét teszi Kraevidék Horváth orsz.ban Un
na és Száva kiöztt 49 mfde- só Várm , kozepét Temes ,
lten ,s mvst f 260 falukat 19 napnyugoti részeit pedig
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Torontal Várm. foglalja ; Bance , v. Beuse, felsö Guinea
Török orsz.nak terjedö viSierra Leona partjain egy
déke pedig két katona Reegésségtelen sziget ,
a'
gementre vagyon felrésZel- Britanniai rab kereskedés*
ve. Lakosi között számos helye.
német és franczia gyarma- Bancock , (Siamúl Foe) Asitok találtattnak , régi lakoában Siam orsz. vár Gangesi pedig nagyobb részint Osentúl lévô fél szigeten , а*
láhok , Ráczok 's kevés Ma- hol Menang Gangesba f'oly,
gyarok. A' Temesi Bánságnagy kereskedést üz.
nak e' régi nevezete lassan Band , 1. Banne,
lassan megszünik szokás- Banda Szigtttk , Ezek' száma
ban.lenni.
. 10-re megyen, б-ot lakják
Banbridge , vska IrlandiaUls
az emberek, 4 pedig kietlen,
ter tart. Down-Grófs.ban ,
miyel csupa homok és kövászon szbvéssel es nagy
szikla. A' kel. India , Molukki szigeteihez tartoznak. Aa
vásárokkal.
Banbury, vs Oxford Angol
l-sö 6 kbzé számláltatnak.
Banda v. Lantore , Neira,
Grófs, ¿750 lak.fekvéseterPoolo Ay , v. Pulovey Pumékeny vagyon , Charwel
lorohun , Goenong Ару, Rofónál nyereg fabr. A' marhanevelése jeles sok turót' singein , a' többi 4, pedig
ezek: Pisang, Koppel , Aszkészit. A' Banbury ser, ée
szonyokszigete , Pulo See
a'BanburyCackes azaz: szegtang , v. Ördögszigete. Ezen
füborsos sütemény igen
szig. 4° —50 D. Sz. és 1470 és
hires.
149Э К. H. alatt í'ekszenek.
Banca, (i048/_2o53/ E. Sz.)
A' Francz.hoz tartoznak ,
kel. Indiában egy 3omfdnyi
hosszú és 5—10 mídnyi szé- és különös Helytartóságot
les sziget. Sumatrától Ban- tesznek. Több kel. Indiai állatok kbzt juhai is vagyka utja által melly veszenak. 1796 eszt. 44029 lakodelmes úton szokszor járnak
az Europaiak , választatik saivoltak, i7o8rabok, a' 57
el. A' Palenbe.ji Herczeget szerecsen dio és más plánták
isméri Urának Sumatrán, ki körül dolgoznak és 163. 263
a* Francziák' föhatalma a- dió,és4677ofontmás plántáklatt vagyon , máskép Hol- ból való virágot termeszlundusoké. Ez 25000 Chinai- tenek. A' szerecsen dio plának által 7 kimeríthetetlen lálók mint Francz. Polgáczinbányákat ásat, és 45000 rok úgy nézettetnek , de a*
Picolet (mindegyik ííofont- dolgozó raboknak élelmekból áll, ezek kbzül egy ál- re és ruházatjokra ezeknek
taljában vévén 16 Spanyol vagyon gondjok. A' Helytallér) fizetnek a'Fr.aknak, tartó Neira 'szigetén Fort
kik ezt Chinába és Europá- Nassauba lakik.
Banda , v. Lantore az az maba küldik.
fas tart. Banda szigeteiManca, kis Moluki Sziget Ce
lebes ész. szegletén, gazdag
özül legnagyobb, 4 oránnyi hosszu és általjában l
Lemonival , kokuszdióval ,
Spanyol náddal , és tekeora szélességü , kerületében
nyös békával. Ezen sziget
6 német mfd. A' déli részén
igen hegyes. Itt 25 szere
népes és a' Francziákho*
tartozik.
csen dip Plántálások vagy
19 *
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пак , ezek ha mind mivel- F. U. Eszterházy H. lab. Nétetnek 2162 rabok kiván- metek elegy esen, kat. Az
tatnak, 's igy 142000 font
itteni morsarokban széksó
virágot ее ¿68000 font diót böven találtatik. Van tulajtermesztenek. Ezen a' szidon pléb. földe termékeny,
geten 3 Francz. Comtoirok szénája bö.
vagynak.
Bánfy-Hunyad , Hogyen , mvs
Bandellek , szerecsen szigetek és urod. Erdélyben K0I0»
Aracan orsz. Indiában.
Várm. azon járásban , Kis
Bander, Manora,vár Nagy Mo- Petritol 2 1/2 ora. F. U.Bángol bir.ban. Asiában Cam- fy G. lak. Magyarok ref.
baye orsz.ban a' tengerpar- Bangalore, (12056' É. Sz. 94Э
ton, Portugallusoké.
31' К. H.) erös га kel. InJSandtr- Abani , Abassium ,
dia Koimbettur tart. AnGambrona , 1. Bender-Agol Helytartóságban , sok
bassi.
szép épületi vagynak tokép
Bander Congo, Bandera Congyönyörü a' királyi kastély.
gi, vs és hires révpart Per- ¿angla , 1. Feisabad.
sia Farsistan tart.ban Gol- Bangor, mvs ész. Wales Caerfo di Balioránál ; jó levenarvon Grófs. a' Manaiutgóvel és vizzel , 's nagy
nál és Suowdon hegy tovégyongy kereskedéssel.
nél. Egy Püspóknek lakBando orsz. és vs Nagy Mohelye.
gol bir.ban.
Bangor , mvs és kis kikötö
Bandoliiri, 1. Miquelets.
Hiberniai Leinster
tart.
Bando ly , Weiden, Horvát faWiklow Grófs.
Pelagius'
lú Veresvári urodalomban • honnja.
alsó Magyar ors/.. Vas Várm. Bangve , 1. Bunch fóvize.
Köszegi ker. Gróf Erdödy- Baniai szigettk , \. Banscha szihez tartozik , Szölöhegyegetek.
ket mível és marhával ke- Banjiiluka , egy megerösitett
reskedik.
vs Bosniában Verbasnál
Bandon , mvs Irlandiai Moun4200 h.
ater tart. Cork. Grófs. va- Banjerrnassing , fóviz Borneo
szon fabr.
szig. majd közepen sok forBandonbridge , ékes vs Moun- rások vagynak, mellyek fo
ster tart. Cork. Grófs. ban ,
lyásokat dél felé veszik ,
fallal kerittetett, Bandon hol hasonló nevü vsnál a'
vizénél , serény Anglus latergerbe folynak.
kosokkal , széke ée szava- Banjer - Masting , Borneo szivan a' parlamentomban.
getben levo tart. ugyan enBandu , elsobb Indiának Mál- nek déli részén fekszik , és
divi szigetei közül egyik.
hasonló nevü fónak torkoJSanera , v. Bannara , nagy latjától jobbra az az keletre
helység kel. Indiában Gan- a' végso partjáig terjed. Ha
ges fó bal partján. Ez egy- terméseit nézzük , valóban
szersminda' Pogányok Aka- leggazdagabb az itt levo
demiája a' kik itt a' Braöt tart. köztt. A'l. Javanok
minok által tanítatnak.
ésMalayok , ezek még maJBánfalva , Apetlan, helys. Mo- ig is megtartották a' régi
son Várm. és járásban , Sz. nyelveket 's szokásikal.. Az
Andráshoz kbzel, Pahrend,
idegen népségek , t. i. a'
és Moeony köztt ¿
óra.
Cluaaiak ,
Hollandusok
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Siamiták , Malayok , еSz.) л' g mfdnyire széles
zek gyémánttal , arannyal
tengerzúg Preservátioszige^
borssal ( ez itt igen büven
te , es az Australiai Port»
terem), kámforral , 'st. eff.
land' fokai köztt.
itten kereskedne'k, 's eze- Bann > fóviz Irlandiában Newkért Akhâtkôvek , rézedé- ritöl Downba felsö Bann
nyek , gyöngyök tükrök ,
névalatt, ész.ról a'LoughNebriliantok, vászon, karton,
ághfelé folyván a'tón kereszriskása 's t. efiéliek hordattul veri magát , és innen
tatnak-bé. Másként ez az
mar also Bann név alatt a'
or$z. a' Francziáktól függ,
tengérbemégyen.Ez választkik a' fövsban
ia el Down és Antrim Grófs.
JBanjer Matsirg, melly hasonIrlandiától , és egy közösiló nevü í'olyó torkolatjánál tö kanális. által Carlingfort
fekszik,örzö seregetkereskeöböllel eggyesül.
dö házokat's íróházakattar- Bannalec , vs Francz. orsz. Fitanak. A' vs ko/.épszerü , a'
nisterre oszt, 4750 1.
házai karókon állanak , re- Вarmares , vs Spanyol Valencia,
szerént fából , részerént pe- tart. 2280 lak.
dig Bambus nádból vagy- Bannesdowne ,
Bannesdonia.
oiak építve, és olly nagyok^
m. Sommerset Angol Grófs.
hogy egy egész familia-is hegy , melly alatt Bath vá»
ellakhat bennek. A' vs arosa áll.
ranyporral , borssal , spa- Bannok , kis fo déli Skoczia*
nyol , náddal 'st. ef. keresStirling Grófs. et igen makedik » de majd az egész ke- gos partok köztt Forth öbölreskedés a' Chinaiknál van.
be omol.
Baniseril, kôzép Senegambi- Bannokbum , falu déli Skocziáai Dentila orsz. fövsa.
nak Stirling Grófs.ban; töhb
Ëank , helys. Nógrád Várm.
fabr^k^ pamutos materiákKékkói járásban , Rohány
kal és börökkel.
és Rétságh között, ettöl уг Bannolas , kis vs Spanyol Camfd. F. U. Gyurcsányi fam.
taloniában Gironától 1 1/4
lak. Tótok , kat. és evang.
mfd. 3200 lak.
mély , kerek 100 ölnyi ke- Bannow, kis kikötöhely Hiberrületü tóval , melly tenger nia* Leinster tart. Wexford
szemnek neveztetik , min- Grófs. ("52° \%' E. Sz.)
den áradá» és apadás i>él- Banny 1. Boni,
kül ; a' halat nem szenvedi. B'inockbourn , Bannork, kisfô
Цапка, hely Nyitra Várm. Stirling tart.déli Skotiában,
Vágujhelyi járásb. Galsrócz- mély partok közt a' Forthi s
tól 3 óra. Váff vize mellett , tengeröbölbe siet. Itt «zenPostenyiferdónekellenében, vedtek az Anglusok 1314.
F. ü. Erdödi G. lak. Tótok,
eszt.ben Robert Királytól
kat. kóbányával , mész- »zörnyü veezedelmet.
szel, és kréta érrel.
Bnnócz, Banowcze,helys. ZernBankasoy , tulsó India Siam plin Várm. Nagy Mihályi já^
orsz. a* leg- jelesebb , keres- rásb. Vécsétól 1 óra. F. U.
kedóhely Menan folyónál.A' több uraság. Lak. Sokersek,
Királynak lakhelye melly- az-az; Tótokkal v«gyült Manek jövedelmi halcsontból, gyarok , kath. reform, óhit.
santal és sasfából állanak. hüvelyes veteményekkeh,
Bankstrasc , ( 40o 30'—45o D. Banow , mvs ISAorva. prez. Hra»
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dischi ker. Magy. Brodi Ur.
bátorságos
kiköt&helye ,
tartozik 158 h. 9,50 lak. пега
mellybe" fôkép a' Chinaiak
messze vagyon savanyu viz
bélépni szoktak , a' folyó
kutja.
,
torkolatjánál vagyon
a'
Banovocze, (OJStáriBanowcze,
Franczia Speelvik
nevii
n. falu Pétervári ker. és azon
eröseg , mellya' vson és a*
nevii 9. Regiment Cantonjá- kikötöhelyen uralkodik.
ban , Duna mellett , iii Ba- Banth , Banz , volt Benedictinowczétôl 1/4 ora. 22,5 h. és nusok' apátursága Bavariákét ó hit. templommal. Van
ban, Main ker. Maynnál fekBanowcze Szerem Várm. és vö hegyen, mellytöl az e• Vukowári járásban , 's. a' gész kôrnyék Banzgaunak
Bródi 7. Reg. Cant.jában is.
neveztetik. Most egy országBanschas , y. Bania szigetek ,
gyülés és Számta^tóság he(iO_2o É. Sz.) 16 kis szig.
lye.
Sumatra szigetének nyug. Banda, vs Peucetiai Italiában
részén , sok ambrájok , maerdöseggel. 4) vs Maced. IIdaraik,és kokoszdió]ik vagy- lyriumban a* Kalikvenek'
nak. Ezek közzül csak Nia- foldén.
ko van a' Francziák alatt , Banton , kis Philippi sziget,
a' többiek Atschim , és SuSpanyoloké.
Tnatra alatt vagynak.
Bantry , mvs Irlandia Munster
Banstead. Dawns , térség Surry tart. Coi;к Grófs. hasonló neJ^ngol Grófs. a' hol Pünkösd vü tengeröbölnel. ~ y
ünnepén Prédikátzió tarta- Bantschildk , Magindanao szitik. Nevé Banstead Falútól getnek lakosi Asia' délnyuvagyon.
goti részén , nem számosak,
Banszka-Bystriart.Besztercze,
de vadak , majd egészen
Bantam, Java szig. nyug. rémesztelenül járnak , semmi
szén Sunda út mellett levo ' más lakások nincsen , a' meorsz. mellyhez tartoznak
zitelen foldon és az üres fáSunda útnak szigetei, Sumakon kívül.
tra szigetén lévo Lampong Baniout , Angol de laktalan
tart. 90000 1. számlál , sok
sziget Magindánaotól nyug.
riskásája és borsa vagyon, ' felé fekszik , Asiában , egésés egy kevés czinje is. A'
séges és termékeny , fokép
Király a'Francziák alatt va- ,a' szftlö - tokéhez hasonló
gyon , "s ünnepnapokon Euplántával , mellynek leve
ropai ruhákban jár , más
szappan gyanánt szolgál.
napokon pedig Malaji ru- BAnya-Baka , 1. Baka-Bánya.
hákban. A' Király igen gaz- Bdnya - Besztercze ,- 1. Beszterdag. Fo vsai
-,
cze-Bánya.
Bantam , Java szig. Esz. részén Bdnya , ielsö , VissiBánya, к.
szép térségen , a' ker'ülete 1
prîv. m. bánya vs Szathmár
mtfd. Az utszái görbek , 's
Várm.F.Ujfalutól nem mesznincsenek kirakva , -házaik sze, nagy Bányától 1 1/2 ora.
bambusnádból vägynak ; e- . 3000 lakosi, kath. óhit. és
гек karókonállanak, 3nagy ref. , elegyeselí , külombfé■ piacza , 1 Muhamed' temle mesterségek , de kivált
ploma, szép kastélya,mellya' bányászság körül foglartél az úgy nevëzettFrancz. latoskodnak. I Leopoldtól
Fort -Demant fekszik , kö
nyerték szabadságokat.
keresk. házai , egy nagy és Bánya , Kapnik , Capnicum ,

Kóvári kerületben , Erdélyben Vaadi járásban , sz. m.
és b. vs azon nevü pataknál,
Nagy Bányától 3 mfd. Bécstöl 47 posta. Lak. Németek,
Oláhok , Magyarok , kath.
és óhit. Leginicább bányászeágból élnek. Van itt pos
ta hivatal is. .
Bánya , Királyj , Unter Ham
mer , Baie lui Kray Hunyad
Várm. és járásban. Cserna
' vizénél Dévától 4 ora, jeles
. vas hámorral. Lak. Magya
rok , Oláhok , kath. és óhit.
Bánya , Koros, Crisio Bánya,
Altenburg , Baja Krisuluj.
ZarandVárm. azon járásban,
Koros vizénél, Dévától 7 óта. Lak. Magyarok és Olá
hok', kath. reí'.* és óhit. jó
arany bányával.
JBánya , Lapos , helys. Szathmár Várm. Nagy Bányai járásb. Misztbányához kb/.el,
N. Bányától 1 óra. F. U. KárolyG.Lak. Magyarok, kat.
Jó bányával 's ércz olvasztó kemenczével , szénégetéssel.
JBánya , Lapos , Steinbruch ,
Bojutzu, Erdély. Belsft Szolnok Várm. azonnevü járás
ban , bányás falu , Décstol
1.5 óra,F. U. a' kir. Kamara,
lak. Magy. és Oláhok , kath.
és óhit. Vas és aranybányákkal , aranymosással.
Bánya, Libeth , Lubjetova ,
Zolyom Várm. f. járásban ,
völgyben Garan vizénél ,
Besztercze Bányától 3 óra.
Sz. k. b. vs , 1343 Lakosi Tótok, Németek, kat. és evang.
Bányáji ez elött gazdagabbak valának , arannyal is
jutalmazták az ásók' munkaját ; most leginkább rézzel és vassal fizetnek , épületei régiek , nem dísztelenek, temploma erós. Portája г.
t
Bánya, Nagy , Ujváros, Neu

stadt , Sz. k. b. vs Szathmi1"
Várm.ben , azon nevü jarás"
ban , Illoba és Bájfalu kö"
zott. 39 и Lakosi Magy. Ném. ,
és Tótok , kat. és egy. hit.
ref. és evang. Hires bányászsággal , és bányás hivatal«»
la.l ; Gymnasiummal , Minoriták' klastromával , só ,
harminczad , és postahivatallal. Port. 4 «/£.
Bánya , Uj , Königsberg , Regiomontum , Sz. k. b. vs
Bars Várm. Lévától 1 1/2 ,
Selmeczbányától 3 1/2 mértíold. 3372 Lakosi Tótok , Né
metek kath. Ittegykor gazdag arany , ezüst bánya
volt ; Vármegye gyülése is
tartatott. Most fbldmívelés,
serfozés , és üvegontés van
keletben. A' Kamara ,- Tanács , és Plébániaház , jeles
épületek benne ; három hegyek kozzé szorult e' vs4, *s
azért nehezen járúlható.
Mindenik házhoz kert vagyon. Portája a i/i?.
Bányácska , Ruda, helys. Zemplin Várm. Varannótól nem
messze , Abaúj Várm. határán , David vágási völgy
ben , hegyektrj békeríttetve. F. U. H. Preczenheim ,
Pataki Urodalomhoz tartozik. Lakosi Oroszok , Ma
gyarok , kat. óhit. Nagy erdoséggel és vas bányával.
Nemes ércz bányának nyoma sincsen.
Bant , l. Banfh.
Baol , kis tart. felsö Guinea'
kôzép Senegambiában 20
mtfdnyi a' hossza 's 5 mfd
• a' szélessége. Kajor országgal eggyesülve vagyon.
Bapaurne , Bapalma, (.50o 6*
12" Ë. Sz. 20= 30' 52" K.H.)
kis megerósített, jól épülfc
vs Franczia orsz. Calais tengerzug oszt. 3,500 lak. száraz,
vizëtlen tájékon.
Baphiros , fó Macedoniábaa»

Jiaquian L Bachian.
fiar , v. Baar , Föhelye hasonló.nevü ker. Helvetzia Zug
oszt. nagy , szép , népes ravs
Loreznél.
fiar , Baar , Landgrófs. a' Fiirstenbergi vidékben a' fekete erdö es Viirténbergi tartomány köztt, hasonló nevü folyónál. A' benne lévô
hegyek , a' mellyekböl Du
na veszi eredetét , Baarnak
neveztetnek. Most a' Fiir«tenbergi Herczegséggel a'
Badeni fö hatalom alatt vagyon. Fô vsa Donaueschingen,
fiar , vska 406 h. es 24.30 lak.
Orosz birod. Podolia Helytartóságban Kow folyónál ,
az 1768 esztendöbeli szövet-i
ségrôl nevezetes , mellynek
kovetkezései voltak : Stanis-i
laus Augustus Király' hála
la , a' Török háború Orosz
bir. eilen , fs Lengyel orsz,
elpusztulása»"
fiar , ezelôtt Herczegs, melly
Esz.rólLuxemburggal,nyug,
ról Champagnéval , Lotharingiával és délrôl Franche
Comtéval határos. Lotha-i
ringiával egyforma sorsok
volt, 1 Lotharingia.
fiar , v. Baar , mvs 3400 lak.
Franczia orsz. also Raj na'
oszt. posztó es bor fahr, bor^
ral , pálinkával és gabonával kereskedik.
fiar , v. Barrah, Szerecsen orsz,
kôzép Senegambiában Gam
bia torkolatjánál , naffyobb
részrôl Mandigoerek lakják,
itt több keresztény Szerecsenek is vagynak. Az orsz.
kicsiny , de termékeny ; sóval kereskedik. Fö helye
Barrinding.
I fiar-le-Duc 1. Bar-sur Ornain.
Bnr-sur-Aube , (48o \%f 10" É.
Sz. 2i° 19' 30" K. H.) kis ré
gi vs és föhelye Francz. orsz.
Aube oszt. fekszik gabonár

val és borral bövelkedö tá>
jékon, völgyben , egy hçgy
tbvénél , 670 h. és 4030 lak.
vasbányákkal, vászon és selyem fabr.
Bar-tur-Ornain , azelött Bar le
Duc , (48° 46' S" É. Sz. ss»
50' K. H.} Fö vs Franc, orsz.
Maas oszt. szép fekvésü , 's
jól épült vs 1100 h. és 8960
lak. Ornain fóvizénél 53 Fr.
rafd. Páristól. Fekvésétôl
felsö és also vsra 09ztaJtik,
egy vára is vagyon. Tobb
pamut , harisnya , sapka ,
gyapju , kalap, és.fonálfabr.
vagynak. A' külsö vsnak eggyikében jó becsinált-készítök vagynak. Borra] nagy
kereskedést üz , az oszt. fel
sö hatalom' lakóhelye , nem,
külömben a' kereskedésre
ügyelö tanácsnak is.
fiar-sur-Seine , valaha a' Burgundia Herczegs.töl függö
Grófságvolt Francz. orsz.;
sok bora , kevés gabonája
és egy vas bányája is va
gyon.
Bar -sur- Seine , ("48° .ç'E. Sz.
cta° R. H.) kis vs és kerületbéli föhely Francz. orsz Au
be oszt, rosszúl vagyon építVe ; kés , sipka , és börfabr.
vagynak.
fiar , felsö Bár , helys. Posón
Várm. Szigeti járásban, Csalókozben , Nádasd mellett
Somorjától 2Óra. F.U. több
fam. Lak, elegyes Magyar,
kath. Istvánfi Miklós Tbrténet Irónknak szülöföldje. Ez elég nevezetére.
Baraba , v. Kainski kerület
Kolywan Orosz Helyt.ban ,
ez Barabinzi pusztának is
neveztetik , Ir tisch és Ob
köztt fekszik, sok tavai, ke
vés fája, sok jó szántófüldjei vagynak. A' lakosai
fiarabinzoknak neveztetnek ; ez
egy Tatár népség , télen fa
gunyhókban laknakjnyáro.11

pedig a' hová csordájokkal
tó , Liptóságnak , melly név
eïérkeznek. 1767-töl fogva
régi volt méltóságát emléOrosz Koloniák is vagynak
keztetí , midön ( tudniillik
közöttök 1748-ig pogányok
Her.ség lévén, Arpádi Kivoitak , ettöl az Eszt. pedig
rályaink fiaitól kormányozMuhamed hitit vették fel.
tatott. Külsö formáiát teIgen tudatlanok , tunyák ,
kintvén rendetlen három
szeget képzel, és az Északí
gondatlanok , és oily oktaszélességnek 45o 33'tól egész
lanok , hogy nagy munká46o 22'ig terjed. Ktletröl
ba kerül nekik a' legkönnyebb dolgot is foghatóvá
Bács Várm.vel , mellytöl a'
Duna választja / határos ;
tenni»
Bai abras , 1. Barberinák.
északnak Tolna Várm.tól ;
£arucan , 1. Párkány. • \ ,
nyVigotnak Somogy Várm.
Baracoa, legrégiebbmég Diego
kôrnyékeztetik ; délrol peVelasqueztol 151г. építtetett • dig а' czimeres Dráva vize
szahja határait 's egyszersvs Cuba szig. 2600 lak. és
mind Tóth Országi Verócze
ebení'a erdökkel.
Vátm.tol választja. NyugotBaratina , tôt falú , Magyar
ról keletnek vett szélesége
Orsz. öömör Várm. kis Hont'
7 1/2, legnagyobb hosszahatárinál F. U. Gróf Kohásága , melly északtól délnek
ту , jó répás földjei vanпак , répáji néha 7 fontnyi
nyúlik , 11 jó magyar mtfdeket felül halad ; az egész
nehézség-üek. L. Evan, kiknagysága pedig 91 79/1000
nek itt Tempi, vagyon.
Barabun , I. Nisabat.
□ mtfdeket tészen , vagy
Baramulah , vs Kasc hmir kel.
is akkora mint a' Parma ,
Piacenza 's Gvastalla egyPersiai Tart, Bçhàrnâl.
gyes. Hercz.ség ; és azérter-*
Baranca de Malambo , helyse'g
re nézve második oszt.béliAmerikai Uj Granada Spanyol Tart, ide rakodnak a.*. nek lehet mondani ,Magya>
orsz.nak Vármegyei között.
Spanyolok Europ. portékáEzen Várm.gyét kerék számikkal , és innen Magdalena
fón tovább viszik,
ban 193.000 lakos népesíti ;
mellyböl egy Q mfdre álBaranow , mvs Galliczia' Tartaljában véve 3123 lélek
nowi ker.ben Visztulánál.
jut ; és így tehát Baranya
Baranow , falú , Warsói volt
Várm. Magyar orsz. 's hozKalisch oszt. Jaslanka pazá tartozó tart.mányok legtaknál , egy vas fabr.
népesebb Várme^yéi közül
Barantola , 1. Eahossa.
való , mert 53 Vármegyék
Jiaranya Várm. Cottus. Baraközött népeséggel csak e'
nyensis , Baranyer Gesp.
következök : Trencsén , Po
Magyar orsz. Dunán túl lésón , Györ, Sopron, Pest,
vö ker.ben. Nevét Baranya
Esztergom , Ábaújvár , Sá-*
várától kölcsönözi , bátor
ros , Vass , 's Szala Várme*
némel lyek a'jó bornak sokaságától származtatják,mint- gyék halladják meg. Az e««
gész Várm, 6 járásokra réhogy e' Várm.пек yidékje
szeltetik , tudniillik : a'
sok és hires borokat terem ,
Pécsi , Sz. Lörinczi , Sikló?
és innen bor anyjának nevezik. Hajdan Baranyaság- si , Baranyavári , Mohácsi %
nak hivatott, valamint So
és Mecsekhati járásokra^
in ogy, Somogyságnak , Lip- ezámlál 1 királyi várost >t \.

nemes mvst, 8 kôzonséges
szén , mész-malom-Ko *» êmvskat, 3.32 helységeket,
pitésre szolgáló-ko bányáji
's 71 majorságokat. Bara- 's a' t. Lakosai Magyarok ,
nyának fekvése oily gyöNçmetek , Bosnyákok , Rányörü a' hegyeknek és térczok 's Zsidók, föld 's szöaegeknek egymással való
lômivelésbol , mesterségünagy megegyezése áital ,
zésbol , kereskedésbol 's a' t.
élnek. Baranya Vármegye
hogy Magyar orsz.nak lega' hires Pécsi Pûspôkségnok
azebb Vármegyéivel méltán
vetekedik az elsôségért ■> ч és
(melly Sz. István Kir. f'elállíttatván, Fels. M. Tereazt nehezen engedi más. zia Csász. 's Kir. országnak ; mert sem a' hegyek
lása alatt állandóúl az Ernek kietlensége nem daraseki palástal ékesíttetett )
bosítja 's csekélyíti vidék\ét , sem igen tágas térsége
kôzép pontja, mert ezen
Várm.gyén kivül az emlitett
unalmassa nem váiik , és
P'dsp. Megyéhez még Tolha egy darab egyenes tért
mutat , azonnal hegyekkel
ná Várm. Somogy és Verôcze Várm.nek pedig részeik
változtatja az egyenlôsétartozván , , ezektöl csak
get, hegyeit 's halmait pe
nem mint egy körül vetedig gyönyörködtetöleg eletik; magában Baranya Várgyítette a' termeszet szép és
megyében, mellyben a' k'agazdagon termo rónaságokkal. Nevezetesebb hegyei:
tholikusok száma 142.800
mégyen , 86 plébariiák taa' Mecsek , a' 6.$ ölnyi ma
láltatnak ; a' 13000 nem egos Harsány , Siklos , Mergyesült Görögök 25 plébáset, Baranya hegyei 's. a'.t. ,
niákban ; az 1350 Evangemellyek reszint kies szöllikusok 6; a'- 34000 Ref'orlökkel , részint pedig szép
matusok pedig 60—66 Ekerdôséggel boríttatnak , 's
klésiákban foglaltatnak ; a'
ltülombféle vadakat fogtenyésïô Zsídósag száma
lalnak. Folyói közül : a' Du
1 1 50 tétetik. Tellyes r.égi
na, Dráva, Karassó vagy
jeles váraknak , kastélyokKarasicza , a* szomor emnak , 's klastromoknak mo
lékezetü Csellye Mohács táhos omladékival.Portája 148.
jékiban f és más több naFö városa Pees.
gyobb 's kissebb patakok.
Levegöje egésséges *s felet- Baranyavár , helység Baranya
Várm.ben hasonló nevü Játébb kellemetes ; földe a'
rásban , azEszéki pósta útb'á kezü természettôl sok
ban, nem messze a' Kara
saép javakkal vagyon megáldva, gabonája, gyümölsicza fótól és ezen túl a'
Bodolaiszftllö hegyektöl.Lacse 's borra boségberç ; berkosai , kiknek számok 1000
rai közül kiváltképen híresek a' Villányi borok , melnevekedik , legnagyobb ré
szint katholikusok , mint
Íyek a' Franczia Burgundiaiaknak semmit sem enegy 16 pár ó-hitú Ráczok ,
gednek; vannak szép erdöji 's egynehány Reform. sok.
*s mind tüzelésre mind pe
Nevét régi várának köszödig építésre való fája ele- ni , mellynek düledékei még
gendô , erdöji közül némel- nem rég szemleltettek. Hajlyek gesztenye fákból álla- dan lakosi csupa Magya-»
ftak; Vannak gazdag kö- rokvóltak, most már nagy
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részint Bosnyákolí 's Neme
sága , 80.000 ember a' népestek lakják; vannak szép té- • sége , egésséges de nem igen
res majorságai, és barom
termékeny , kereskedése etartáshoz alkalmas földe,
lég nagy , kel. részén sok hejó rétje , 's minden nemü gyei vagynak , és általjágabonát böven megtermô ban vévén viz nélkül szüszántóíolde. Sifclóstól kekölködik. A' Sziget gytómletnek jó két mértfdré tábért pamutot , czukrotszyvozik. ;
rupot 's t. ef. terem. Nagy
Baranya hngye , fekszik Sikló- hajókra való kikötöhelye
si hegyektöl N, K. jó mért- nincsen. Az Angolok Brigeföldnyire , Dárdánálkezdo- down , Charlestown , Ja
dik Darab felöl ; két mtídmestown , és kis Bristol
nyíre tartja bérczességét vsokat építettek rajtok. A'
míg Duros 's Bán faluknál többi barlangjai köztt a*
Coles barlangja leghíresebb.
le nem allyasodik. Erdeji
Barbaira , Barbarb ini , nagy
sürük 's vadakat tartók.
JBárdnykut , Brekot , Botkut darab tart. Sardinia szig.
Erdély N. Schenki székben
ez 3 részre osztatik fel u.
Harbach vize eredetinél,
m. Barbaira Bolay, Barbai
er~y völgyben , erdös hegyek ra Sovolo, és Barbaira Ветköztt. Fogaras ól 4 órára. tire. .»
Szabad falu , lakosi Szászok Barbnlissus , vs Syriában , Fra's Oláhok, evang. és ó-hi- gizához 16 mfd. Belesis Fetiiek.
jedi lakhelye.
Bardt,' két falú, kis és nagy Barbana , folyó Maced. IllyriBaráth, Györ Várm. Györ
um*>an.
pusztai járásban Hedervár- Barbarían , vár
var és falú Fran,
Orsz. Jemappe oszt. Innen
tól nem meszsze. F. U. G.
vették titulusokat az 1693Viczay. Lak. Magyarok kat.
Itt hires öszi baraczkok és
ik Eszt.'kihalt Herczegek ,
meggyek teremnek.
a' kik Aremberg Herczeg
Sarau , Bawarow , Schwàrházbóí származtak.
czenberg Herczeg' vsa 142 h. Borboritarte , vs Francz. Orsz.
Rhone torkolatjai'osztályáCseh országban Blanicznél ,
Práchi ker.ben.
ban 2.300 lak.
. ;
Barbees , magyar falú , also Barbara , falú , Kurland OrosKHélyt. savanyú vizforráMagyar Ország Soprony
sokkal.
Várm. hasonló nevü halakkal bövelliedö tónál , Barbara, kia termékeny szi
get Ceylon partjain (11o E.
melly 1 mfdre terjed , in
nen nem messze vagyon a'
Sz. 6,50 K. H.)
Barbarano , vs Lombard i VeKonyitó is.
lenczei Kir. a' volt Bachin
Barbada , Angol Sziget nyugoti Indiában , egy a' lak.
glione oszt.
közzül választott Vice hely- Barbareen , kis falú , Ceylon,
partjain a' tengernél hol
tartó alatt, ez az Antigua'
legtöbb kötelek készítetHelytartójatól fü?g.
Barbados, (17O 40' É. 9z. 40o
nek , és eladatnak.
30' N. H.) egy a' kis Antil- Barbareskek , a' Barbariai v,
Afrikabéli Respublikánafc:
lek közzül. Nyugoti Indiá• ban , ez a' Brittusok birlakosi.
toka, 102 □ mfd a' nagy- Bärbärey , l. Barbarey.
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Barbaria , Afrikának egy réherda 's. t. m. Délre pedigl
Sis, Wad Schiddi, 's a' t.
eze С ¿9° -Зб° É\ Sz. es 6°—
45° K. H.) , a' kozép tenA' lak. száma nagy. A' régi
ger' partján Atlanti Ôreanlak. Kabylék vagy Bretól egész Aegyptusi Acabatberek és Barbarok, mellyektöl vagyon neve ezen
assolon határ negyekig terjed , hátul Sahara fekszik ,
orsz.nak. idegenek itten , ANyug.ról Keletfelé 420 né- rabsok, Maurusok , Osmanïriet mértfôld a' hossza , es
ni Törökök , Zsidók, SzeDélrol Ész. 10— 150 mfd. a'
recsen rabok , Europ. rabok
széles. , a' fôldjének nagysáés Kereskedök. A' FövallAs
ga 16 448 , raások szerént 34. a' Muhamed vallása , de a*
19^5 □ mfdre mégyen, által- Keresztényeknek és a' Zsijában véve ez a' Tart. me- dóknak szabad vallás-gyaleg, de a' hegyeken es a*
korlások vagyon. Ezen álpartoknál kôzéps/.erii es e- nok lak. mint magok koztt
gésséges klimaja vagyon. A'
mint az Europaiakkal iskereskedést Uznek . fôkép az
földje ugyan termékeny ,
de még is sok helyeken
Angolokkal. A' föbb keresmost is homokos. Itt va
kedö helyek Algier, Sale,
Fez , Tunis , Tripoli 's a' t.
gyon ama Atlas nevii najry
Az egész Barbaria 6 fô réhegy , mellynek teteje minszekbftl áll , úgymint : Bardég hoval fedve vagyon.
Csak Barka nagyobb rés/ént ka Orsz. Korzar Tunis , és
terméketlen , és ezért csak Tripoli Helytart. , az Egyip
a' partoknál lakják.Termé- tomi Szilva v. Biledulg-erid
sei ezekî gabona , kender ,
orsz. A' Korzár Algier Hely
len , bor , dinnye , Füge , tart. Fez és Marokko Hely
mandola, Egyiptomi szil- tart.
va, só, sok réz és vas, de Barbariai Tenger , Afrirum m.
kevés arany és' eziist, mi
ez alatt értetôdik a' kozép
vel nem is kerestetik , ónn , tengernek ez a' része , melly
czin , hegyikristály , kénAlgier, Tunis és Fez orsz.
partjait mossa és Siriliaés
kö , gipsz , márványko ,
.ásványok , jeles lovak és
Sardinia határáig mégyen ,
juhok , tevék ,
oroszlá- néha csak az a' rész értenyok , szarvasmarha , sül- tödik , melly Algier , és
disznók, medvék , nyúlak , Fez határit mossa.
tengeri borjuk kutyák , Barbaricus campus, Euphra
farkasok , tekenyôsbékàk , tes déli partyán fekvö ró
több kigyok nemei a' sás- na föld Syriában , Nicephoriumtól délre. Itt volt
kák valamint többi Afrik.
Zenobia és Sergiopolis.
Tart.nyokat útry Barbaria
is ellepték. Vizei ezek az Barbarin, Nubia' Nçpe , ezek
föhelye Bar v. Berabra Tart.
Atlanti Oí ean , Ny.ról, Ësz.
Alhara és Nilus egybe folyrol a* kozép tenger a' Syrt.
toknál. Senes leveleket szedobóllel (Golfo de Cabes és
Sidra). AMas hegynek észa- nek, es Kahirával kereski részén kozônséges, déli
kednek.
részén pedig puszta-tavak. Вurbarod , mvs Fr. orsz. Also
Atlastól ésaakra a' követRhenus osât,
kezö par' i folyók Omenn- Barbastre , vs Fr, orsz, Venfabih , Wad-al-Kibir, Mes- dée oszt. 400 ház. és 2400
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termékeny> czitfonja, f«-»
1 lak.kal, '
héja, narancsa, borsa 's t.
Bar bastí о, 1. Balbastro.
ef. vagynak.
Bai bato , Belo , kis hely és
- kikötö Spanyol Andalusiá- Barburg , nagy és kies mvs
egy várral Angliában Chanban Barbato fó vize mellett,ez Cadix és Tariffa köztt
vel vizénél, jó kereskedést
a' Atlanti tengerbe foly.
iiz , kivált jó sajttal , egy
• Barbazen , kis vs Portugalküldötje van a' Parlamentomban.
liaban.
Bar bentone , bis vs Fr. Orsz. В ai by , azelött Saxoniai választó Her.séghez tartozó
Rhone to rbolatj ai' oszt. Du
Grófs. régi Dynastia , Mag
ran <e és Rhone egybefolydeburg és Anhalt között;
tánál.
négy uradalmokkal , most
Borberano , kis vs Pápa Birt.
Bieda ióvize mellett Erac- Prussziai Saxoniába esett.
riano és Bolsena Tavak Barby , vs és hasonló nevii
Kánton föhelye , Prussziai
köztt.
Saxoniában , Magdeburg!
Barberino , mvs Toscánai Nagy
ker.ben Albis fóvizénél , kasHer ben Florentia és Siena
tély várral és kerttel , kir,
vsok köztt , kimult Bar
majorral , 2 tempi. 2 Ref.
berino Nemzetség jószága és
Ekklesiákkal és i Herrnhuczimje.
Barberino di Valdeha , kis vs terek' Ekklesiával, egy ,5Taszinte ott, hz elöbbenitöl 10 nitókból álló vs' oskolájával
Florentiától ¿ mfd. Sieva 404 ház. és 12>55 ^a^* A* kastélyban vagyon Herrnhutefónál.
rek 7—8 TanítókbólállóneBarbesula, vs Hispániában ,
velô Intézete. Konyvárossal
Tenger szélén ; düledékibóí
ésKonyvnyomtasással, csilépült Gibraltár vara , Rólagvizsgáló toronnyal termai híddal.
Barbezieux , Barbezillum , kis mészeti gyüjtemények' Cavs Francz. Orsz. Charente binetjével , mind ezek a'
száz föböl álló Herrnhutteoszt. egy hegyen 271 ház.
2800 lak. egy vászon manuf. ri Társasághoz tartoznak.
Mesteremberí között sokan
és ásvány forráaokkal. Eb
ben a' kôrnyékben szüle- esztergályosok , szappanyotett Elias Venetus ama' ne- sok , nyeregjártók 's t ef.
A' többiek fôldmivelésbol >
vezetes Critikus.
juhtartásból , serés pálinka
Barbonnel , vs Fr. Orsz. Marfozésbül élnek , 80—90 Poszne oszt. 2,5a ház
Barbora , kereskedo vs Adel tószóvók is vagynak.
orsz. Afrikának Abex part- Burean , 1. Barka
jain, egy jó kikötöhellyel BareanU p. Sogdiána Asiá*
Babelmandeb szoros tenban , Hircariusok melletfc"
gernél.
lakott nemzet*ég.
Barbuda v. Berbuda , (17o 47' Barcarola , (Villa nuova de) f
E. Sz. 61o 45' N. H.) kis Ca- kis vs erös palota várraí
raibi sziget az Angolok- Marquisság' neve alatt Spa
hoz tartozík 13— 14000 lak. nyol Estremadurában Por*
tugallia hátáraináb
20 mfd. a' hossza és 12 a'
szélessege. A' lak. tobbnyi- Barcelona, Barcino, (41° %2¿
8" E. Sz. 190 52' 43" rLH.J
re marha nevelésból élnek.
A' sziget magában is igen régi nagy fövs Spanyol Ca
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talonia Tart.ban to,i83 ház.
toztak, most alsó Alpesek
сбо utszákkai , 1 10.000 lak.
oszt.hoz tartozik. Fövsa
a' tenger mellett fekszik Barcullonrltn , Ban inona , (440
hegyeken , gyönyörü tajé- 26' E. Sz. 24o 23' К. H.) fö
kon. A' házok nagyobb ré- vsa ezen ne vü oszt. 100 ház.
szint jól vagynak építve ,
és 2.10e lak. Alpesek völerosé^ei sera hibáznak , egy
gyében Ubaya fóviznél fefekastély várral melly Mont- szik. Gabonával és marháiuinak ( ez hasonló nevü val kereskedik.
hegyen van építve_) nevez- Barcellone , vs Fr Orsz. Gers
tetik, egy külsö vssal, és
oszt. Adour fónál.
egy jó kikötö hellyel. ltt Barcellore , vs kel. lndiában,
vagyon a' katonaság to Gea' Malabari partokon Caneralisa, 1 Püsrok, (aze- nara orsz.ban , Hollandulött egy Inquisitziós tanács- soké.
esa! Tribunal Inquisitio- Barcelos , megerosített vs Pornis) egy kir. audiencziával.
tugallia' Entre - Douro - eVagyon ezeken kivül egy
Minho Tart. Cavado fóvizAkademiája, egy Museum- nél Herczegs. titulusával,
ja., Theátromja , sok Konyv1.500 lak. Narancscsal ketárokkal , Tengerhajóká- reskedik.
zás' , Hadi , és .506 tanulók' Rarchettes , 1. Lago di Bagni.
számára rendelt rajzoló os- Barchfeld , mvs Westfália
kolája, 36 Tempi. 6 Ispitá- Herrnbreitungen kant.Eschlya , 6 Colleg. Az Audienz- wege ker.ben Werra oszt.
Palota belölröl márvány 305 ház. 1.700 lak. Werra
' oázlopokkal tündöklik. A'
fóviznél.
Vámház (Tersana) az egy a' Barchinona , kozépszerü vs
Jegnagyobb épületek köz- Ubaya fónál , az Alpesekzül- Vagynak itt 12 gyapju nél, Franczia ország' alsó
150 Karton tabr. A' csipke , Alpesek' oszt. nagy keresSántlika , és czérna fabri» kedést üz.
ákban i2.oooien foglala- Barckon , kis vs Uj Castilíátoskodnak , a' selyemmaté- ban Spanyol Orsz. Cuenzária fabrikákban pedig szint tói 7 mfd.
annyian. A' kereskedés itt Barckshire , Barcheria , Tart.
)ó lábon áll.
Angliában, keletre Surrey,
Jjarcelonetta , azaz : kis Barcel- délre Santshire, nyugotra
lona , ez egy a' Barcellona Wiltshire között , északra
eroségei közzül a' kikötö- Tamesis fótól Oxfordtól ,
helyet formáló 's tengerbe
és Buckinghámtól elválasznyúló földön , 643 ház. 10.
tatik. E' vizen nagy keres000 lak 20 egyenes, széles
kedese van Londonnál.
és szép útszai vagynak.Több Barcyrt , Ban zin , Grófi vs ,
fabrikáji és Theátromi is
622 lak. Warsói Bromberg
vagynak.
oszt,
JBarcelonetta , Barcinonensis Burczánfulva, Berszanna , nagy
Vicariatus , az elött Tart.
oláh falú Magyar orsz. Mara'vagy Herczegs. Felsö Pro- maros Várm. Iza fónál. A'
vencében Franczia orsz. ban,
lak. sóhordásból élnek.
Piémont , Dauphine,.és Niz- Barde, kis fó Lipsia külsö
za Grófs. köztt. ERez a' ter- vsán mégyen keresztül , 's
jnékeny Alpesek vülgyeitar- Pleissébe í'qly.
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Bardebnrg , Apátság és Apá- ben , itt sob só ásatik*
czák monostora Luxenburg Bardótti Szék , ErdélyLen, Eszakról Udvarhely és Csik
ellenében , gybnyórü hely.
Széke , keletröl Mitis és PiBelgyiom kir. Luxenburg
liske hegyekkel , délrol ivlikKerczs.
lósi Székkel , nyugotról FeBardelles , néhai apátság Fr.
hér Vármegyével határos,
ország Berry Tart. Naon
hossza г mfdre , szélessége
kis folyóviznél, a* mostani
i/i mfdre mégyen. Az UdCher oszt.
varhelyi székhez tartozik.
Bardes , sziget a' Malabári
partokon, melly Goa vstól Bareges v. Barrege , mvs Fr.
Ország Felsö Pyrenaeusok
csatorna által választatik
oszt. 700 lak. egy igen szük
el. Magasan fekszik , azért
völgyben ( Baredgina Vala' Portugallus hajók' fedelis ) vagyon fekvése , hires
zésére szolgál.
melegferdöjiröl.
Bardevik, mvs a' volt Westfália
alad Albis oszt. Elmenaw fo Bar-el-Abiad , 1. fehér fóvíz.
nal. Ezelött iiagy kereskedó Baren , kis fó Márki Grófs.ban
Westfáliában Roer vizébe
vs vala , de az úgy nevezett
Oroszlány Henrik ( Henri- szakad.
cus Leo ) által meglepetett Bären v. Keresztstigeteji , btt
és elrontatott, fcsupán csak
laktajan szigetek a' jégtenger Eszaki részén , Keletre
a' Fb Temp, és a' kisKatoa' Kolyma kifolytánál (73o
nák Intézetje (Stift) maradÉ. Sz.), az Orosz Helyt. írtakfenn mainapig. A' mos
kuczkhoz tartozik , fák néltani lak. kertészségbol élnek , ezeknek szabadságok
kül vagyon , csak mohhal
és fúvel vagyon béfedve ,
vagyon zôldségeket , minsok medvéji éskevés jéghadennap Hamburgba vinni,
a' hoi is különös házaik lai vagynak.
Büreneck Múrnál , plébániáe
vagynak.
Bardi , kis vs Parma és Pia- falú és vár felsö Steyer
országban Brucki kerület- ,
cenza Herczegs. egy várral.
Bardinetto , kis vs Lombardi ben , egy Muron való híddal , és egy savanyó vía
és Vel. Kir. Marengo oszt.
ban Bardinezzo viznél, melly forrással innen nem meszPavía vidékében eredvén , sze , mellyben jeles ásvány
4 mfdre Pó fóba szakad.
só találtatik ; látni még
némelly maradékokat az:
Bardiow , 1. Bartfeld.
Bardis , vs felsö Egyiptusban
idevaló kosziklán
épült
Nilus fónál , egy kikötöhelvárból, melly tñl veszi vala ama régi Pernegg fa
lyel, egy Arabs Fö Úr'
milia nevét , ея csak a*
Széke.
16 században holt ki. Nem
Bardo , kis vs egy erös várral
messze vagyon ugyan ezen
Doria Baltea fóvizétol nem
messze , Piemontban , a' Plébániának fil. helyeége
Alsó Várhegy a' Bold. Szüz
volt Doria oszt.ban.
csudálatos képivel , erröl
Bardorf -, Westfáliában egy
hasonló nevü kant. föhelye több csudák mondatnak.
Oker ôszt. Helmstedt ker. Bäreneck Elsenauban , Palota
ben Lapan fónál , egy vár- Vár és Urod. alsó Steyeí
. ral 164 ház. 498 lak.
Orsz. Gräczi ker.ben Jiözel
Austria 's Magyar OrszáBardâti , népes mvs Erdély-
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gok hutárjainál. Innen ftem
volt Pó öszt. Alpes hegyek*
mezssze találtatik Serpentôvénél, 6,900 lak,
tin kö.
Bo'geac , tíarjae , vs Fr. orsz.
Bärenfels , kir. Sax. Erdei es
Gard oszt. 1.380 lak.
Vadászház Dippoldiswalde., Bargedorf, Bergedorf , kis vs
és Altenburg köztt, Veise2.000 lak. az úgy nevezett
ritznél fekszik , a' hoi egy
Négy Tart, melly
eddig
fb erdömesternek vagyon
Hamburg és Lübek vsok alakása.
latt volt , Hamburgtói a
Bärengrund , falú, Sileziában
mídre esik.
Schweidniczi ker.ben kö- Bargeman , Bariamon , kis vs
szén bánnyával.
egy dorabon , a' mellyen
Barenoiv , Svéczia Tart. kelet
sok szölötökek és gyümöicsGottlandba olly hely a' hol fák vagynak , Franca, orsz.
a/.ok a' hajók, a' mellyek
Vár oszt. ,
Norköping és Söderköping- Bargeny , Beriganium , Dél£
be mennek megvisgáltatSkoczia' Air Grófs. Carrik
nak, és vámot fizetnek.
ker.ben kis vs és vár, GirBürensiadt , vs Cseh Orsz. Kir.
van fónál.
Königgraczi ker.ben »35h. Barges, Thraciában, Hebrosegy Hegykastellyal és egy
ba fóviz.
Dechan tempi.
Bargu , Koki nevü homokos
Bärenstein , kis vs'ka egy Papusztának egy része , kis
Iota várral , Saxonia' Meie- Buchariában.
si ker.ben Müglicz fóviz- Burgusinsk , vs Irkuczk Orosz
Tiél 51 ház. , mellétte mindHelyt. Barguzin pataknál, a*
járt egy czin ásvány és egy
melly Baikál toba foly.
hasonló nevü falú fekszik. Bari, Barum, hajdan PeuBärenthal, völgy feisö. Stayer
cetiuspk' fö vsa , (41o VJ'
ország' Judenburgi ker.ben 30" E. Sz. 34o 20' К. H. ) ,
Obdachtól Dél Nyug. feie
megerösitett vs Terra-difekszik,mellyenkeresztülLa- Bari Nápoly Tart, egy félvant fóvize folyik , minek- szigeten a' tengernél , 16.
elötte Steyer Országot el- 000 lak. egy ErsekPalotája,
haggya.
erös kastéíya , és jó kiköBarenton , vs Fr. orsz. Canal töhelye vagyon , de a' vs
oszt. 369 ház. és 3.100 lak.
magában nem szép. A' lak.
JBaresund , helys. Ostgotland- terméseikkel kereskednek ,
ban , Svec.ziában , hol a'
a' hajókázást elhagyják.
hajók vámot fizetnek.
Eszténdonként 12.000 Salm•Barfleur , Barofluctum , mvs
mal olaj vitetik ki, itt sok
Fr. Orsz. Canal oszt. egy kis matéria is készül.
kikótohellyel.
Barillet, Varilles, vs és kas&nrga , ker. föhelye Fr. Orsz.
tély Francz. ország' Arriege
Ombronç oszt kis, régi,
oszt. 350 ház, és 1.400 lak.
'e rosszúl épúlt vs , vagykal.
nak mindazonáltal szép é- Barillovitt , erös hely Szluini
tmletei , és nagy kastélyal. Kantonban . 316 lak. НогSerchio fóviz mellett fek- vát Orsz., itt kozonségesen
szík 2.000 lak. A' Fö Temegy hadi Tiszt erös *igyáploma igen hires.
zattal tartózkddik.
ßarga-Burat , 1. Brazki¿
Barjac , 1. Bargeac.
Barge y vs Piemootban , a' Bdrjamon, 1. Bagremon.
Barjolt t
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Bar¡oís, Barjoux, (43o 35' E. Barku , fovsa Agonna országSz. 23o 45' К. H..) jókora és nak , melly a* Felsö Gui»
népes vs Fr. ország' Argens nea arany partjain fekszik.
fó' eredetinél, Var oszt.
Lakosi igen, szorgalmatoBarisch , kis vs Halitschi ker. sok. Van egy Fr. kastélya*
ben Galiczia orsz.ban.
Barkway , ravs Herford Angol
Barxa , egy igen keveset esGrófs. a' Cambridgei úton.
méretes Tart. Barbariában Barlad , vs hasonló nevü fóa' kozép tengeren Aegypvíznél Felsö Moldvában.
tus , Tripolis! helytartóság , Bar- le -Duc, 1. Bar sur Or
es_ . a'
piiszták
köztt.
nainr
•m
_ л .Lybiai
и ï vT
1
\
Keletröl Nyugotr* 90 geog Barlengas , Birlinguas, Lonmfd a' hossza , 60 a' szé
dobris v. Aerythia , 1. Berlessége, egész keriilete 4.150
lenga.
□ mfdre mégyen. Földje Barletta , Barubum , ( 41o 30'
Délfelé többnyire homokos E. Sz. 340 2' R. H.) vs Terés terméketlen, de a' partok- ra-di-Bari Nápoly Tart. 18.
nál mégis termékeny. Dél- 000 lak. a' tenger mellett
fekszik, ez a' kerület* föfelé vagyon a" Meies hehelye*, jól, van épitve , va
gyek' láncza , mellynek része a' Derniai hegy. Fôter- gyon egy Erseksége , kikötöhelye , és erôs kastélya.
mése az Egyiptomi szilva.
Szelid marháji is vagynak.
A' piaczon áll egy kolossuA' lak. részszerént Szerecse- si oszlop. A' kereskedése is
jó lábon allnek, Törökök es Zsidók,
részszerént pedig rabió Be- Barlovento , insulaë ad Venduinok'. Az országlás raód- tum . 1. Caraibi Szigetek.
jais részszerént magánosan Barmach, magas hégy Peruralkodó (monarehicum re- sia , Schirvan tart.ban , a*
gimen), részszerént több UCaspiumi tengernél
rakalatt van. A' partokat az Barmasser , nagy vs Kirmán
úgy nevezett Beyek v. Hely- tart. Persiában»
~
Barmen, t órányi hosszú völgy
tartók birják , kik a' TriWippernél,Ra|na oszt.mellypolisi Bassától fúggnek. Par
ti Tart, és belsö Tart, osz- nek négy Helységeiben,Wipperfeld , Rittershausen , Getatik.
Barkhausen, luth, falú West- marke , és Redlingshausenban , 9.009 laki vagynak,
fália' volt Essen kant. We
kik c zérnát , csipkéket ,
ser oszt. Osnabrük ker.ben
pántlikákat , selyem posz176 ház.
Barking , mvs Essex Angol tókat , 's t. ef. készítenek ,
Grófs. Roding folyóviznél , , és nagy kereskedést üznek.
többnyire halászok lakják. Вarmóla , vs M ilta szig. 700
Bar ko , Berkow , tót falú Ma
ház. 2.000 lak.
gyar orsz. Zemplin Várm. Barmouth ,, mvs es kikötö-,
Udva fónálegy kastély om- hely, Esz. Wales Merinet
ladékival , melly DrugetFaGrófs. Flanérral kereskedik.
miliához tartozott. Áz ide Barmstädt v. Rauzau , Grófs.
való mésszel és kövel él Pianzaui udvarból és Darm
stadt mvsból áll , ez a' mvs
az egész kôrnyék.
Barko , kis szép vs Habessinia'
Aue fóvíznél fekszik , 120
Dembea Tart. egy eikság ház, és 1.600 lak. Holstein
kôzepén.
Herczegségnek néhány
HÜ«. 1EX. I. DAR»
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lúji is ide tartoznak, 4 П
lab. itt fekszik' Berlin naJ.
ratfdön 13.000 lab. számlál.
gyobb része.
ßamabaj Archipelagusi , 1. Ca- Barnsley , mvs York Angol
rolinek.
Groís- West-Ridingben 3.600
Barnaga* , Barnagas^so , tart.
lak. kik az idevaló vas é*
Abyssinia' Tigro orsz. Aszén bányákból élnek.
frikában a' vörös tenger és Barnstable , Eszak - Amerika?
Mil vize között , az AbyssiGróís. Massachusetts szabad
jiiak a' Törökökkel szünteStátusban i6[3 míd. a' nagylen verekednek érte.
sága és 17.350 ember honn-f
Barnaul, (55o 20' E. Sz.) Bája. Hasonló nevü iöhelye ,
nya V8 Tomsk Orosz Helyt. ' mvs 2.610 lak. és egy ese-*
hasonló nevü fóviz torko- . kély kikptöhellyeL
.
latjánál 1.000 ház. és 6 000 ßamstaple , mvs Devon Angot
Jak. ezek között sok MêmeGróís. 3.700 lak. Тало fótek vagynak , kik egy luth.
viznél, egy iszappal bébo^
kozségetíormálnak. A' BerTÍtottkikotohellyel. Nevezenauli bányák sok aranyról tes mégitten a' kereskedés.
és ezüströl igen híresek. A' Bärnstein v. Barnstein, vál*
Felsó Bányászi Cancellaria
Bajor orsz. alsó Duna kerj
közvetetlenül a' Csász. Caben Hz fóviznél ország-tabinetie alatt van, mellynács' lakhelye, azt tart^
nek felsosége nem csák az
ják , hogy a* sok medvékidevaló bányákra, hanem
töl , mellyek itt tartózkodTomski és Kusnetzki ker.
tak vette légyen nevezetét#
teknek lakosira is , mel- Barnstorf, mvs Hunter vizélyekböl 40.00c -en delgoznak
nél , Dipholt Grófságbans
a'bánya körül terjed.Vagyon Braunschweig Vál. Her.ben.
itt egy harang öntömühely, Bürnvaldisóhldndchen , kis ker.
és egy üveg í'abr.
kôzép Markban , közel a*
Barnderff Barntrupp, kasSzász Vál. Feiedelmiker.hez.
tély Urod. és mvs Lippe- Saxoniai Jüterbok , Dahme,
Detmoldi Grófs.ban , Horn
Schlieben és Schveinicz. Uvizénél , Hameln és Lera- rodalmok között. — Nevé*
gow között. Árvák házával , Bärnwald Vitézi jószágiskolával , és reform, ekkl. tól veszi , magában fogval. 175 ház.
lalja Hermsdorf, Cossin ,
Burnet , (East) , mvs Hertfort Veinsdorf , Vippersdorf , FaAngol Grófs. Middlesex ha- lukat , ezek némelly a'
tárinál. Itt nagy általvite- Brandeburgi felsôség alatt
lek , 's disznóvásárok , az levo familiáknak tulajdoAngoloknak pedig nagy fa- nik. Kôzônségesen ez a'
lusi házai1; vagynak.
ker. tartománykának neBarnet, (High) , mvs ugyan veztetik. Fövsa Bärnwalч ;ott. Itt nyert gyözedelmet. de, népes, posztószovéssel
a' Yorki Familia a' Lanés fôldmiveléssel gazdagcasteri eilen 1471 eszt.
szik. Ebben kötöttGus. Adolf
Barneveld , 1. Bachiam
Svéd Kir. Francz, orsz.gal
Bamevetd , mvs Belgiom orsz. frigyeti63i.
YsselTart. 4.770 lak.
Barocke, 1. Broach.
Barnimi ker. (fálsó és alsó), Baroon - Tala ? 1. Tibet.
kôzépBrandeburgban,mint- Baros , kis vs Sumatra Szíegyik 2$ Q mfd, 206.000 Ё^Ьед АвлаЬад Nyugot fe
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lé , hol legtöbb kámfor- Bärringer , Perninger , Pernink, Wistritz fónál bá»
fák nönek.
•Barquitimento ,\¿A. épült vs Ve
nyás falu Cseh orsz Ellbogenezuela tartí^éli America ni ker. 150 h. igen terméterra ferma tart.ban 11300 ketelen földdel , bányák1. es marhaneveléssel , va- kal, egy iól épült olvaztó
gyon czukora , gabonája , hátzal , és egy Cath* Pléb.
A' 1. bányáskodásból, marés kávéültetése.
ha nevelésbôl, csipkék' szöBarr, 1. Bar.
Barra, Scotiánál fekvö Wes- vésébôl , és muzsikából élternes' szigetek' egyike , 7 nek. Némellyek a' Piro-«
mfd. hosszú , gabona termö, kokot ( GimpelJ tanitják
két vssal , kath. lakosok- énekelni , és a' kitanulkal , es tökehal halászattal. takot aranyonként adják el
A' másikban mero Protes- Saxoniában, Bajor orsz. és
Ostriában.
tánsok laknak.
Barra, kis orsz. Guinéáb. Af- Barrían» , kis vs Velenczeirikában tulajdon Királlyal.
tart.ban Bergamosi ker.benBarra, Barah, 1. Bar.
Lombardiai tart. határánál.
Barramahal , az Angol kel. Вarreis , 1. Bar-sur-Ornain.
Indiaitársaság'tartománya, Barrow , Barrojus , fóviz Irelsöbb Indiában , ez Mysso* landiai Leinster tart. ereda"
rének egy része, 12 eröseggel KildareiTinehinchBáróságPonarru fóvizénél , Kistnag- bañ Norévelés Suirrelegyisül , és innen oily nagyor»
. heri föhellyel.
tágúl hogy hajókát is viBarraux , Fort Barraux , terhet és Waterfordnál Cork fe¿
mészettol, és mesterség állé a' legjobb kikötöhelyet
talmegerösitetthely , Isère
fóvíznél, Francz. orsz. Isère formálja.
oszt. Graisivaudan vôlgyé- Barruloher , I. Muruhlong.
nek kezdeténél , Spanyol Barry , kis szig. Bristol mesorsZi határinál.
terséges fóvizben , GlamorBarray , egy az úgy nevezett gan Angol G.ófs.hoz tartoLong- Island szigetek közzül, zik. Deli Walesben.
és a' Skocziai Hebridákhoz Bars Vármegye , igy nevezte
Vártól , Magyar
tartozik , 12 mid hosszú és tett Bars
ars V
3—4 mfd széles , hegyesszi- orsz.nak Dunán innensö kerületébeii , nyug.ra Nyitra,
get , zabot, árpát , és földialmáttermeszt. Halászat- ész.ra Turócz és Zolyom »
1*a igen nagy , fôkép tüke- к re Hont d.re Es'ztergom.
és Komárom Vármesyék
talra , (esztend.ként 30000^
köztt. Nagysága49Q, hoszés csigákra nézve. A' marha nevelés , és a' vadászat sza 9 — 10 , szélessége 3—5
mfd , tájéka hegyes völnem rosz labon állanak. A'
gyes , földje termékeny , \
közel levö szig. Watersay ,
érczekkel bövelkedö. NeveDabay , Sanderay , és Barnera azon egy Erclesiához zetesebb hegyei : Klyag , 'a
tartoznak , mindöszve îôoo a' Kormöc/.i , és Ujbányai,
• 1. számlálnak.
Hrusovi , Gimesi hegyek 's
a* t. Folyóji : Garam és ZsitSarre , 1. Mauding.
Barre , vs Francz. orsz' Lozer- va ; a' K.örmöczbanyai , S¿,
Sz. Benedeki ,
re oszt. Tarn forrásától nem Kereszti
Szkleneni, Vineni, 'st. patamessze, na h. es 490 h
3K> *
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kok. FerdSji
Szklenyei :
kal, de vsok nélkûl szüköl(Glas hütter), Vichnyei*(Ei- kôdik, fóhelye a'hasonló nesenbach ) , Siyitraszegi és
vü Fulu. —
■ Póstényi. Jelesek Garam Barselor, tengWi és az elótt nemelléki Berkei is. Levegöje
vezetes kereskedö vs Angol
kivált a' felsó részén igen
Hindostani Bombay Helyegésséges. Termései : buza tartóságban egy régi nagy
Zsitva mellyéken , gabona,
Pagodéval , melly ez elótt
árpa , zab , Oszlán körül
hires volt.
kivált. Mézet is sokat sze- Barsingh tusen , Luth, nemes
rez. Borai kozépszerüek.
kisasszonyok' Klastroma és
Arany , eziist , réz és vas urod. Calenbergi Her.ben.
Hannoverától 3. míd. hábány ákkal gazdag. Marharom falukkal.
tartása is bö. 2. Sz.K. vst, 1 1
Tnvst, 206. fal. 24pusztákat Bartau
his fóviz Kurland
számlál. 49 □ mértfd. nagy
Orosz Helyt.
aágán 101379. 1. találtatnak. Barten, (540 12' 53" E. Sz.
Portáji 108. Lakosi legin- 39°
39o o'
о' 36" K. H.;
H.j vs kel.
kább Tótok , és Magyarok,
Prussziáb.
"
Rastenburgi
"
ker.
Liebe fóviznél 133 h. 1330 1.
kevés Németek. Csak nem
és nagy lenvetéssel.
mind kat. kevés évan.. és
ref. Esztergomi Erseki ; és Bartenland , kis tart. keletî
Prusszia Rastenburgi ker.
Beszterczebányai Püspöki
Natangen tart. határos Al
megyékhez tartozik.
le , Praegel, és Angerap fóBars Ó e's Uj , Alt, und Neu
,
Bersenburg,Stari, Novi Туе- vizekkel.
kov, mvs Bars Várm. Ga Bartenstein , (54o 14' 43" E.
Sz. 330 28/ 36" К. H.) vs
ram vize és Berecz pataka
mellettLévától ész.ra,i mfd. kel PrussziaRastenburg ker.
Allenél mellynél sok pogány
F. U. H. Eszterházy, lako
si elegyesek , kat. Az ó hajrégiségek találtatnak. Eçész
dan Sz.K. és gazdag vs volt, Prussziának lovsa 31 г h. és
egyvárral, mellytöl a' Vár- 3450 1. vagynak, ezek ió cse. megye vette nevét , az új
répedényeket készitenek.
egy hiddal válaszsatik el az Bartenstein , vs Vürtenbergi
ótól. Tolajdon pléb. val, és
Oehringen ker. Hohenlohetermékeny folddel.
Bartenstein Herczegé , 190 1.
JBarsac, vs Francz. orsz. Gi Bart/a, Bargeld , Bardiow,
(40° 16' ió" É. Sz. 38o 51'
ronde oszt. 477 h. és 2580 1.
Barschdorf, falú Líegnitzi Her- 36" K. H.) Sz. K. vs Sáros
czegs. 1/2 mfd Liegnitz vstól. Várm.Székcsói jár.ban Eper»
Bärschling , fóvíz Austriában
jestól 4 míd. Tapoly vize
nyug. d.rôl ész. felé a' Du- mellett. Polgári tanácscsal,
nába folyik.
kat. Pléb. Sz.Ferenc.zszerzetBärschling , Perschling , Fahl nek Klastromával Evan. OAustriábanEns alatt levo ré- rat.mal , kir. só és posta hi"
rzéneka'Bécsi erdô felett fek- vatallal, hires jó tavanyú
vó negy.ben azon nevü fó.nál vizzel , meleg ferdökkel.
3.3 h.'s egy a'Sighartskirchen 4018 Tôt ésNémet lak. 4 4/8
felé vivó Pósta statióval.
Íortákkal. Három kófalakBarschlit , kerül. Kaukazusi
al és tornyocskákkal köChaidak tart. 1200 famili- rülvétetett , kereskedik váékkal é» szép rendes faluk- szonnal , borra!', 's cserép
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edénnyel.
.
i Drótmalommal és i borBarth, Herczegs.az elottSvejú börok fabr.
cziai , most már Pruszsziai, -Baruth,mvs egyvárral, tempi.
Pomerániában 10 mfd hos- és Oskolával felsö Luzatiászú S mfd széles , Meklen- ban, Queis ker. a' Lobaui
burggal Gutzkow Grófs. RU- viznél Gersdorf G rófhoz targcn szig\ és a' kel. tengerrel tozik. Innen közel fekvö
határos. Föhelye
Creba falúban jóvashámoBarth , jól épült vs 520 h. rok vagynak.
3200 I. .3. Ispitályokkal, ne- Batuth , 1. Baroche.
raes kisass/.onyok, nevelö- Ba-wick , 1. Berwick.
Infézetlel, ésegy kikötö- Bmwalde , Beerwalde (53Э 44'
- hellyel.
É. Sz. 34Э 13' K. H.) Uj StetЛ»г>ке , kis fóviz Pomerániá- tini ker. egy
mocsáros
b m , melly Stralsundnál
völgyben f'ekszik , 116 h.
ered,ésBa' thvstólnem mes- 670. 1. bor és posztó fabr,
eze; a' kel. tengernek egy
és jó foldmiveléssel.
kis tengeröblebe ömöl.
Bärwalde, vs Neumark'KönigsiBanon , mvs Linkoln Angol bergi ker. 240 h. 1830 1. és
Grófs. Hum ber fóviz' a' tenposztó fabr.
gerbe való béfolylától nem Bargain , vs révparttal India
messze.
nyu^oti partján }ó keres»
Bartsch, Bartha , Barussus,
kédéssel , most Barokia ,
fóviz Siléziában , ez a' volt Berugh.
Varsói Herczeg.benered,Mi- ßatt nivs Spanyol Cataloniáb.
lits h vsát keresztül folja
a> pyrenaeus hegyeken.
esGl.igauiHerrzegs.Oderába ßat f Ь}8 8Ziget a' Brittustenfoly , ,sok halakkalfóképke-r geren Roscofnak általelle-.
csegékkel h&velkedik.
nében , Finisterrei Francs.
£arucc> , vs Nápoly orsz. Aboszt> partjain. (48* 4.5' 49"
ruzzo oszt.
É, Sz. 13Э 3Я' 30" К. H.)
Borut , vsSyriában , i/àmfd- 0oO l. fcjk halászatból élnek.
nyire esik a' partoktól ; jó ßas en Batset, vs Francz orsz.
vendég , és lakóházai vag$- felsö Loire oszt, Loire fónak , de csunya setét utszá- viznél 5330 1.
íi a' vizben is fogyatkozást Basolia, v. Bazalia , v* Sluoz
szenved, 6000I. vagynak,efóviznél
Volynsk
Orosz
zek résszerént kereskedésHelyt.
Ml, részerént kézmivekbôl Basalazzo, kis vs Lombard,
elnek.
tar.ban, Alexandriai ker.
Baruth , Grófi Uradalom Sa- ьеп Genuai határokon. Lexonia' Vittenbergi ker. a'
mo fónál , Visconti Grófé,
Brandenburgi határoknál. Bator, 1. Bazar.
« mfdre terjed hosszában és Basarschick, hires vsa' Toro*
1 Я/4 mfdre szélességében.
koknél Rum-lliban Marizza
Fával és fa edényekkel ,
fónál. Jól van épitve , nagy
nagy k»reskedést tiz. Vagy- kereskedést üz , sok ferdöji
nak 3 hamuzsír és 4 szurok vagynak és 6000 1.
fózesei, 1 üveg fcutája, 1 Bascara, kis vs Spanyol Ca
vas hámorja.
Eggyetlen toloniában, Fluviánál.
■ vsa
Baicatis, Jaxartes (Gihon)viBaruth , Poila fónál fekszik,
2ébe folyóv. Sogdiana Asiá»07 h.!. várral, és 1400 1. ban, most Wasch.
,
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tSatchkirott , nép Asíai Orosz nül lovagoInAk , *s esak veOrenburg Helyt. melly az zéreik'
szavára
álranak
ejszaki kornyék' hegysége- rendbe. Minthogy
pedig
it lakja ugy hogy egy ré- mind serény lovaglók mind
az
aze e* népnek több kornyé- derék fegyverforgatók
kekkel bír mint saiátjával, Orosz szélek' Elojáróji a' rab
aiyárban azokon vándorol ,
ió Kirgizek eilen szokták ötélben pedig faluba vonúl, ket használni. Fö foglala•mtílly.30—40 kalyibából áll. tosságok a' barom , 's küMinden résznek különös e- lönösen a' lótartás , mivel
lojárója van , ki a' legvé- minden' szükségeiket ez elégítí ki. Kevesen üzik a'
ïiebb szokottlenni, ki mel
lé osztán az OroszKormány- földmivelest , de minnyászék egy iródeákot rerdel , jan kedvelik a' vadászatot.
hogy a' Kormányszék' pa- Ritka férinek van több két
Tancsolatjait a* népnek ér- feleségénél ; a' gyermekek'
tésére adja, 'sazt fenyílék- nevelésére kevesethajtanak«
Mahomed' vallásának köveben tartsa. E' népsér 1770ben 27000 nemzetségbôl ál- töji , 's ezzel tobb.pogány
lott , melly 24 részre vala szokásokat 's véleményeket
osztva. Formái ok Tatár , kapcsolnak öszve.
természeti értelmek jó . de Batchy-Szigetek , a' Philippi
akaratosok 's gyahakodók ; szisretekhez tartoznak , Luv
ha fenyítékben nem tartat- zon , és Formosa köztt feknának mero zsiványok vol- szenek , csak 1783-ban népenáhak. Adó helyett.katonai
sitettek meg1 л' Spariyolokszolgálatot tesznek , 's ló- tól. Ezek këzûl a' legnagyobbik Graftonnak nevèzról ruháról, fegyverrölönmagoknak kell gondoskod- tetik.
i:
niok. Olly zsoldon vannak, Basel, Tractus Basileensis,
mint a' Kozákok. Minden Helvetziában egya'kissebb
csoport, melly 10. ,50. 100.
és régiebb kantonok közáll, önnön maga választ- z-ül Hélveczia' ész. nyug. réhatja Elójáróját , de azAt- , sz¿n fekszik , Rajna folyónál
Sváb orsz.felso Rajnai Franc.
tamanokat, vagy isezredek'
vezéreit azOrosz Kormány ■ oszt. Solothurn és Aargau
szék határozza meg , 'e tag- Helvetzia Kant, között. Ejai, közzül szokja választa- gesz foldje 9 o¡fS □ mfdre. a'
népsége pedig 42000 mégyen;
ïii. Minden szolgálatban le
földje nagyobb részént sik,
vo tetszése szerint ruházde nyug. és déli részén a'
liodik , hanem hosszú köntösben még is mindenkor ,
Jura hegyei keritik-bé. E's kezénél van egy ló , melly gész Helvetziának ez a' legaz ö számára lóteiet 's élel- termékenyebb része , Rajna
met visz. E' , lovasságnak fóviztól csak egy része, más
nagyobb része nyillal, kis- részeiBirs, Wirse , Ergolz,
sebb része puskával pisz- Birsig folyóktól nedvesítettollyal , mind ketteje pe
nek. Tavai nincsenek. Több
dig karddal vanfelfegyver- termései : gabona , zöldsekezve. Némellyek pánczélt, gek , földi almák , kender ,
mások aczéldrótból készült len, dohány, és széna. Bo
há-ló forma köntöst visel- ra is vagyon , de ez nem ir
nek. Mentekben nendetle- gen jó. Erdei sem hibáznak.

tatnak. Ebben a' vsbarl
/l' -marha neveïés , vadászat es a'halászat jó lábon
tartatott 1431-tol 1449 - ig
állanak. Ásványjai , kevePapifözsinac.
eek ,. de jó földje és kövei Basel, ez elött Püspokség a*
»em h-ibáznak. Több savafelsö Rajnai ker. melly ész.
Sundgaual, kel. Basel kant.
nyú forrásai vagynak. A'
Idk. rninnyájan Ev. es igen . delröl Soluthurn kant. és
niunkások , hwlott fabr. senyug. a' régi Franche Comlyem materiákal , gyapjút,
tével volt határos.A' mi Rhenustól innen feküdt ebben
- pamutot, bort papirost és
a' Püspokségben 1802-ben
, Vasat készítenek, A' keresBadenhez jött , a' Rhenuliedés itt jeles; !Ez a' kant.
son túl lévo rész pedig
3 ker. ósztatik. t. i. Baseli,
Francz. orsz. hoz kapcsolta;>4Valdenbur£CÍ , és Liechstal- lire, minden ker. pedig 15 tott, most a' Berni Kántontársaságra. Az orsz. kasszá- nal egyesült.
jába ez az oszt «04,50 Hel- Basiana , egy a' kaukazusi
. vetziai Frankokat ád , a'
tart. közziil kozép Asiában
sereghez pedig 409. embert nyug. felé fekszik ; a' tart,
állit , fö vsa ennek az oszt.
hegyes , vizzel és fával böJBasel , Basilea, Basle, Augus
velkedö hideg éa egy ré.izta Rauracorum , (47O 33'
röl moesáros , sok kénkô
. 34" É.Sz. 45o 15 i2"K.H.)ré- forrási és salétroma vagiésegészHelvetziának leggyon , A' hegyei közzül El
nagyobb vsa. Rajna vizén
borus a' legmagosabb , ez
lévô hid kis Baselt egybeKaukazusnak egy, mindég
Jtöti Basellal , melly ezen
hóval béfedett hegye. A'
többi népeken kivül itt még
folyónak bal partján feka' ma hires és rettentö Ala-,
szik A' vs raegvagyon erösitve , 7 kapuja , ,5 kiilso' nusok' egy ága fenn vavsa , 6 nagy piacza 220 utgyon , kik 4 században a*
száji de csak 15000 1. vagy- nagy Római bir.lom nyug.
.Tiak. Ezeken kiviil 4 fö és réssét meglepték. Ezek El
8 más templomai több rao- borus' tetején laknak és
nostorai , szép házai és >e- még most is meg vagyon
les épületi vagynak. Fôképbennek a* rabLásra és lopáspen nevezetes a' Münster ra való kivánság. A* mestemploma ; melly az eterségekhez természeti hai-,
lött Dominicanusok' tem- landóságok vagyan» és igen
plomának neveztetett , a' tisztátalanok.
vsháza, a' vámház az árvák- Basiege , 300 h. álló vs , Lers
háza az Universités , an
fóviznél Francz. orsz. felscV
nale bibliothecáiával a' BoGaronne os>t.
tanicus kert 's a* t. Sok se- В /siento , fóviz Nápoly orsB
lyem és más fabr. is vagy
Basilicatatart. ered, ésTa-ч
nak, u.m. pamut gyapju,
renti öbölbe foly.
bör, festék *sa*t. Papiros В asignaría , vs^ PièmOntban
malmai betüöntö mühelye, a' volt Francz. orsz, Maren
'st. effelék. A' kereskedése go oszt. 31 10 1.
igen jeles. EsztendSnként 2 Basilicata , v. Matera (régi
országos vásár tartatik. Eb
idokben Lukania) tart. Ná-,
ben a' kôrnyékben sok ter- . poly orsz. Tarent! nagy tenmészet rítkaságai is talál- geröböl' nyUjf» ré&tén. Ot«<
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nyol orsz.ban a* Pyrenaeu*
ranto, Bari , Capítanata,
Principato ulteriore , citer hegyek köztt lakott , és 6.
riore, es ész. Calabria köztt.
Századnak végén ma^át a'
Ez a' tart, egy reszröl köhegyek közzül lefelé mozdírül vagyon véve az Appenitotta. Ok védelmezték manus hegyekkel, mellyek itt
gokat itt a* Francusok eilen,
a ágakra oszlanak. A' tart,
de végtére alá kelletett maelég vize vagyari, és termégokat vetni a' Francusok
¡kény. Térsége 214 1/5 Q
Királyának. A* Carolingi
Királyok közül egy Herczemfdre , népessége pedig az
i8»o esz. béli számlálás szeget választottak magoknak,
és minekutána ez a' familia
riot 378161 mégyen. Most
ezen tart. Potenza, Mate
Ii Században kihalt , magora és Lagonegro ker.re va
kat ал Aquitanniai Herczeg
gyon í'elosztva^ Fö vía Ma
alávetették. Tulajdon nyeltera.
vek vagyon , de a' melly
semmi Europai nyelvvel
Basilio , vs , Ferrarai H.ben,
nem eggyez. 1. Baski nyelv.
a' Pápai birtokban.
Basilipotmmos , Vasilipotamo , Basqupvtlle,nagy mvs Norman
nagy fóviz Moreában, melly
diáb Caux tart.ban Seinebe
Misitrán keresztül foly, és
folyó Vienne vizénél.
magát Golfo di Colochiná- Basra , v. Bassora , v. rosz,ba dönti.Regi idökbenEuro* szúl Balsora (.30° 30' 2" E.
tasnak neveztetett
5z.) vs a' Bagdádi Basaságban , Schat-.ül - Arab fóviz'
jßasilutto , Herculis in. egy a*
jobb partján. Kôrnyéke \fa
Lipari szig. közzül a' Tyrnémet mfdet foglal el. Lak.
rheni tengeren , ezt embe*
pedig 40—70000-re mennekJ
rek nem lakják,
Házai többnyire aprók és
Basingstoke, mvs Southamp
ton Angol Grófs. egry mes- sárból vagynak építve , renterséges fóv.nél, melly Cher- detlen és tisztátala'n útszáji
vagynak , egy száraz gödörtesey mellett lévô Weybe
rel és rosz erôségekkel va
viszen, és a' buzával való
kereske iést könnyebiti.
gyon korülvéve. Bombay
gaiiri t fóviz Persiai Kirman
és Bengala val nagy kerestart. melly Orraijs tengerür kedést üz , sok Persiai -, Arabs , és Indiai materiás
bölbe ömöl.
Basken 1. Basques,
boltjai vagynak. Minden 2dik eszt. megy innen egy
Basking 1. Baschkirok,
Baski nyrtv , egy a' Franczia KaravanneHalebfelé a'puszorsz. lévô nyelvek közzül, tákon. Ezen a' vson megy• melly Pyrenaeus tart, és \ nek által a' kel. Indiai tárPyrenaeus völgfriben uralko- saság' levelei (t. i. az Andik , fokép a' délnyug. ré- goloké) London felé, és in
szeken, ez igen külömbözik nen vagyon itt egy Angol
a' francz. nyelvtol г az Ibe- Kpvet is.
riai nyelvnek leánya.
Bas (The} Bassa , magas szikBasmße , hegyi vár déli Nor? lás sziget a' Haddingtoni
véffiában , hol a' Dánusok Grófs. ban déli Sko' ziában ,
ezkôzônséges fogság' helyé1716. megverettek.
Basques, les Basques , a' Gas? ül szolgál. A' partra-szállás
cogniaknak mostani nevek , itt veszedelmes. A' számos
ez pedig nepség , meHy Spar madár fészkeken kivül ne?
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vèzetes a' tengeri ludak* sees 2100 Iak.
reffe , mellyek tavasszal ide Basseeian , Bassihlan , egy a'
vándorolnak.
A' ■ lakosok
Suluhi szigetek közzül (6Э
nagy hasznot hajtanak e'
É Sz.) dél.ny.ra Magindamadárnak húsábol , tollánaotól , igon kicsiny , de terból , tojásából , 's fészkeimékeny , fokép nádmé¿/.el ,
böl , ezekkel télnek idején
nagy gesztenyékkel , balafütenek.
-чnoval (birsalmaneme) vad
Bassa , vs Persiában a* tengerdisznókkal , nagy tekenôs
nél Dará tart.ban. 1
békákkal 's t. ef.bbvelkedik.
Bastan kis vs Francz. ország Bassen 1. Bassum.
Hérault oszt.
Bassenheim 1. Passenheim.
Bassan , kis vs Charkow Orosz Bassmpoy , vs Francz. ország'
Helyt. AVKb/;ákok birják.
Puszták' oszt.ïi2 h.
Bialogrodtól Nyug. felé 46 Вass ento , Casuentum , fóvíz
■ mfdnyire fekszik.
Nápoly orsz. innensô CalaBassanin , vs Maced. lllyriumbriában Crate fóvízzel egyban. Lyssostól 40 stad.
■ gyesül.
Bassano , (450 45' 34" É. Sz 29a Basse -dt, nagy l°-nál szé24' 35" К. H.) nagykereskelesebb tengerzug, uj Süd
dö vs Lomb. Vel. Kir. Tag- Wales déli része , és van Diliamento oszt. Brenta fóvimens tart között.
zénél mellyen keresztül egy Basseterre , fovs Francz. Ameigen szép köhid vagyon , ez
ricai Guadeloupe szigetén ,
elbtt a' Velenczei Marra
egy ]6 kikötöhellyel. Ez a.'
Trevigianai Bassanese tart.
Generalis' lakhelye1.
fö vsavolt. 10000 lak. vagy- Basseterre , 1. S. Kitts, és Donak , az idevaló borok, seminika.
lyem materiák , Typogra- Bassevtlde , vs Francz. orsz.
phiák , mellyekben 50 préa' volt Scheide oszt, 2810 1.
sek vagynak , és 500-an dol- Bussigny , ezelött tart. Cham*goznak igen híresek, Szép
pagnében Lotharingia felé,
szalmakalapok is készülnek
énnek eggyik része Bar Heritt«n. Itt 1796 eszt. 9 Sept.' czegs ben fekszik , a' többi
nagy csata volt. Ettöl a1
pedig Çhampagnében, most
vitól vette Herczeg Bassano . Maas oszt. része.
nevét ama* hires Franczia Bassihlan , 1. Basseeian.
Minister Marét.
Bessin, (19° .9' E. Sz.) tengeri
Bassano v. Bassanello , kis vs
vs és nagy vár elsöbb India
Pápa birtokában ColonMaratták' Státusában , egy
nai familiához tartozik ,
)ó kikötöhellyel , most a'
hasonió nevü tónál fekszik,
Brittusok' hatalma alatt vamollybol Barra fóvize más
gyon.
ként Cremera ered,
. Bassina , tôrvényszék ; melly
Bassano , falu Pápa bir. a' volt
a' Tripolitánusoknál nagy
Tiber oszt. jó kénkobányák- becsben vagyon.
kal. Bßssiri , nagy vs Asiában Kir-»
Bassau , folyó Vesztfáliában van Persiai tart.
Lübbeka' kornyékén ered, Bassora 1. Basra.
és Mindennél yeserbe foly. Bassuagan , legnàgyobb 's legBassée (50Э ,53' E. Sz. 20o ,30' északibb a' Calamianes szig,
K. H. V vs Francz. orsz. Ész.
közzül , nagy, gyongy halá«
oszt. Deule fóviznél 36.5 ház.
szattal (19O E. Sz.)

Bassuh 1. BisSagd,
kishafókra alkalmatos. Lak.
JBassum , Bässen , nagy mvs, és
igen szorgaimatosak , karVestfáliai Veser oszt. Rinteln
dokat , bört., '!&.%. efí'éliket
ker.ben levö Freudenbergi
készítenek. Kereskedést í»
Kant, föhelye. 3 részekbol
tiznek , de eznem 5gen i'eles.
á.11 : 1) Frendenberg , itt vaEzen vs az osztálybéli Felso
gyonlakhelye a'békességbíhatalomnak lakóhelye 's a't.
rónak. 2) Bassum, nevelö In- Bastía, kis vsModenai Hercz.
tézettel és annak templomaben Panaro vizétôl kerítetí
val, és 3) Loge , ezen 3 ré
szígetben.
szekben 188 ház/és 977 lak. Bastía , vs GörÖg Epiros tart.
vagynak.
ban egy tengeröböiben, BuBasta , v.s neití messze Albis- tanto és Berga között Corfu
töi Cseh orvsz. Kaurzími ker.
szig.nek általellenében.
Bástamete , régi Scythiai nem- Bastianberg , szabad bánya v»
zet, Vistula vizén alól, kel.
Cseh orsz.ban Saatzi ker.
Pontus EuXinus és Ister' tor- kath. tempi. A' lak, külömbkolatjáig, délre Karpati bérféle füvekböl, mellyeket Saczekig, ny.ra Asciburgihe- xoniába visznek , élelmet
gyekig térjedtek , a' mostakeresnek. Az asszonyok feui Podoliában ; Carpusok ,
kete es fehér csipkéket ké
Boranusok, és Burgiónak ,
szítenek. Az itt levö czin
Galatákkal eggyütt , az ö
és ezüsfc bányák nem igen
, ágaik voltak!, vitéz , Czim- ■ jelesek.
brnsok elött már Rómaiak- Bastide de Seron , vs Franczia.
kal birkozott nemzetség.
orsz, Arriege oszt. 364 h. és
Végre. Probus Cs. által meg
2130 1.
hódittattak , és "Thraciába Bastide de la Clarence , vs Fr.
szállíttatván , elenyésztek.
orsz. also Pyrenaeusok oszt.
Bastenac \ -h: Bastogne.
- 2070 1.
Bastía , (420 41 < 36/' É. Sz. ajé Bastiglia , vs Paftaro fóvizénél
6' 30" К. H.), fövs Franczia a' Modenai Herczegs.ben.
orsz. Corsica oszt. Corsica Bastillea , mvs Corsica szigeázigetének ész. részén megetében Acaeció vstól ész.nyurösitett , 1 aîkalmas teïigeri
gotra esik.
-, '
vs 12000 lak. Paristól 30a fr. Bastimentos , 4 kis szig. Marmtfdre esik , a' tengerröl
del Nortnal ész. Amerikáigert szép tekintete vagyon',
ban , ezek Portobello nevü.
mivel egy hegy lapulásán
kikötöhely elött vagynak.
fekszik, de a' belseje nem Bastionde France, eroségAfriigen jelesy mivel az utszáji
ka. szélén, Algiertól 50 mf.
dekre l^lrtölfogvaa' Frankeskenyek , gorbék , és setétesek , de a' házai még is
cziáké , ió gyöngy halászatîelesek többnyire. 2 részbôl tal. JSrte adóznak a' koztáráll t. i. a' Terra vechia, v.
saságnak ; la Calle révparïs az alsó vsból, melly nines
tot is ök birják.
béke-rítve , és Terca nuova , Bastion di S. Michaele , vár
^vagy is a' felsö vsból, melly
Mantuai Herczs.ben Lom*
"Itôfallal vagyon korülvéve ,
bardiában.
«s egy fellegvár által oltal- Вastilmi , Tarraconensis Hismáztatik, melly a' hegyen
pania lakosi Bastulokon aíekszik , és ebben vagyon a'
lól délre ; fö vsok volt Basti
kikötöhely ¡s , de ez csak (Baza) ésGaadiAcci (Cadix).
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Bastogne, Bastogna'c, Bestenec, ' régi Királyolc itten eltemet~ (5°° Ю' E. Sz. 230 30' К. H.)
tettek.
r a Franezíáktól Paris en Ar- Batanaea , Jos. 22.7. Idumeáb»
dennénék héveztetik , vs
Palaestinéban , Trachonitie
■•' Franczia orsz. Erdök' oszt. r tart. határán , evvel és Aukozel az Ardennei erdökhez '' ranitissal Herodesé lett.
2350!. Marhával.és gabonâ- Bothnia, Judaea, Palaestinával kereskedik' 1
ban, Caesareától 15. mid. jó
-JBалtuti Poeni j Hispania tenferdövel.
vger melleki lakosi , Munda Bátaszék , mvs Tolna V.ben r
és Urci vsok kôrnyékében ,
Fcildvári. jár.ban , Duna
- ' Tupdetánus-ok' iobbjára. Fö : mellett , Szekszárd és Szek- ' v'eok völt Munda, Malaga, - cs6 köeött. F. U. a' BéYsi
'sa' t.
! 'A •
Tb.eresianumVlak.Magy. és
-Bas-Vill» , vs nairy kikötöNém. kat. és ó ¿hit. Apát* hellyel , ezt a* Frahcziák ésággal , és posta hivatallal,
' -pítették Martinique szig.
«böVelkedö , -és jó élo föld,
Eát , Frauenmarkt,Batowcze,
kies mezöveL
'- • :
(48o 15' .48" JÊ. Sz.) mvs Batava Catira , 1. Passau.
Horith Vàrm. azon ñevü já- Batavi pk Germanus (Cattus)
rásban , Apath'i - Maróttól
eredetü nernzet Gallia- Bel! ■ ïiem meszsze , F. U. Esztergicában , Rajna torkolatja
házy H. Levai Urod.hoztarés Mosella víz közbtt az 0- ¡tozik , lak. Tótok és néh'any
ceanig.
Foldjoknek neve
Magyarok • kat. és évang. • volt Ager y. Jnsula Bátayo- Nemes curiákkal és póstá- rum. Harnzban és hajózás- ■ val , jó bor és dohány terban tehetösek , és a' Római- .
mesztéssel , 's termékeny <■ aknak kedvesi voltanak..*Fó
földdel , réttèl. Egykor bá- ; vßok volt Bätavorum oppid.
•- -Tiyász német hely volt. :
(Batenburg) Batavodurum,
Bata , mvs Tolna Várm fold(Durstede).
- "vari' járásfcan > Dunáhak Batavia * (oP lo' 33" D. Sz.
- Sárvizzel való egyésülténél
124o 33' 46" rLH.) vs Java
' Bátaszéktól 1. óra. F.U. arK.
szigetében Jakkatara tart.
Kárnárav Jjek. Magyarok ,
TjiÜan fóviznél , eikságon
kath. 'és ' reff» Sz-. Mih£ly -• ez égyik: a' legnagyobb vsi
Apátsággal >, Benedlctinu- : >kozzül az egész Asiának , a'
- • sok egykorr Kiláat.vál , rét- г Hollandiai kel. lndiának fö
- 1 je, 's legelftjé 'élég, <:.;»-í
т vsa ,. és az.országlásnak ReBata, falu Gy&rVérm. Györ- ■• eid. helye,3kül'sö vsival«gytöl nem messze , Duna'alagyütt 2 német ,mfd a* kerüesonyabb partjánál, F. U. а' " lete , köfallal vagyon kbrülGyöri Kápt. Lakosi nemes
véve , 22 kis vivóbástyáji, 4
Praedialisták , kiknek rékapuji, 20 széles egyencs ,
szek van Vice Ispányjok'
de ki nem rakott , és fákkal
választásában , mint Vajbeültetett , a' kozepén hajókaiaknak Posón V. és Verékázható kanálisokkal felébélyieknek Bars V.ben« fölkesített utszáji , árnyékos
de és pusztájitermékenyek.
sétálóhelyei , és a' külsó
Bata/ha , Bathala, kis vsPorvsokkal együtt 5000 h. meltugalliai Estremadura tart.
lyek többnyire Hollandiai
Laici.itól nem messze , ar- formara vagynak építve ,
ról nevezetes, hogynémelly jó údvarai és liertjei sem

,
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bibáznak, de az épületek
lette levo szigetekkel mei
nem igen jelesek; még a'
tekintése. Batavia sok molegnevezetesebbek is u. m.
csárjai , es a' kanálisokban
a' vsháza , a' 300 beteg' szálévô rothadó vize miatt
mára rendelt ispitály az
egy a* legegésségtelenebb
árvákháza , 's a' fenyiték'
helyek köz/.ül az egész fölháza sera nagyon derék. A'
dön. Ujabb idökben kez»agy nyol'. zszegletü temdett az uralkodás a* levegö
plomot , remek munkának ég' javitása eránt gondostartják a' Batavusok , ezbekodni. ióoooo lak. között
. lülröl is igen fényes, melly33000 Chinaiak, 11000 Holnek ékesítései 30000 font landusok vagynak, a' tpbsterlingre tétetnek. Igen di- biek nagyobb részént rabezes a' Chinaiak színje , szolgák. A' kereskedés itt
mellyben készített ruhák áigen jó lábon áll. A' gav
rultatnak. A' mészárszékekdag lak. között a* vi^anélés
; ben uïyan rsak 2-cr kapni
és a' puhaság uralkodik. Az
húst esry hétben , de rákva uralkodás a' FÖ Jlelytartó
állanak a* hal piar.zok szép
mellett vagyon. O az Indiai
éssok halakkal. A'riskása,
Tanács' elölülöje. Ettöl a*
és gyümöb spiacz mindég Fö Helytartótol függenek
tömve vagyon emberekkel.
az Al-hely tartók , és ennek
A' Jovevények részére vagy- a* parancsolati szerént. venak ugyan drágás vendégfo- zéreltetnek a' többi Coloniíradók és játékházak , de
ák. Az üres tisztségeket a'
kor< emák és kávéházak hi- Föhelytartö toll i bé. Idebáznak. Találni Bátaviában
gen Követekkel ö végez , és
■ sok kôtél , '» hajó magazi- - a' vésrzéseket Amsterdámnumokat , több csüröket , 1
Ьа küldi. Ezen Tanácstol
kereskedö házat nagry mafuggetlen'a' Justitz-Collegiteriák sokaságával és egy
um, itt végeztetnek a' nagy
mesteremberek kvártélját.
Polgári és Criminalis pöVagynak itt 4 kôzônséges ,
rok. Tulajdon tanársa Baes 12 magártos oskolák , mes- taviánáíí 9 személybol áll ,
terségek' és tudományok' más tanácsi is és.GolIegiumtársasága A'fóviz torkolat- fai vagynak- A' Papi pöröjánál fekszik a' vár , eztet ket pedig az Egyházitanárs
egy ¡20 láb hosszú i4hajlatu végzi. A' kikötohely elött
hid kapcsolja oszve , a' vs- többszigetek vagynak , p. o.
sal , ebben vagynak az Ar- Onrust (Unruh),Kuiper, rachivum , a' Melytartó' pakodó házakkal 's t. ef. A*
lotája , a' ref. templom , a' vs i8» i-töl fo#va az Antropuskapor magazinuraa , 's
lok kezek alatt volt, Már
tobb jeles épületek. Az e- vissza adatott az E. Belgyigész kôrnyék igen gyönyÖT
omnak. "<
rü. Termései : czukor , in- Batavia , fpViz Asiában Car»
digo , riskása , kávé , és más
pentaria tart. Uj Guineánál;
plánták , ságo , papiros , 's
elfiször a'Hollandusoktól taa' t. A' közel léyô hegyek
láltatott fei.
Jtözt vngynak a' gazdag Ba- ßataviai Restpublica , 1. Hol«
tavusok'kastélyai. Legszebb
landia. .
mulatságot szerez a' kikötö Bateealo , vs és erfisé-r Ceylon
! proknak hajójival , és mel«szig. kel. partján hasonló

laestinában , Herodestól énevti folyónál , melly a' tenpíttetett.
gerbe szakad. A' vs 2 ném.
ml'dre az öbölben fekszik , Bathyt , Siciliában Tyrrheniten.be fóviz.
magas köfalakkal , 's 3 kasВ al inda, Batnair, Bat n ir , vs
téllyal. Hollandusoké.
elsöbb India Multan tart.
Batelau , Batelow , mvs Morva orsz. Iglaui ker. Iglawá- egy igen termékeny tájékon
nagy lóneveléssel.
nál 186 h. 1371 1. egy Pléb.
* tempi, egy várral és egy Batпае , he lyes , czippresumaiorséggal. Ehez tartoz- sokkal béültetett mvs Syriában Hierapolistól 18 mfd.
rak Schwabau és Spielau
Beroeai uton.
faluk.
Bateriburg , Arx Batavorum , Bator, JSyir , mvs Szabolcs
V.ben, ennek határán , N.
mvs E. Belgyiom orsz. felsö
Kálló és Wallaj között. F.U.
Yssel oszt. Maasnál 1 várral,
Károli G. lak. Magy. kat t
és 472 lak. az Urod.mal egyés réf. Minoriták Klastrom.
gyütt Gróf Bentheim-Steinés Postával , jó földdel, ret
furté.
tet, sok erdövel. Halhatat£atgao , 1. Knipo.
lan vitézségü Bátor fami£ath , Aquae Calidae Solis ,
liáé volt ; más Bátor (Gagy)
vs, és hires ferdöhely Som
is van Abauj V.ben, most Jamerset Angol Grófs. (ip
kabfalvyé, mély halastóval.
1,8' 30' К. H. és 510 22' 30"
E. Sz. alatt) , völgyben Bátorkesiy , mvs Esztergom
V.ben. Kor.iáromtól 2 Újfavagyon fekvése Avonnál
lútól délre 1/2 óra , Kürth,
melïy köriilötte folyik. 25
Perbete , és Madár között.
000 l.vagynak, ezek a'venPálfi G. lak. Magy. Tótok ,
dégek kôrûl keresik élelmeNém. kat. az Uraság' szép
ket, kik ide számosan gyülkastélyával, és tágos jóhariek , annyira , hogy 5000tárral.
re is mennek néha , és igy
¿0 orvosokra 29 Apatikák- Bátos , Batesch , Sz. K. mvs
Erdélyben Kolos V.ben. Tera vagyon szükségek. Itt
ponapáportékák
készítetkei jár.ban. Tekendorftól
nek , a többi mind Bristoli. óra Lucz pataknál, lakoból hozatik. Négy ferdöji si többnyire Szászok , Evan,
vagynakTheatrom j aR ed o ut- pléb.val és puszta tó pusztászálája , sétálóhelyei , 's t. val.
eff. A' betegek' Ispitálya Batscha, fóviz az egykori Tul1 50 személyeket vesz-be.
mein Kapitányságban ez aZ
Bathgate, mvs déli Skoczia
ész. hegyekben ered, és TriLingithgow Grófs. 1400 I. butschénél Idriával egyesül.
igen termékeny és gazdag Batschaex,Tör, vár Bosniában,
ásványokkal.
Batta , tart. Herczegs. Aleó
Bathnae Bathne, vs MasopoGuinea Cong-o orsz. Pango,
Sundi, és Pembe« között
tam. Euphratestôlnem messze sok kereskedbkkel, most
igen termékeny , és népe».
Sarugi bir.töl egynapi járás. A' lak. kik MakomboiBathurin , (.51 э 45' E. Sz.) vs ták , igen jó természetü ero*
Pultava Ornsz Heïyt. 5O00 f»
bejek , ezek - a' keresztéiiy
Bathjrníes , Thraciábaii Pfo- hitet igen »ziv#sen vették
pontisba fóvifc.
fel, de ezen kívül }ó hada-»
Bathyre , mvs Idumaea Pit* koaók-ís, e* SchaggAiszon*

ezédjokkal mindég ellenkezésben élnek. Fövsa
Batta,vseké\y falu kath.Temp.
de a" melly még is gyakran
látogattatik meg a' Portu. gallusoktol nagy kereskedése végett.
• . • •■
Battainieta , SI av. La n. Szerem
Vár ben. Szarcsini jár.ban,
nagy Péterváradi határ or
zo reg. 9. Kaiitonhoz tartozó falú 148 h. 2 ó hitü
pléb val, k.reDunához ésa'
Banáti Reg.hez új Banowczétôl
ora.
Batías, szabad nép Sumatrának nyug. partján , ez a'
tengertol bi/.onyos messzeeégre termékeny tájékon
fekszik.Ezek kissebbek mind
a' Muhamedán Malayok.
Riskásából , és kukoriczából élnek , innepnapokon
pedig sós halakból. A' lóhús nálok legjobb izünek
tartatik , 's éppen azért a'
lónevelée igen jeles. A' vsaík Campongnak neveztetnek , és ritkán több házakból állanak 20 nál. Több feleségeket tartanak , de a'
paráznaság még is nagyon
meg büntetödik. A* játekot
igen kedvelik. A' tolvajság
nálok majd egészlen ismeretlen , de az idegeneket
kirabolni nem tartják véteknek. A' vétkesek és foglyok egymást megölik és
megeszik. A' Reliíriójokban
még sok fr homályosságok
vagynak. Ок egy nálok fellebb való valóságot , és egy
rosz lelket, mellyet Murgizónak hívnak hisznek , a'
holtakat a' Papok teraetík-el.
Battel, MvsSussexAngolGrófs.
Hastingstól nem messze.Igen
jó puska por fabrik.
Battenberg , vs Eder fóvi/.inél
felso Hassiai HerciegSé 120.
h. '800 L

Battenea , falu Sury Angol
Grófs. Themsenél egy hiddal « a' tóvizea a* kozeUévtO)
falukkal eggyütt ,sok fözelékeket hord a' London»
p¿.a*zra> mesterséges dará*
m al m a vagyon , és azértr
nagy a' darávaí való keresk«aé*e. ' ¡ , ; .
">
л
Battoo-Barm > legnagyobbHajókázható ,-fóviz, Sumatra
szig. Batías tart. ez Malakkai tengeröbölbe folyik.
Batuecas , 2 igen keskeny alig 1 orányi hosszaságú völgyek , régi Castilia és Estremadura között Spanyol
orsz. Ezekben a' völgyekben rejtettók el magokat az elött a' Gothusok
elöl a' Spanyolok. A' kik
még maig ís igen dur-»
vák, az illyeneket a' Ba
tuecas völgyekböl származottaknak Ienni mondják
a'. Spanyolok.
Batumi , (41O 39' E. Sz.) y»
Török Georgiában a' f'ekete tengernél, vagyon kikötohelye , és nagy kereskedést üz. Lakóhelye egy
Bassának.
Baturin, (510 45' E. Sz.) vs
Nowgorod-Siverskoi Orosa
Helyt. Sem fóviz' partján.
Az idevaló várban a' Kozákok' Kapitánya lakik ,
1708-ïjan midön Mazeppa
Kapitány 12-ik Károly Svéd
Királyhoz altalment , ez a'
vs azOr oszoktól nagy viadal-»
lal megvétetett elrontatott,
és benne minden ólo áljat
megöletett. De ezen idötöl
fogva már nagyobb részént
felépült a' vs..
Batygory i vs Kiew Oróse
Helyt.
Batzdorf, nagy falu Austriai
, Silez.iában Ñeise Herczegs.
Troppaui ker. kath. oskolájaésPÍéb. Cs. Rir. vámhá3a urod. majorja > 213. h.
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1351 Ь vagynak, kik Némeoszt. 6—7 böltokböl áll gor*
tek. A' iôldjei leginkább ár- be menésekkel , melly a?
természettol készítetett. Itt
pát es zafcot termesztenek.
(sepköböl mindenféle figúËatz n , Helvetziában és Wit
tenberg orsz.ban kelendÖ
rák találtattnak. u. m. em<
тег pénz, 3 кг. i. d. értékü. berek állatok , orgonák és
Bnuan, Bowang, (50 5Z'É.S¿) t. ef« Ezek -a' lefolyó viz álFovea Suluh szig. a' Királjp tal formáltatnak de e'mel*
lal<helye sok Mecsetekkel lett a' képzelodésnek is kel£
©000 1. vagynak, nagy ke- dolgozni. A' barlang végire*
még senki sem jött , mert
resliedést üz.
Buubula , mvs Aragonia Spaa' faMyák eloltatnak, ha
iiyol orsz.ban Xalon fónál,
egy pistoly elsütetik benne ,
Catalajudhoz 1/2 mfd.
legnagyobb ágyú gyanánt
Bouco , kis vs Pápa Birt. a'
durrog.
volt Tiberis oázt.
Baumburg , Pamburg , régi'
Baud, vs Franczia orsz. M>or- Augüstinusok' monostor*
bihan oszt. 4610 1.
Bajor orsz. Isar ker. a' hol
Bauen, v. Im bauen , ez elött 2 fóvizek. u. m. Salza és Tra
Ritly , v. Grittly Helvetziai
un öszvefolynak.
Uri bant. Ez az a' hely a' Baume , 1. Baulme.
hoi Sveczia szabadítóji elö- Baumgarten , mvs Austriábait
ezbr 13 Nov. 1307-en egymásMorva orsz. határin , Licch
sal egyesültek.
tenstein Herczeghez tarBauervitz , vs Prussziai Silezi- tozik,
éban Leobschíitzi ker. 256- Baumgarten, Falu Austria' Ens
h. es 1600 I. kik közt sokan
alat fekvö részében , Pléb.
czipfyvaTrók, és torfaásók.
val , a' Posta úton Burkers
Bougé, vs, és ker. iöhelye dorf felé.
Francz. orsz. Mayenne és Baumgarten, Pamgartnémeth. *
Loire oszt» 256 h. és 3000 Ь
falu Magyar orsz. Soprony
Bouge , v. Bagé , vs Franez. Várm. Eszterházy Hercz.hez;
orsz. Ain oszt. 245. 1.
tartozik , szép Palotával ,
Bougency , Beaugency , Bale' mellett szép kert i» vagentiacum, kis vs Francz. gyon.
orsz Loiret oszt. Loire fóviz- Baumgarten, Dembrovitz , fa
nél , mellyen keresztül egy
lu Austriai Sileziában Te
kohíd vagyon,484o 1. borral se henHerczegségnek Tescheés pálinkával , itt nagy ke- ni ker. egy várral, egy kath*
kereskedés üzetik. Itt 1 104 pléb , és oskolával, 104 h*'1
és H57eszt. Anya-Szentegy- és 691 1.
ház gyülekezetek tartat- Baumgarten , Steyer orsz.ba»
Judenburgi ker. szép tájék
tak.
Baulme , Baume , Beaume Weiszkirchen mellett ka*
Ies Moines r v. Nonnes , Bal- ' szakovácsolo mühellyeb
ma, vs Doubsfóviznél Fran, Baumgartenberg , Cisterciták
orsz. Doubs oszt. 277 h. 2450 monostora Ostria' Ens aí. és egynevezetes Barlangfatt levó részében. Az Apá>
sral mellyböl nyáron jeget tur orsz. Statusai küzzé tar-*
tozoft. Most ez a'Monostor'"
hordanak.
Boumannshöhle, nevezetes bar- fenyíték házra fordíttatott*
lang Stiege Hivatalban Rü- Bounach, fócska Bajor orsz,
belandnál Vestíáliai Saale Main ker. mellyen hasoa-*
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ló nevü mvs fek&zik*
. berland 'Angol Grófs. egy
Beutehendorf, Bussócz, Néfnet
régi várral melly most.szefalu felsö Manyar orsz. Sze- rencsétlen tengeri utazók'
pesVárm TiszáninnenHegvi- számára intéztetett.
zénekPopradba valóbéfoly- Bay , kis tengeróbol.
tánál ,
papiros malom- Boy, tó , Luíoq Philippi szig.
mal, 341 kath. és 272 ev. 1. Lagune tart.ban,kerülete 44
Башке, 150 h. álló vs Kur
Francz. mfd. ez 50— 60 fóvi
land Orosz HelVt. Mu^se és zek Loi , mellyek belé foly
Memel fóvizek köztt , egy e- nak formáltatik. A' vize érös várral, melly egy ködes , Passig fóvize ál.tal ,
sziklán fekszik , és Bausken - melly a' Maniliai öbölbe
burgnak hivattatik, hol 1 fó
foly a' tengerrel kapcsoltavizek öszve]önnek , és in
tik ôszvè, és egész esztendö
nen egyesülve Aa név alatt által hajókázható. A' tó
kozi'pén Tal in szig. fekszik,
folynak.
JBaucten , v. Budissin , Budis- úgy tetszik hogy ez a' tó ,
sa , Fövsa felsö Lusatziának a' körül belöl lévô tüzet(,54^ 10' 34" É.Sz. és 32° .5' 7" okádó hegyekkel öszve kapK. H. alatt) , Spree fóvizé- csoltatásban áll.
nél , egy hegyestájékon, 700 Baya , Bajae , 1. Baja. Neró
h. és wo/
8500 1. az külsö ysokon
pompás palotájából még
—~"
,
kívül vagyon egy kir. Or
fenn vannait
.enn
vannak a
a' kosziklába
tenburg nevü vára , Gym- ásatott meleg ferdök ; Trïnasiuma , vsbibliothecája,
toli ferdöknek neveztetnek.
egy árvák , fonó , és fe- Bayamo, vs Cuba Antillai szig.
nyiték háza, hasonlóképen
12000 1.
pamutja, vászna , gyapja Bayerb'ich, mvs Bajor orsz. al
bôre , 's a' t. Spree fóvize
só Duna ker. egy Pléb , és
sok malmokat hajt ennél
egy Postával.
a' vsnál. Számos kézimüvek- Bayern, (Bajor orsz.) A' nékel, és jó kereskedéssel. Lak.
met Bir.nak elosztása elött ,
i/;orésze kat. többi Evang.
ez választó fejedelemség1 vaBaux , Baltium , mvs egy hela a' Bajor ker.ben, attól az
idötöl fogva pedig (1&06.
gyen régi vàrraî , melly néha igen erös volt , most
Aug. î.jén) Királysággá lett,
és. a^Rhénusi most pedig az
Francz. orsz. alsó Alpesek
úgy nevezett német szövetoszt. tartozik.
séghez tartozik. Fekvése
Bavay , Bagacum, ezelött igen
270 iy—31O 30/ K. H. , és
jeles vs , de most csak kis
46o 50'—,53o É. ,Sz. alatt
vska Osneau folyótskánál
vagyon. ,Határos Esz. SaxoFrancz. orsz. Norden oszt.
niával Esz.kel. Cseh orsz.
1500 1.
Bavenstedt, Pléb. falú Vestfá- Kel. Austriával Délkel. Karinthiával. DélrolOlasz orsz.
lia' volt , Hildesheimi kant.
Nyugotról pedig HelvétziáHildesheimi ker. Oker oszt.
val. Würtenberg Kir. a' volt
1 majorsággal 30 h. 173 1.
Würczhurgi nagy HerczegMavli , Boum stabula, major
séggel.Nagysága 1770 □ mfdBaiae ésLacus'Iiucr. között.
Ide hozta Herkules Geryon
re , népessége pedig 3,565t
000 méîryen. Részei ezen orbkreit.
szàïnak ezek-.a'régiBajor ker.
J&awarow , 1. Barau.
Bawborug-Cattlcf vs Northum- ben Bajor, Salczburg, Berchtolsga

Hercz. és Grófi Urod. Wintolsgaden , Freysingen , Pas
terrieden Burggrófs. , Bux
sau Her.ségek , Felsö Pfalz
heim és Tannhausen , 's
Leuchtenberg , Salczburg
Pyrbaum , és Breiteneck
több más Urod. A' Bécsi
Herczs.ségekkel , Neuburg , . Gyülés szerént a' Tyrolis
Ehrenfels , Sulzbach es Re
Her.ség, Würczburg és Bam
gensburg Herczegségek, — A' berg Her.ségek által vissza,
cseréltetett. Hozzá járuífc
néhai Sváb ker.ben Augs
burg, Kempten, Mindel- Aschaífenburgi jószág is.
heim Her.gek , Schvabeck ,
Az 1808 Kszt. Máyus 1-jér»
megállapított Constitution
Vertingen és Illertissen li
rón. A' régi birodalmi vsok szerint, a' Thrónus , csu-»
pán csak a' féríiu ágon meKaufbeuern , Memmingen,
gyen , az öröksegi rend pe->
Nördlingen ,
Bopfingen ,
Buchhorn , Wangen , Leut- dig az asszonyi ágra isszálkirch , és Ravensburg' vi- hat , és itt is az elsö szüdékei ; Sz. Ulrich , Irsee , lottség nézetik. A' fö Igazgatást a' titkos tanács veSöflingen, Echlingen, Urs
zérli , melly Királyból»
berg , Roggenburg . Wet
tenhausen , Ottobeuern és Koronaherczegból , MinisKaisershaim Apátságok. —• terekbül és 12—16 titkos
Tanácsnokokból áll.Az oszt.
Königseck 's Rothenfels
béli financzhadi's torvényes
Grófs. , a' Lindaui Urod. ;
a^Német Rendnek Commen- dolgait ahoz rendelt ministerek végbe viszik. Azorsz.
tursági Rohr és Valdstet9. ker» osztatik , mellyeTt-»
ten. — A' régi Frankusi ker.
nek mindeggyike egy Ge
ben Bambergi Herczegség ,
neral _ Commissáriustól iRothenburg Urod. Gochs
gazgattatik, ezekhez 3—5
heim , és Sennf eld , néhai
Bir. Hivatal Insingen , Ans
ker.béli tanácsosok adatbach és BayreuthHerczs.gek
nak. A' 9. említett ker.tek
Nürnberg vsa kôrnyékivel,
ezek: Isar, Salzach, AIsó
és az i de tartozó Burkus
Duna , Regen , Main , Reker. és Eichstadti Hercz. A' zat , Felsö Duna , Iller és,
néhai Austriai ker. , Burgau
Inn ker.tek. A' Reí. Cath. Markgrófs. , Tyrolis Grófs. ,
egy része pedig Luth. A*
Tetnang , és Argen Urod.
kôzônséges jót védelmezô
az egesz Inn'fertáry , és
katonaság 30—40,000 méHausruckifertálynak egy ré
gyeii , de az orsz. nagyob*
sze. Ezeken kivül a' Bajor bitás^tól fogva , ez a' szám
hatalom alatt vagynak :
bizonyosan
felemeltetett,
Schwarzenberg Herczegs.
Fövsa (München).
Kastell Grófs. , Sperfeld és Bayern Heretegs. , és a' haWiesentheid Urod. Hohen
sonló nevü orsz. része , kel.
lohe' Kirchberg , és Schil
Austriával és Salczburggal ,
lingsfürst Hivatalok, a' Her- délre Tyrolissal , nyugotra
czegített Grófság Sternstein;
Vürtenberg orsz. , és észak(Dettingen, és Oettingen-Val- ra Neuberg, és,felsö Pfaltzlerstein Herczegs. , Thum tzal , határos. Eszakfelé he*
és Taxis Urod, Eszak feie gyes , a' kozepén egy rész«
Neuberg Hercz.töl. Az Eszmoesáros , a' másik terméterházy Grófhoz tartozó E- keny. Itt igen sok posványdelstetténi Grófs,, Fugger
ságok vagynak, mellyeket a'
rt 1
JiÜJJ. L£X. I. J)AH.
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lak.Filzeknek v.Mösereknek
koviczi Urod. , Ehrenfeía »
neveznek. Vagynak nagy Volfstein , Maxelrein Hoerdeji, jó marhanevelése ,
henvaldeck , Haag , 's t. m.
gabonája , soksója, vasa, Urodalmak , úgymint Re
reze, ezüstje, márványkógensburg Birod. vs is. Ezen
ve, sok savanyúvize, teker.ben voltak ker.béli Dimérdek sok vadai és halai.
rectorok, a' Bajor és SalezA' foldmivelés Alsó Bajor burgi Vál. Fejedelmek.
orsz. nagy tokélletessfegre Bayern 7apo,jÓkora tó, alsóBavitetett. 1779 Eszt. fogva az
jor orsz. és Práchái Cseh
uralkodók elhagyott földek'
kerület' határin fekszik , a"
mivelésétis sürgetik.Sok ga- , Passaui erdok felé.
bonáján kivül elég kendere Bayern erdô , 1 Cham,
és lenje is vagyen , de bo- ВчуечЬюпп , falú , Calw Vürra és dohánya éppen nines ,
tenbergi ker. 2.450 lak. ugyüm olese is igen kevés vaveghutaval és vashám orrai,
gyon. A' sok makkerdök mi- Bayersdorf, kis jólépúlt vs Baatt a* disznóknak itt nagy
jor orsz. Rezat ker. Redtiokasága vagyon. A' méhek
nicznél l 200 lak. kik többcsak némelly részein . alsó nyjre Zsidók , ezek kissebb
Bajor orsz. tartatnak, de
kereskedésekbôl élnek. A'
a' halászat .mindenütt jó
dohány és retek ültetés itt
lábon áll. Ellenben a' báigen jeíes. A' legelöji és gyünyászat csak némelly hemolcstermesztési is derekalyeken üzetik. A' kereskesak. Nem messze innen va
dést igen elomozdítja Duna
gyon egy rézhámor, ée
i'óvize. A' nyeresség melly
Scharfeneck várának ombúzán , disznókon , gyüladéki.
mölrsön , vason , szarvas- Bayeux , Bajeux , Bajocum ,
marhákon , juhokon , gyapJuliobona , Biducassium ,
(49° 16' 34" É. Sz. 16o 57*
jún , fán , vásznon és són
bevétetik 2 millióra me49" K. H.^ jókora kereskegyen , ezen kihordandó pordó vs Frariczia orsz. Calva
tékákért, czukrot , kávét,
dos oszt. Aurenél 1.640 ház.
bort , dohány V t. ef. nyer.
és 10.000 lak. és több fabr.
Boyern ker. a' Római Birod.
niarhával, vajjal, gabonáv. Mémet orsz. Tart. vala ,
val , 's t. effélivel keresmellyhez j8o6. Eszt. félso
kedik.
és alsó Bajor orsz. Salcz- Bayfah, I. Begia.
burgi Választó Fejedelem Baylour , 1. Beiloul.
ség , Felsöpfalcz máskor , Boymócz , 1. Bajmócz.
Passau , Freysingen, és Re- Bayon , kis vs Moselnél Fr.
gensburg Püspokségek , * és
orsz. Meurthe oszt. ,
Berchtesgaden Prépostság Bayona , (42o 7' 30" E. Sz 8o
Í8 számláltattak ; ide tar- 51' 32" К H ) kôzépszerû
tozriak még Kaisersheim , vs egy kikötöhellyel , Atlanti tengernek egy kis öbS. Emmeran , felsô és alsó
lénél Gallicziában , a,' hol
Munster, melly 3 utolsók
Minho fóvize belé foly.
Regensburgban
vagynak.
Keuberg vagy ifju Pfalcz , Bayonne , Lapurdum , (43° 29*
Î5 * E. Sz.i6° u' 19т" К. H.)
SuIczbachHerczegs., Leuch
vs és ker.béli föhely Fr.
tenberg Landgrófs. , Herczegi, Greil, és Báró Lob- orsz. alsó Pyrenaeusek oszt.
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ez szép és eros kereskedö
vs 1.540 ház. és 13.000 lak.
l mfdnyire fekszik a' tengertöl , Adour, és Nive fovizeknél, mellyek a' vs alatt eggyesülnek. A' kinézése igen gyönyörü , ésszép
épületekkel rakott kellemetes piaczi vagynak. A' fel
lebb említett fóvizek 3
részre hasítják , de ezek

350 embert foglalatoskodtat , ezek csak vas és réù
körül dolgoznak. A' fabr.
nagy számuak mellyekben
posztó, matéria, bor, 's t.
ef. készítetnek. Nagysága
57 \f2 □ mfd népessége 23.5.
000 mégyen. A» egész tart,
felsö és abóra osztatik. Lak.
Evang. Ref. és Kath. A' tart.
föhelye

lye
egyszersmind pléb. Tem- nál 10.000 lak. 2 várral ,
ploma is a' vsnak , az eröseg egy felséges Theátrommal ,
- mivei is ielesek 2 várakderék Gymnasiummal, Eból és 1 fellegvárból álla- vang. és Ref. Ekl. Kat. Órat.
nak. A' kikötöhelye igen
Seminariummal , dohányjó és bátorságos ,' csak a' bé- termesztésse^Porczellánnal,
menetele veszedelmes. A' Pénzváltóhá^fcl , 's t. ef.
vs egy Püspöknek lakóhel- A' vstól 1/2 órányira fek
lye , hasonlóképen az Al- szik egy jeles Eremitage
Praefectusnak , a' Polgári és
(Remeteség) ,jJiellyetFridkereskedésre ügyelö Ta- rik Markgrói tbkélletesnácsnak , a' Tengeri Comségre hozott.
missáriuságnak , 's t. ef.Eb- Sata, Bacca , (37O 28' E. Sz.
15o 42' K. H.) vs egy völgyben a' vsban találtattak fel
ben , melly Hoya de Bazáaz úgy nevezett Bajonettek ,
nak neveztetik > Guadalenffegyver neme),
Bayonni Szigetek , az Atlanti tin íolyóviztól nem messze
Spanyol Granadában. 400
tengeren tóbb kis szigetek
Bayonnától nem messze >
ház. 6900 1. Van 1 kastélya,
3 pléb. tempi., mellyek kbzSpanyol orsz.Galliczia' partzül eggyik Cbllegiát-templ. ,
jai felé.
Bayonnt tengeröböl t a' Gas1 Ispitálya ; Kenderrel nagy
kereskedést üz¿ Innen mecognei Tengernek egy része
Fr. orsz. az elöbbeni Labo- gyen egy igen keskeny út
Guadix' bérczei felé.
urd tart. felé , meily más
kép mer de Basquesnek Bazacata , sziget tulsó Indiá
ban , Ganges Temalafokba.
neveztetik.
Bayreuth, Herczegség Baryti- tarto partjainak eílénében v
nus Princ. elöbbeni Fran- hajdan és most vad nemkoniai ker. másképp a'Bur- zet lakhelye , most Che- •
dube.
kus Király birtoka volt y
Bajor Kir.nak jutott pótol- Baiadcis , tart. Vasatensis Atatásúl ; részszerénthegyes ,
ger. Franc.zia Guiennében;
részszerént lapos. Main, Bizas fovárosátol veszi neSaale, Eger, Naab , Rösla, vét,Bourdelaistól Délkeletra
Regnitz , 's más fóvizek ned- Dordogne és Garonnénél,
vesítik. A' marha nevelés , fekszik. Az utolsóbb fó eés a' fbldmivelés itt jó lá- szakira és délire osztja. A'
bon állanak. A' b4nyáezat fóldje nagyobb reszént sík
21 "* ,

gabonára, kenderre és bor- tetik.
ra nézve igen termékeny. Health , 1. Built.
Most èz a' Tart. Gironde Вearn , azelött Herczegs. Fr.
orsz. , a' Pyrenaeus hegyekoszt. része.
nél fekszik, Chalosse TurBaiaim , 1. Baçaim.
san , Armagnac , és BigorЛазал , Gassio , Vasatica Civ.
(44° -25' 55" E. Sz. iyO 27<
re Tart. között. A' klimája elég egésséges , több kis
13" K. H.J Itis régi vs Fr.
erdei patakoktól nedvesitorsz. Gironde oszt. egy kötetik , t. i. Gaves , Aspe ,
eziklán Beuve fóviznél fekOssan , Oleron , Pau , Our
szik , 500 ház. és 3.500 lak.
son , Gabas , Arsieu , 's t.
vagynak, 1 börfabr. , és 1
m. Ezen Tart^. hegyes uüveghutával.
gyan , de à' lapos és völBazieges , kis vs Francz. orsz.
gyes hegyei még is igenterFelsö Garonne oszt. Toulou
mékenyek , foképp kölesse és Carcassonne között.
sel és kukoriczával bövelBazin, Posing, Sz. Kir. vs Po
kcdnek. Tiszta búza igen
són. Várm.ben és jár.ban ,
ritka helyen vettetik. Az
Posontól 3 Modorhoz 1 1/4
alacsonyabb hegyek szölb¿ra északra^Jakosi elegyesek , кat.evang. 376,3 tôkékkel vagynak elültetve. A' kendervetés is , és a*
számmal. F/vsnakvanpo
marhanevelés jó lábon álgári tanácsa, hires vas ferdöje ; köijülal és bástyával lanak. A' hegyeket legszebb
fák fedik , némelly ásvákeríttetet^ két kapúval ékes. Nevezetes épületi a'vs- nyok is u. m. vas , ón 's
réz találtatnak bennek. A*
háza a' régi vs templora,
a iiezi hires savanyú f'orés az új, melly most pléb.
Szentegyház, a' Capucinu- ráson kivül több savanyú
források is találtattnak.
soknak van itt klastromok,
Nyelyek Gascogniai , az az
az Evangelikusoknak templomok , némelly uraságok
atois nyelv , mellyben sok
nak háüzok. Határjá jó te
Spanyol szavak
keverve
mo i bora nevezetes , portája vannak. A' lak. ravasz hi8 1/4. Egy düledékeny vár tetlen, maga hasznát szetôle nem messze.
retö , de munkás alkalmatos és szabadság szeretö em*
Baionges , vs Franczia orsz.
bereknek mondatnak. Be
Ule és Vilaine oszt. 2.260
lak.kal.
am , most az also Pyrenaeusok' oszt.nak egy részét
.Batos , mvs, Temes Várm. Tiszán túl Rékastól 3/4 óra.
teszi.
Az Oláh lak. marhával és Beaten szig.,ezek azAntilliaiSz.
marhabörökkel keresked- Domingo szig. számláltattnek,méhekettartanak, azé- nak. —
pületre való fákatmalmokra Beaucaire t>
Belliquadrum ,
C43°48'E.Sz. 22o 18'K.HO,
kerekekre, és kocsikra for
dítják.lttegy nem eggyesült szépen épült vs Gard. Fr.
Görög Tempi, és Pléb. va- oszt. 8.500 lak. Rhone jobb
gyon.
partján Tarasconak áltelBeacon- Hill , mvs Notting
lenében , melly vele egy
ham , Angol Grófs. Gypsz- híd
által egybé köttebányákkal, melly London- tik. Ez a' vs a' nagy vaba es más helyekre vitetsáráról igen hires, melly
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Jul. «2-én kezdödik es 10 ház. es 3.000 lak.
napig tart i mellyen 1744 Beaulieu, vs Indre fóviznél
Eszt.ben 14 Millió Livrék Francz. orsz. Indre es Loire
vétettek be , most alig vesz- oszt. .380 ház. 2 0.30 lak. posznek be 8 milliómot , bor- tó és papiros fabr.
ral , olajjal, mandolával , Beaumarches t vs Francz. orsz.
selyem és pamut materiákGers oszt.
kal kereskedik. ,
Beaumaris ,
Bellomarisfcus ,
JBeiußirt en Vallée , Bellefor- fo vs Eszaki Walesben lévô
dia, (47o 16' E. Sz. 17o 26' Anglesey Szig. 1.500 lak. jó
К. H.) , kis ve, 800 ház. és
öböllel és gazdag rézhá7.990 lak. Fr. orsz. Mayen- morokkal. Itt a' fóídmivelés
ne és Loire oszt. Gaboná- igen üzetik , de a' kereskeval kereskedik.
dés elhagyatik»
ßeaufurt , ys Franc2. ország Beaumoir , vs és kikÖtö Fr.
Montblanc oszt. 2.090 lak.
orsz. Vendée oszt.
Beaufort , vs Eszaki Ameri- Beaumont
Bellomontium ,
kában Déli Karolina Sza(49O 8' È. Sz. 19o 56' К H.)
bad Státusában Portroyal
vs Oisenél Fr. orsz. Seine
Szig.ben 6o ház. 200 lak. és
é? Oise oszt. 378 ház. és
egy Collegiummal. A' kikb2.400 lak.
töje olly mély, hogy a' leg- Beaumont , vs Fr. orsz. Puy da
nagyobb hajókat is hé ve- Dome oszt. 218 ház.
heti.
Beaumont de Loumagne , vs Fr.
Beauge , 1. Baugé.
orsz. felsö Garonne oszt.
Beaugency , 1. Baugency.
Gimone fóviznél 3.050 lak.
Beau/eu , Bellojovium , kiáe gyapju fabr.
csiny , de munkás vska Fr. Beaumont , kis vs egy domorsz. Rhone oszt. 1 700 lak. bon Fr. orsz. Jemmappes
Papiros malmokkal , régi
oszt. 1.400 lak., csipkékidökben hasonló nevü tart. fabr. és vashámorokkal.
föhelye volt. '
'
Beaumont, falú, Helvetziai
Beaujolais , Lyonnais , BelloVaad kant.
ezelütt Bern
joviensis Ager , tart. Saon- kant. fôhelye vaJa;
ne , Loire , Lyonnais és Bo- Beaumont le Vicomte , vs Sarte
urgogne kö'zött fekszik , fónál Fr. orsz. Sarthe oszt.
csak 18 □mfdremégyen a' 375 ház. és 2400 lak.
nagysága, de igen terme- Beaune , Belna , (47o о' 15"
keny , fóképpv gabonával ,
É. Sz. 11O ^1 ~Qu к. НЛ.
borral , gyiimölcscsel , és íá- erös vs Dijon es Chalón kóval bovélkedik , a' marhazött Bourgeoise fóviznél y
nevelése is jeles. A' revoszép és termékeny tálutziós idók alatt Orleani jékon Fr. orsz. Col d' or
Herczeghez tartozott , most oszt. 869 ház. , és io.000 lak.
Rhone oszt. része.
sok gyapju fabr. borral ke
Beaulie , vska Eszaki Sko- reskedik. Itt vagyon egy
czia' Ross Grófs. , a* hol
szép ispitály , mellyet Rol,Ferray fóvize Murray ten- lin Cancellarius fundált.
geröbölbe foly.
A" borráról igen hires.
Beaulieu, vs Fr. orsz. Loiret Beaune, vs Fr. orsz, Loiret
oszt. 2.080 lak. .
oszt. 480 ház. és 2.020 lak.
Beaulieu, vs Fr. orsz. Correze Beauport , Porto Formoso »
oszt. Dordogne fóviznél 140 vár jó kikötovel, Nyugotï
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Tndiai Sz. Domingo Szi- Beauvoir sur mer , vs Francz.
getén.
orsz. Vendée oszt. NoirmouBeaupreauy Bellum Pratum ,
tier szig. általellenében 388
vska Fr. orsz. Mayenne es káz. és 1.890 lak. gyapjú •
Loire oszt. Eure fóviznél,
val, sóval, levágó mar385 ház. és 1.700 lak.
hálckal és vajjal keresBeauquene , vs Francz. orsz.
kedik.
Somme oszt. '500 ház. és Beaux , vs Fr. orsz. Rhone tor2.040 lak.
kolatjai oszt.ban 3.530 lak.
Beauregard , kis hely Dom- Beauzac , vs Fr. orsz. Loire
bes tart. Francz. orsZ.ban
oszt. 2.460 lak.
Saône vizéaél , azon nevii Beauzanum , 1. Bötzen,
ker.nek fôh*4ye > 's parla- Beawdley , Bewdley , mvsAnmentom siéke , egyvárral,
glia Worcester tart.ban ,
melly i377ben a' Sabaudu^
Saverne vizétôl nem meszsoktól elpusztíttatott.
,
sze , egy Küldöttje ül a*
Beaurepaire , vs Fr. orsz. Ise- .Pari. ban.
re oszt. 2.160 lak.
Bibber , 1. Bedbur.
Beaurevoir , mvs , mellynél Bebenhausen , régi Cisterciták
Scheide fóvize eredetét ve- Monostora , ennek; fekvése
szi , Franczia orsz. Aisne
csupa hegyek köztt vaoszt.
gyon , egy nagy völgyben
Beausset , vs Franc, orsz. Var Vürtenberg orsz. Tübingenoszt. 2.980 lak.
tol i mfdnyire esik 190 lak.
Beauvais , Bellovacum 1 ,Cae- Beberke , fóvizecske, felsö masaromagus, (49o 26' E. Sz,
gyar orsz. Marmaros Várm.
19o 44' 41" K. H.), fövs
ez Szalanknál Borskába
Oise oszt. Fr. orsz. ban 2.900
foly.
ház. és 101. OOQ lak. Therain Bebetr.n , hely Judaeában Ptofónál 13 Tempi, vagynak.
lemaistól 8 mfd. kel.re.
Fö Temploma az idevaló Bebiim , Istria és Pannonia
Püspbknek, egy jeles épü- köztt fekvö hegyek innenlet, ezen kivül sok más
so félrol.
Tempi, és Monostorai , sok Bebinda , nagy terméketlen
Ispitályai is vagynak , melPuszta Rubiában , rettenelyek közzül a' legnagyob-:
tes szálóhomokkal > itt ritbik icen derék. A* vsháza kán találni élô állatott.
a' fopiaozon áll, és ren- Behlingen, kis vs Vürtenberg
desség-e által külömbözteti
Királys. Stuttgardi k'er.ben
magát a' többi épületek1.830 lak. és szép várral,fektftl. Számos fabr. is vagyszik hegyen igen termenak , mellyekben posztó,
keny tájékon.
fátyol , harisnya , szappan , Bebra , pléb. falú és oszt. foszönyeg vászon , flanér,
helye a' vólt Vestfáliávitriol , és más effélék ké- ban Verra oszt. Hersf'eld
szítetnek.
ker.ben 150 ház. és 84° lak*
Beauvaisis , ezelôtt kis tart. Bebre , Besbria Bourbonnais
Fr. orsz. Ile de France tart. tart.ban , Francz. orsz.ban,
Compiegne , Vexin , Nor- Bourbonlancynál Loirebe
mandia és Picardia kÖzbtt.
foviz.
Benuville , vs Franczia orsz. Bebiieia , régi neve BithyniáLot és Garonne oszt. 2.500 nak Asiábanlak.kal»
Secóles , mvs Suffolk Angol
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Grófs. Woveneynéï , szépen
volt Ruhr oszt. Erft fóvizvagyon építve i szép Temp.
ñél 1.400 lak most Burkus
i Oskol és vásárokkal.
Kir. birt.
Bêcherai-, vs ф;0 lak. Francz. Bedese , Ronco , Bedesis , Tosorsz. lile és Vilaine oszt.
canában eredö , 's Ravennasry len vetésekkel.
nánál Golfo di Venetiába
Bechhofen, mvs Bavaria' Re- fóviz.
zat ker.ben Wieset fóviz- Bedford , Grófs. Eszaki Angliában, Eszakról Hutingnél , most itten sok Zsidók
dou és Nordhamptonnal.
laknak.
Be chin, Béchynie , (49o i8' 9" Nyugotról Bukinghámmal,
É. Sz. 32o 8' K. H.) , falakDélrôl ismét ezzel , és Hekal körülvett vs Cseh orsz.
reforddal, Kel.röl Hereforddal és Cambridgével hatá-?
Táboriker.benLuschnitz fóviznél és Smutna patakros. Kerülete 15 1/2 □ mfd
11 vsban , 12.190 ház. és
nál, külsó vsaival 208 ház.
63.400 lak. Az egész lart.
vagynak, gyönyörü várral ,
ban sikság, a' hegységgel
fötemplommal , felséges orfelváltják egymást. Délrol
ezágházzal , nagy vadak
kertjével, mellynek kerüjókora mész hegyek vagylete 34.680 lépésekre mónak , és it.t a' fold je termégyen itt 6 —700 vadak tarketlen. Déli csucscsától be
felé sok termçkeny daratatnak.
bok vagynak. A' Bedfordi
Beck, remes jószág, elöbbeni lakóvár, egy Holsteini
volgy tiszta búzát és árpáfc
lineának Minden Herczegs.
terem. Fö termései va)
ben. , Hervordentöl 1 mfdés széna. A' fabr. csipkék
készítetnek , valamintszép
nyire esi-k Vestfáliában."
szalmamunkák is. Ouse fó-í
Вeckem , 1. Beckum.
Beckery , kis sziget Irlandiája, melly 50 mfdnyire keresztül folja, Bedfordnál haban, Leinster tart. Wex
ford vsnál.
jókázhatóvá lészen ; Ivel fóBeckmeir , kis Polder, Hol- vize pedig Biggleswodenál,
és Tempsfordnál Ouséval
landiában most Egyes. Belgyim orsz. ban.
eggyesül. Fö vsa
Beckum . Beckem ( 51o 4$' Bedford, Lectodurum , 4000 1.
45" É. Sz. 25e 40' 50" К.
Ouse fóvize általkétfelé haH.) vs Wersenél , a' volt síttatik i de hid- által ezek
Fr. orsz. keleti Ems oszt.
eggyesülnek. A' fekvése gyö-r
1 460 lak.
nybrü, tájéka termékeny ,
Becouja , h Grenadilla.
melly búzával vajjal's más
Beciwa , kis folyóviz Morva ef. kereskedésre kedveskeorsz. Palankától nem meszdik. A' szegényebb lak. fösze ered , és Moravábá foly. kép az asszonyok csipkecsiBedahs , l. Wedahs. .
nálásból élnek.
Bedal , vs York Angol Grófs. Bedford, Grófság ész. AmpríBed'irrieux , С 34° 39' É- Sz.
kai PennsilvaniaSzabad Stá20°
К. H.), vs Francz. tusban , nagysága 8.5 □ mi dorsz Hérault oszt. Orbénél. re , népessége pedig 15000
471 ház. és 3.340 lak. 1 Dro- mégyen, kiktöbbnyire Néguet fabr. vagyon.
metek , és Irlandusok , és
Bedavi , 1. Beduinok.
ezek részszerént gazdaság«s
Bedbur , Bebher, vs Fr. orsz.
ból, részszerént vadászatbój
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élnek. Fövsa
Sedford , Juniátánál , ¿o h. és
fabrikákkal.*
Bedford, 1. Béford.
ßedis , Velia , vs Barbaria Afrikában , kôzép tengernél
egy várral > és jó révparttal.
Bediizole , vs Mella oszt. Lom,
Vel. Kir. 3000 1.
Beiko , kis vs Serviában Duna
mellett fekszik.
Bfdhmv , nemes vs Varsói oszt.
90 h.,
Bedlam, esméretes bolondokháza Londonbari , regenten
ez a' Bethlehemi Máriának
szenteltetett, 1736-ban építetett , és 200 szerencsétlenek' számára szolgál. Itt az
illyenek igen lisztán tartalnak , a' szegények ingyen
vétetnek be.Londonban köz
mondássá vált , ez v. amaz
megérdemli, hogy a' Bed-?
lamba küldetessék.
Bednur , 1. Hydernagor.
Beda, Bedjc-v, nagy , népes
Orosz- falu felsö Magyar
orsz. Marmaros Várm. TarasznakTiszábavaló béfolytánál , nem egyesült görög
1. Itt sok nemesek laknak,
iBasilita Szerzeteseknek a'
közel levö hegyen vagyon
Monostorok.
Bedriacum , vs Verona és Cre-r
mona között. Itt verekedtek Otto és Vitellius a* Rom.
birodalomért. most Caneto.
£edru , v. Budron , régi erös
kastély bis Asiában Anadoli Basaságban a' tengernél
egy kösziklan , a' hol most
Bedra fekszik , itt építetett
Artemisia Királyné Mausolus Király' hitves társának
egy Mausoleumot mint emlékeztetô jelt. Ez a' hely
volt szül. helye a'nagyHistoricusoknak , Halicarnassi,
Herodot, és Dionvsiusnak.
Beduinok , Bedavinok, azok az
Arabsok neveztetnek igy ,

kik mindég erdei kunyhókban laknak. Ezt a' nevet
az Europabéliektôl kapták.
A' Görögök ezeket Nomadeseknek hivták , a' Syrusok
Baroknak ; mind ezek a' nevekPuszta'gyermekeit jelentik. Ezek csupán vadászatból , marhanevelésbol , és
ellenségeiknek pusztításából
élnek , ellenségeik alatt pedig mind ezek értetôdnek,
a' kik az ö társaságokban
nem élnek, és innen a' Karavannákat is megtámadják. Ók az útazókat megtámadják , öket kirabolják,
de a* kik nékiek nyakasan
ellent nem állanak , azokat
meg nem ölik. Ezek magokat. legnemesebbeknek tartják az Arabsok között. Fegyvereik nyil , kard és lándzsa. A' nyillal csak vadászatban élnek , karddal pedig és lándzsával ellensége
ik megtámadására. Az Európai lövö eszközöktöl igen
félnek , ök másokat jobbára lovon támadnak meg ,
csak szegények hadakoznak
mint gyalogok karddal,
á' legalábbvalóbbak pedig
parittyával. Ök több ágakra osztódnak fel , mellyek'
mindeggyikében több Familiák vagynak , ezeknek
tagjaik Scheikeknek néveztetnek. Az illyen Scheikek
közzül az eggyik Emir v.
Herczeg tit. visel. Eledelek
sajtból , téjbôl , mézbol ,
juhból , kecskékbol , szarvas
marhából , tyúkokból , riskásából és gyümölesökböl
áll ; italok pedig víz és kávé. A' hol gabona terem ,
ott az asszonyoJknak igen
nehéz módon kenyeret kell
készíteniek. A' Törökök öket mind rebelliseket nézik.
A' Beduinok pedig ugy nezik a' Törököket mind eb
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ftyomójókat.
Begard f vs France, orsz. ész.
Bedijrczn , vs Europ. Vitebsk
partjain 3400 lak.
Orosz Helyt.
Begenna , hegyes tájék Malta
Beelike, kis vsHassiai Hercz.
szig.ben sok barlangokkal.
hegyen vagyon fekvése 87 Beg-Eri , kis szig. Hiberniáh. és 540 1.
ban Vexford vsnál , egy kis
Beelmaus , Baal Meon , IV Mos.
tengeröbölben , mellyet Sla32,38. Ezech. 2, 9 Hesbon- nay fóvize'torkolatja formal,
toi o mfd. Barutól nem mesz- Beggia , L Beja.
sze esett.
Begharmi , tart. Afrikábaa
JSeemsier , szél-malmok által
Nigritiában Habesch felé a*
kiszáritott és szép száraz
lakosai fekeLék , de nem
foldé változtatott tenger déSzerecsenek 4, ezek a' szomli Hollandiában , kerülete
széd népekkel mindég ha5 — 6 mfd.
• dakoznak , és a* rabokat
Beerta , falu Francz. orsz. volt
Burnuba adják el. Fövsa
Nyug. Ems oszt. 1170 lak. a'
Mesra.
földje búzára nézve igen Begle , vs Franczia orsz. Gitermékeny.
ronde oszt. 416 h. és 21 lo 1.
JSeer-Isiand , egy szig. Bantri Bcgonsonok , egy igen vendéöbölben (51e 3,5' E. Sz.} egy
geskedö népség , a' melly
derék kikotöhellyel.
Madagaskar szig. kôzepén
Beeroth , helys. Judaeában Gaszép és termékeny tájébaon domb alatt Jerusalem- kon lakik , melly Betanitol 7 mfd. Jei\usalemböl Neamenektar.tól magos hegyek*
polisba vivö úton.
láneza által elválasztatik ,
Beertualde , 1. Bärvalde.
a' többi részein pedig az¡
Beeskow , kis vs Spree fónál
Anbizei erdö által kórülvéBrandenburg Bees-ésStortetik és 14 falukat számlál.
kowi к er. 398 h. 2220 1. kik Be/гаг, 1. Bahar.
foldmívelésbol ,
halászat- Beharfalva , Beharowce , tôt
ból , és posztó-szovésbol él- falu Magyar orsz. Liptó
nek.
Várm. nagyobb részént NeT
Bees és Sorkowi kerület , Bran- mesek lakják. A' füldje terdenburgi tart. nagysága 24 méketlen és a' lak. minden3/4 □ mfdre, népsége 26070 íéle muzsika szerszám , u.
re megyen.
m. hegedü 's t. ef. készítéBéfort , Belfort, Bedfort, (47o
sébôlélnek, ezek a' vásáro38' 18" É. Sz. 24O 32' 31' K.
kon adatnak el. itt egy serH.) erös vs Francz. orsz. fel- báz , és 1 pálinka-égetó va
so Rhenus oszt. 370 ház. és gyón. 177 kath. és 78 evan.
4500 1. Savoureusenél , a' hol
lak. vagynak.
6 ország útak egybejönnek. Beher, vs Kurland Orosz Helyt.
A' vs kôrnyékében gazdag Behndorf , Pléb. falu Helmsted
vas bányák találtatnak , és- Kant. Helmstedti ker. Oker
innen sok vashámori is
oszt. a' volt Vesztfáliában
vagynak. A' vs borral, és 36 h. 238 1. Innen nem meszvassal kereskedik.
. sze fekszik a' Helmstedti
Beg , folyó Magyar orsz.ban savanyú viz ferdoházzal ,
Erdély orsz. határin Koszlin
és koszén bánya.
és Kosoriricza közöl t Belén- Behr Dehibe, 1. Tzana'.
ix4l Temessel egyesül és Te- Behrend , Bern, lengyelül Ko*
riasvsnál Tiszába foly.
szierz ($40 у'
E\ Sz,

38' fo" К. H.) vs Perse fóvizénélNyug. PrussziâbanStargardi ker. 133 h. 840 lak. 4
serfozoházakkal.
Behut , nagy hajókázható fó
Kaschemir kel. Persiai tart,
ez 10 mfdre Siringartól ered,
Pampour vsnál több folyó vizeket felvészen , és
egy Kanális által Dalí to
va! , és azután kis Sinddel
eggyesül, az északi Kaschemirt nedvesíti, 's minekutána 8 német mfdnyi kerületü Ouller taván áltment,
és Chuab folyót Lahor tart,
felvette volna, végtére Indusba szakad.
Beja , Beggia , vs Tunis orsz.
ban Afrikában 7 ora jarás
Tabarca szigetétbl , Guadilbarbar fóvíz mellett ; vagyon egy különös ménese ,
ezembeti'mô gabona kereskedést üz.
Beja , Веха , Pax Julia , Au
gusta, régi, fallal korülvétetetfc vs Portugalliában Alemtejo taraban , foglal raagában 16.51 h. 6200 1. egy ré
gi , dorn bon fekvö várjral. Püspöknek Corregidornak , és Igazgatónak lakhelye , találtatnak itt sok
régiségek.
Befar , vs Spanyolországi Estremadurában, a' szüntelen
hóval tetézett Bejar h egy
mellett,Herczegi czímmel.Ezen vs fóképpén ferdojire
nézve hires , a' hol meIeg , és hideg kút találtatik.
Vagyon néki jó
posztófabr. is.
Befar de Melena , kis vs Andalusiában, a' Spanyolországi
tenger parton.
Beichlingen , Grófság Thuringiában , feksz¿k Lossa mellett,melly Leubingen megett
Unstrutba foly. Azelött tulajdon Grófja volt. A' régi
egésien omladekba feküdt

kastélyt, és Beichlingi Grófoknak familiaházát И79.
újra Gróf Volfga ng Wer
thern felépítette, nem meszsze fekszik Heldrungentöl ,
és melletteSchloss-Beichlingen nevü falu vagyon.
Beierland , két nagy kerület
Hollandiában , régi és új ,
azon nevü helységekkel.
Beila , vs Pedemontiumban ,
Szardinia bir. Vercelloi*
tart.ban egy dombon.
Beilkenland , v. Boldeckerland,
i tart. nem messze Gifhorntöl Vesztfália' volt Aller
oszt. vagyon hét faluja.
Beilngries , kis vs Bajor orsz.
felsö Duna ker.ben , Sulcz
vizének Altmühlben való
béfolyásánál 1 ,50 h. egy tartományi ítéloszéknek , é«
tiszttartónak helye , sokféle
mester és kézmíves ember* kkel , és jó marhateñyésztéssel
Beiloul , Baylour, Brlur, 0з°
3' E. Sz.) révpart Habessiniában , az Arabiai tengeröböl mellett, az Arabsoktól meglátogattatik , kik
esztendñnként az 6 hajójikon (Selva) pamutmatériát hoznák , és e' helyet <juhnkat , vajat , 's t. ef. csereînek. Ezen tájék'foképen
gazdag tômjénre , myrhára
és gumira nézve.
Beilstein , vs a' Vürtenbergi
Heilbron ker. Bottvar mel
lett ías&o 1. és egy hires egésséges ferdövel.
Beilstein, vs a' Bergi Sieg ne
vü oszt. egy várral és 1500
lak.kal.
Beilstein , Bilestinum , kis vs
és vár Mosel mellett , a*
Franczia Rajna , és Mosel*
oszt. most Prusszus orsz.hoz
tartozik.
Beinheim , kis vs 153.Ç !■ nem
messze Vauban vártól » Sur
fó mellett, Francz. abó Rhe-
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szántófoldekkel , jó szolöfc-*
nus' oszt.
Bedra , le'gnagyobb tart. Рсг- bel , kénkô kútakkal , és
tugalliáhan, mellyet Esz.ról részént kath. részént refor.
Tra los Montes és Entre Dou- Magyarokkal. F. U. G. An*
drássi.
,
ro e Minho tart.nyok , Del
felé a' Portugalliai Estre- Bekenried, vs Untervaldi Kanmadura, kelet felé a' Spa- tonb.Helvetziában. 1798-ban
nyol Országi Estremadura , Francziáktól elégettetett ,
és nyugot felé az Atlanti
és elpusztíttatott , hanera
tehger határoz. Ezen tart. újra megint felépíttetett.
mintegy 26 mtfd hosszú és Békes , Békes egy Magyar—
24 mfd. széles , foglal ma- országi jeles mvs , Béke»
Várm. felsö Magyar orsz.ban
g-ában 461 \fo □ mjfdeket és
1 1 2.3240 1. Alsó és felsö Bei1800 h- 11000 1. egy kath.
ráru osztatik fel , és 6 Tbrref. és nem eggyesült Görög
venyszekekböl áli. Az egész templommal , sok buza,
tartomány tele vagyon fó- köles és len terem benne ,
vizekkel , hesryekkel és völ- szölök dolgoztatnak , margyekkel , ezek* között fôkéhatenyésztés üzettetik , és
pen Alcoba he?y hires,melly szembetünö marha vásárok
Coimbrától egészen Porroig tartatnak. Fája hibázik ,
mellynek némelly része Kö.kiterjed, és Estrella hégy ,
mellyen egy hires tó vagyon
rös vizén bozott fa által póGabonára nézve nem felette » toltatik ki , egyébaránt pedig szalma, és ganéj téglák
gazdag, hanem bövelkedik
jó szôlôkkel , és gesztenyeégettetnek. F. Ü. G. Wenkfákkal. Fö vsa Coimbra.
heim. Csabától 2 óra.
Békes Vármegye , Magyar orsz.
Beiram , 1. Bairam.
Tiszán túl , keletre Bihar
Beitchari , Beischer sós tó kis
és Arad , délre Csanád és
Asiának Karamania tart.
Csongrád , nyugotra Heves
ban. Kerülete tészen 200
és Bihar, éjszakra ismét Bi
Olasz mfdet , ez minden belévetett testeket só héj- har Várm. között fekszik ,
csupa lapályból áll, csak
íal körülvesz , 'sugyanezen
tó az egész messze kiterje- némelly dombokkal ékesítdett kornyéket , ezen szük- tetik. Nagysága 65 □ mfd.
hossza és széle 9— 10 mtfd.
séges füszerszámmal tartja.
Találtatnak benne felette Folyóji a" három Koros , a'
fejér , fekete és sebes , több
nagy halak is.
mocsárokkal. Vidékje gazBeit-el-Fakih , Betalfagui , vs
boldog Arabiának Tehama dag , kivált buza , marha ,
tart.ban 6 mfd az Arabiaí téj , vai , széna dolgában ;
fája nem sok yan , melly
tengeröböltöl. Oltalmaztatik egy kozépszerü vár ál- náddal , szalmával , és száraztott ganéijal pótoltatik
tal , melly egyszersmind a'
Kórmányozónak széke , fö- ki. Makkos erdei is vannak ;
Gyulai bora jó. Szántó folképen virágzó a' kávé kedei kôvérek és nyirkosok,
reskedése.
Bejuial , vs 2000 1. Cuba Spa- Görög dinnyéji igen nagyok
és jó izüek. Vada és fáczáa
nyolországi szigetben.
Bekecs , falu Zemplin Vár.ben, 's egyéb madara is van ;
felsö Magyar orsz.ban , Talr ■ hallal , rákkal , tekenös béNégy
lyától i/a óra , termékeny kával bövelkedik.

ittvsokat, 16 falukat es 71
pusztákat számlál. Portája
¿6. a' Nagy-Varadi Püspökséghez tartozik.
JBskia , a' Barloventa szigeteknek eggyike, а' Маг del Nord
tengeren északi AmerikáЬап , lakosi Karaibi Indusok ; 12 mfd nagyságú, jó
vízzel és kikötövel.
£él , falu Posón Várraegyéb.
Magyar orsz.ban. 1} Magyar
Bél , derék falu , F. U. az
Esztergomi Primás egy szép
kastéllyal , mellynek szegIetein 4torony vagyon, egy
mesterségesen és pompásan
épült kath. templommal ,
mellyben egy Porphyr oltár találtatik, és diszes kerttel , vagynak szölöji is. 2}
NémetBél, azelölt Németek
lakták , Kamarához tartozandó, és szölöji vagynak.
Mind eggyik , mint másik
Cseklészhez \pi ora.
Béla , C490 1 i' 18" É. Sz.) egy
a' tizenhat Szepes Vármegyei városok közül felsö Ma
gyar orsz.ban ; Poprád mellett Késmárktól 1 ora 400
h. és 2700 részént kath. részént evang. 1. foképen kendervetést, gyolcsszövest, és
borkereskedést üz. A' vs
határa termékeny , bövelkedik erdökbel a'hegyeken,
és azokban sok vadakkal ,
's fokép koszáli zer^ékkel.
A* szarvas marha, és lótenyésztés is nagyon gyakoroltatik. Jegyzés.re méltó ,
hogy itt gyakran kôzép nyáron olly hideg fergeteg támad , hogy sok marha megfagy.
A' Kárpáti
úgy
nevezett fejér tó , a' Belai
határon Durlsberg ,
és
Schatner-Grad alatt fekszik.
Ezen vsnak van jól épült Tanácsháza , Archivummal , kath. és evang.
temploma , és 3 malma. Itt

fözettetik jó fenyöfa pá.linka , és DOTTflL , dohán.—
nyal, és vassal kereskedé»
üzettetik.
Béla - bánya , Dillen , Hont
Várm. Schelmeczi járasban,
Sz. Kir. bányavs , hajdan ki—
vált Ш. Béla Király alatt ,
míg bányája haszonvehetö
volt , mint most, nevezetesebb. Vannak törö és aranymosó malmai , és olvasztó kemenczéi . a' Selmeczi
hivatallal egyesült , melly
vstól 1/3 órányira esik a*
Besztercze-bányai uton. La
kosi többnyire kath. Tótok,
kiknek plébániájok vagyon,
vannak evang. is ; többnyi
re földmivelesböl élnek.
Belao, 1. Bellac.
Belal- al Diherid , 1. Biledub.
gerid.
Belogorod , L Bialogrod.
Bel- Air , Starfort Grófságnak
fövsa, Maryland északi Amerikai Szabad Státusnak
tartom.ban.
ВеШсагаг , (.38o 2P' E. Sz.
2,1' K. H.) vs Cordova Spanyol orsz. tart.ban 3840 L
Belbais , Pelusium , helyjseg
jEgyptusban Afrikáb. Nilus
torkolatjánál , Damiette ellenében. 1. Pelusium.
Beließt , vs Orosz bir.ban Tauria Helyt. azon nevü fóvia
mellett.
Beldó, fóviz Francz. Tanaro
oszt. melly magát nem meesze Alessandriától Po vizébe önti.
Beibuch , Urodalom Cassuben
Hercz.ben , Pomeraniában ,
Treptoro vsnál , Bega vizénél,egykor hires klastrom.
Beicastro , Bellicastrum , kis
vs ¡nnenso Calabriában, Nápoly orsz.ban, nem messze
Squillace öböltöl.
Beleele , vs Scheide Franc, oszt.
most. E. Belgiom orsz.
Belchen , 43,57 lábnyi ma-
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gosságú hegy Б a den i Nagy
2700 1.
Belestat , kis helys. felsö Ga
Herczegségben.
Бек/iice, Belia, (42° 1,5' E. Sz.
ronne Franczia oszt. Nem
16^ 5' К. H.) his vs Almona- messze töle fekszik a' hi
cid fóviz mellett Arragóniá- res Föntest orbe , az az félban Saragossa ker.ben 2000 ben szakadt kút , eredetét
a' kosziklás hegyböl ves«i ,
lak.kal.
és nagy meleg idején lüszáBelez , )ó keresetü vs Gallicziában , Zolkiewi ker.ben , rad. Ezen megállás közönjó hamuzsír fözövel , és iégesen nyáron szokott tör—
ténni , clkerültetik még is
várral.
nedves nyar.által.
Belefibiblada , vs és sziget Eu
phrates vizénél Mesopota- Belew , v. Bjelew, (\540E.Sz.J
vs Orosz bir. Tula Helyt.
miában , Giddán vsától nem
Oka vizének bal partján ,
messze. E' szigetben fekvjdt
1054 ház. vagynak, mellyek
Phraotis Gaza.
közt 46 koház, 153-kunyhó,
Beleguance , ország Afrikában,
Abanbus vize , és Bagamedi5templom, 1 Barát klasri 's Amara orsz.gok közott. trom Semináriummal , 1
Apácza klastrom , 4800 laBeiehe , 1. Beelike.
Beiern , az az : Bethlehem Bra
kos. kik igen szorgalmatosilia , Para tartomany oszt.
sok , 51 vas és 2 rézmühenak fovárosa Maranonnak lyek, 16 timár mühely , 3
egy karjánal 9000 lak.kal faggyú és 2 viaszolvasztók ,
jó kikötöhellyel és virágzó gszappany, és3serfôzohàz,
8 szalad pergelö és 1 fázékas
kereskedéssel.
mühely van. Azidevaló késBeiern , 1. Lissabon.
csinálók' munkájok nagyon
Belén vize , Trencsén Várm.
magas árkában lefolyótisz- becsültetik,a'kereskedés ben
ne virágzó , 1801-ben majd
ta viz, Arva Várm. hatáfele elégett.
rában ered. V4ri helységnél
Vág vizével öszve elegyedik, Be/fast , vs Antrim Grófs.ban,
sokféle hala böven van.
Ulster Irlandiai tart.ban ,
Belényes , derék mvs Bihar
egy kikötöhellyel Lagau vi
zénél , a' hol ez Bay de CarVármegyében Magyar orsz.
rigfergusba foly ( 54o 31'
ban , Erdély orsz. határin.
Lak. kath. ref. és nem egye45" E. Sz.) 35000 lak. Ezen
sült Görögök. Nagy-Váradi
kikötöhelyet egybefoglalja
egy hajókázható mesterséegyesült Görögök Püspökeges- folyó Lough - Neagddal.
nek birtokában ; szép kasBelfast legszembetünöbb ketéllyal és sóházzal. N.Váradreskedö vs Irlandiában »
tól 8 ora.
mellyet IegfóképenGlasgow
Beleran , egy a' Pityusi kôzép
tengeren fekvö szigetek köz- val folytat. Dicsekszik széles útszákkal, szépen épült
zül nem messze Yvicától.
templomokkal , gyolcsmívBeles ,1 Belez , his fóviz Cataloniában , Spanyol orsz.ban, házakkal, fonófabrikákkaí^
és fejérrtôkkel. Ezeken kímelly Barcelíona , és Tarra
gona közt , këzép tengerbe vül még üveg , fazekas szetek és czúkor készittetik»
bmlik.
Belesme , (48o il' É. Sz. 18° itf
Kihordása foképen gyoícsK. H.) kis vs Orne Franczia ban, melly eszt.ként 16 millio Yard*r* (refrft) felmegy.
Qí&t, egy várral 483 ház* és
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gabonában,lisztben,disznó ,
és marha húsban, és vajban
áll.
Jielfort , falu 700 1. Northum
berland Anirol Grófságban
gyapjumüvekke4»
Belfort , vs Lot Francz. oszt.
2280 1.
Belfort, 1. Béfort.
JBelforte , falu Calabria' tulsó
részén Nápoly orsz.ban, nem
messze Metramno vizetöl.
Belgae p.Britanniai nemzetség
tenger mellett Sabrin (The
Severn) torkolatjáig elterjedtek : 's Gallia Belgioából
származtanak Julius Caesár
szerént.
Belgard ,
erôs hely tul$<¡
Pomerániában , Persante ,
és Leiznitz mellett, BelgardPolzini kerül.ben 364 ház.
}8 jo 1. posztó, rázsa és kalap csinálmányokkal , földmíveléssel , barom és ló vásárokkaL
Belgeit, Belgique, Bélgica,
Hollandiai sáncz , Bandai
Neira szigetben Asiában ,
melly a' Nassau erôsséget
fedezi. Találtatnak itt 100 h.
protest, templommal.
Reigern, Iiis vs Elbe vize
mellett Saxoniának Meiseni
ker.ben , egy királyi várral
288 h. és 1 150 í. Ezen régi
vs szolomívelést és seríozést
fôképen üz.
Reigern, vs Wurzi Megyében Saxoniának Lipsia kerületében.
Bélgica , 1. Belgeit.
Bélgica Gallia , Belgium V. éjszakra az Oceán tenger, nyugotra Sequana és Masrona
vizek , keletre Rajna vize
között feküdt Caesar idejében a' Batavusoknak földe.
Belgiom , Ezen régi Név alatt
mindazon Francz. orsz. , és
Hollandiai tart.nyok köztt
fekvö részek értetnek , mellyek a' hajdani Burgundiai

Német orsíági kerületböl ,
vagy is az ,oszveség,es Aus-,
triai Belgiomból, elöbbeni
Lüttichi Püspokségbol , ée
Hollandiától
elszakasztatott kerületböl állottak öszve. Nagysága 676 Q mértfoldet tesz , a' lakosoknak
száma 3 mill.ra megy , é*
több jó tulajdonsagokkal
bir. Folyóvizei számosan
vannak , mellyek közt következendök a' nevezetesebbek. Scheide, Maas, Sambre, Lis v. Leie, Dyle,Ourthe , nagy és kis Nethe 's a' t.
több meeterség'esen készült
öszvefoglalt , éshajókázható folyókkal A'klimája mérsékelt , hidegebb még is
mint melegebb , és imitt amott nedves , ugy hogy egészen egésségesnek nem le
bet mondanü A' tart. lapos,
és majdnem egészen egyenes déli, és keleti határáin
némelly hegyek találtatnak.
A' föld s/.ine többnyire agyagos , és kovér , némely
helyeken homokos , mássutt mocsáros, és némellyeütt kövecses ; találtatnak
benhe némelly puszták-is.
Egészen felvévén termékeny
tartomáay ;
bÖvelkedik
gabonával , hüveyles veteményekkel, lennel, kenderrel , buzérral, korcsos rezedával , répával , dohánnyal , gyümölccsel , 's a' t.
Bora csak egy kis keriiïetben
teremjfa nélkül nem szükölködik, jó rétjei vannak, é»
jeies
marha tenyésztést
üz. Vadban , szárnyas állatokban,és halakban fogyatkozást nem szenvednek. Asvány orsz.ból e' következök:
vas , ólom , réz , galmey ,
büdöskö , kôszén, turfa, só,
márvány , jó terméskovek,
agyagföld 's a' t. Szorgalmatos ,
többnyire Fla-
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mand Jakosai , kik külö- tatnak még б viasz fabrijiös
flamini
beszéddel
kák , és egy kerületben 4
élnek, a'természet'adomán- saietromfö/.ö kunyhók.
nyait legjobban használ- Belgrad, Nándorfejérvár (44э
iák , és minden mestersége- 50' 15o E. Sz. 33o о' , 30" К.
ket buzgon , és szórgalom- H.J Serviának fövsa Belgrámal üznek , 's ugyan ezért
di Basaságban, Szávavizéaz agész tart. jó hasznos, век Dunába való béfolyáés nevezetes mívházakkal
sánál 30000 lak.kal. Ел egy
bövelkedik. Az Austriai Bel- vs örzö er&ségbol ,
tugiom annak elötte Burgun- lajdon , vizi, és rftcz vsokdiai országnak egy részét ból áll. Ezen nagy keresketette, és orbkség által utoldést üzö vs tesÄ a' határsó Burgundiai Hercz.röl mepontot Ausztria felé.
rész Károlyról 1477 Austri- Belgrad , kis falu Konstanti
ara szállott ;
ezen ki- nápoly mellett , hol az elött
vül Belgl«mhoz
tartoz- a' Követek nyári idötszoktak Lüttichi Püspbkség,
tak tólteni , de a' mellyet
Stablo, és Malmedy Papi levegönek egésségtelensége
tart.nyokismellyeka'Vest- miatt melly az ott fekvótóí'áliai kerületben voltak , és nak elmulasztott tisztitásánéraelly Hollandiai birto- tól származott , elhagyní
kok. Ezen eloszámlált tart. kéntelenítettek. Ezen tányok i795mindFrancz orsz. jék foképpen kedves a' va«
hoz kapcsolva következen- dászatra.
dö osztályokra részeltet- Belgrdd,fa\xx Illyrikumban, tó
tek fei : Dyle, Scheide,
kerületben v. Magyar LitoLys v. Leie, Jemappes Errálban.Vinodol kamaraibir.
dôk, Sambre és Maas Our- ban no h. és 677 1.
the , alsó Maas és mindakét Belgrado , kis vs TagliamenNethek. Most Hollandiával to mellett, Passeriano oszt..
és Luxemburgi Her.gel az Lomb. Vel. Kir. egy várral.
egyesült Belgiomi vagy Nie- Belgrado , itis fóviz Rum-Щ
derlandi orsz. teszi. Lásd Török tart.ban , melly ma.
Niederlandi Königreich.
gát Chartericon fóba bntí.
Belgioposo , jeles, régi, és né- Belhaven , 1. Alexandria,
pes
falu
mulato -kas- Belice y Bolici , Hypsa nagy
téllyal, Olonna oszt. Pavía fóviz Siciliában val dí Makerületben, Lomb.Velen Kir.
zarában , melly eredetét
Páviától 2 mfdnyire , keConiglionában veszi, és Selemetes tájékon Pó vize
linus omíadékínát tengerbe»
mellett.
foly.
Belgique, 1. Belgeit.
Belicy , vs Orosï birod. MoBelgorod , Bielgorod, az az
hilew Helyt.
Fejérváros (50O ¿c" É. Sz. Belike , kis vs egy hegyert
53° 41 K. H.) egy kozel fekVestfaliai Hercz.ben.
vô kréta hegytöligy nevez- Belinquer , kissziget, áz elôbtetett. Régi Orosz bir. Kursk beni Bretagne part}aináí
oszt. Donez mellett fekvö
Francz. orsz.ban , Ouessant
ve, 1615 többnyire fa há- sziget, ésszáraz fold kbzt*
zakból 80 kunyhokból 13 Belintune, Beíenzone , I. Bel*
te,mpIomból , és mintegy
lenz.
6000 lak.ból áll, Itt talál- Beljoco , mve Aragoniában p
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Spanyol ¡orsz» Borja vstól
gyesült Belgiomi rtï&îpr ,
Mont sz. Jeánhoz közel önem meszsze.
В dira, kis fóviz Cataloniá- rokké nevezetes lett ' azon>
,ban, eredetéfc veszi Pirenaediadalomról , mellyet aüz*
egygyesült Britanniai,Prüs->
us hegyekben- , és nem
sziai, és Belgyiomi seregek
messze Urgeltól Segrebe
a' Franez. hadon és Napoleofoly.
non 1815 eszt. Jun. 18 vettek.
Belitz , vs Brandenburgi közép markban , Zauchseheri Bella More, 1. Fejér tenger.
kerül.benNiepelitz vize mel- Bellamoreskoy-Leporie , Lepo
lett, 274 h. 4760 1. Posztó,
na Granduicensis , tart. Oés vászoh szbvésekkel, legrosz Lapplandiában fejér
tobb lakosi mindazonáltal tenger mellett.
fbldmiveléssel és serfózéssel Bellano, kis vs v. falu Com i
táplálják magokat , tüztöl tó mellett, Lario oszt.Lomb.
Vel. Kir.
gyakran szenvedett.
Helia, alsó Béla, virágzó Ma Bella Pola , sziget îîeapolî
gyar Német falu Esztergom
tenger öbölben Moreában.
Vármegyében ,
Magyar Bellas, faluEstremadura Pororsz.ban , Duna mellett ,
tugalliai tartományban 100
egy szép kastéllyal kertek- h. vízcsatornával , és áskel kath. Udvari kápolná- vány kúttal.
val , majorral , egy száraz Bellatincz , népes mvs Szala
líét kerekre járó raalommal, Várm. határja sok termémelly8oooo for.került jó juhte- szet javaival bóvelkedik.
nyésztéssel, és szólomivelés- Lak. kath. tobbnyire Tótok;
a' Stájer orsz. szélén. F. U.
sel. F.U. G. Szerdahelyi. KéRosa , szép kastéllyal.
méndhez 3/4 óra.
Bella, népes, tót falu Túrocz Bolley , 1. Belley.
Várm.ben Magyar ország- Belle, 1 Bailleul.
ban , melynek lakossi több- Belleben
falu Anhalt-BernburgiHercz.ben 100 h. vagynyire juhtenyészésbôl táp
lálják magokat. Hegyeiben nak , és Zeiz várral , Fimedvék , vad disznok , ródeicommissiót tesz.
kák, nyulak , hiúzok, és Bellegarde, megerösitett hefyen fekvó helys.600 l.Fr.kel.
szarvasok találtatnak..
Bella, nevezetes fóviz Liptó
irenaeus oszt. Ezen helyböl
Várm Vág után második, van szoros általjárás Catanála sokkal sebesebb , és laniába a' hegyek között*
veszedelmesebb. Az éjszaki melly Col de Pertuisnek
neveztetik.
völgyekben ered, délre foly,
és Liptó Ujvár alatt tiszta Bellegarde , vs 1000 1. Creus»
Franez. oszt.
vizével a' Vág ,fóba szakad
Bellte, (46o 4' É. Sz. 18o 44х Bellein, kis nyilt vs Fran.
К. H.}vs Franez. felso Vienne orsz. éjszaki oszt. készitetik
oszt. föhelye, 532 h. 4000 1. itt sok posztó, és esztendönborral bövelkedfi tájékon , ként ószkor hires vásártarVincon vizének Gardem- tatik.
Belie- 1sle, Calonesus , 47o 17'
pébe való béfolyásánál.
17" E. Sz. 140 35' K. H.) kis,
Bellaguer , vs Catalóniában
és termékeny Franez. szi
Spanyoíorsz.ban, Segre mel
get, kerülete 10 Franez. mfd. .
lett egy erós várral.
fekszik , Gasconiai
tenBeWalliance г (de laj ez az e' ' gérez*
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£eren 4 mfdre Morbihan Sardinia otsz. ban , a'dene^
oszt. partjaitól; lakosainak vai tó partján, e' vstól i i/a
száma 6ooo-re megy Hossza- mid.
6 , szélessége pedig -i mf- Belleville , nagy falu Francz.
det tesz , es majd egészen Rhone oszt 390 h. es 2040 L
úgy körül vagyon véve meSaone vizénél , Lyontól нега
redek koszikláktól ,: hogy
meszsze.
csak 3 helyröl hozzá lehet Belleville lei Bains, vs Saone,
járulni.Egyike ezen yhelyek- és Loire Francz. oszt. (46°
nek S.Palaisnak neveztetik, 37' É. Sz. 21° 26 K. H.)
melly egy megerösitetett
262e 1.
városka 2500 lak. Kikötö Bellevue , mulato kastély Seitorka jó, kereskedése egye- ne vizénèk partjánál, hol
dül szardellében áll,
ezen fóba Seve vize ömlik.
Belle- Iste , kis szigét északi Seine Francz. osztályb. melAmerikában Labrador , és
lyet Pompadour Grófnénak
Terreneuve sziget közt,azon
15 LajOs építetett , ne'vét
tengerôbôlnél melly de Bel- szép kinézésétôl vette.
le Islenek hivattatik.
Bellevue les Bains, ( az elñtt
Belie-lsle , lásd Formosa.
Bourbon Lancy) kis vs SaoBellelay, az elött gazdag Praene, és Loire Francz. oszt.
monstratensisApáturságBaJ30 h. és 2700 1. egy lejtö
selPüspokségben csináltatik mellett, nem messze Loireitt fôképpen jó izü sajt. ,
t61 , hires fôképen meleg
Bellen/., Belinzona, (46o 6' E.
ferdöjire nézvej
Sz. 260 21 K, H.) az elött Belley , Beilay ) (4^ 4.5' 29"
föhelye egy azon nevezetü
É. Sz¿ 23o 21' 4" K. H.) Ain
ország-bíróságnak,mellyUrij
Francz. oszt. kis fövsa ¿
Schviz és Untervaldi Kanto- 380 h. és 4000 1. 2 hegy könokhoz tartozott. Most Tes* zöttgyönyörü tájékon mar-»
sinKantonnak Helvetziában hatenyésztést üz.
egy kis régi módra erösi- Belley , Bellay, szép vár , Is*
tetett , fallal és tprnyokkal tria, Illyricum tartományákorülvétetett fovsa , Tessin
ban.
és jó szoras általmenetel Bellich , 1. Bellb-k.
mellett, vagyon 3 kapuja, Belligrad , L Biograd,
és ugyan annyi vára , hol Bellingwolde , faíu , Francz*
azelötta' fennt nevezett 3 . volt nyugoti Ems oszt. 145 1.
Kantonnak kastély mes- Bellingwoldi sáhczok , sáncz épterei laktak; vagynak mint- pen a' Nyugoti Wolderaue
egy 1200 1. szépen épülty
mellett, melly 1^9зЬап ávagyon i Káptalan tem- satott és a' körül fekploma l Püspöki temploma vö tájékot zsilipjei altal
S. Péter és Sz. Istvánhoz > vizel boríthatja bé.
'külsövsban 2 Barát,és 1 Apá- Bellovaci , p. hires és igejn vicza klastroma egy Gymna- téz Galliai nemzetség* fö-*
siummal. Itt àltkiildô kevs-ok volt Caesaromagus*
reskedés fökepen üzettetik.
Bellovacum máskép , most
>5)4- ezen vs sok kárt szenBea.uvais.
Vedett a' kiáradástól.
Bellovar , (45= 54' 4" E. Sz.)
Belle Peiche, mvs Francz. orsz.
szépen épült, és megerösiban , Allier vizénél.
tett vs Horváth orsz.ban
Belle Rive , Sabaudiai yár
Zágráb Várm. ben , Varasdi
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— 338 ♦ezérség alatt , szep nagy és mesterség üzésbol élneTf*
Piarista Collegiummal , i Bellye, Jeles uradalom BaraPostaházzal és 2 Plébaniás nya Várm.ben Magyarorsz.
templommal. Ezen vs.ban ban Duna , és Dráva mels vagyon Kreutzi es Szent lett 30 és nehány faluból,
és
mindöszve
mintegy
GyoríyiGyalogregementnek
2320
Jobbágyokbóí
áll.
stábquártélyja.
Bellunese , Ager Bellunensis ,
Ezen Urodalom könnyebkövetkezenezelött
különös
Trevi- ség ' okáért
dö б kerületekre osztatik fei.
so megyéhez tartozahdó ,
i)a'ßellyei kerületre mellyhegyes , és jó vasbányakkal
bövelkedö íñrtok. i8oi-ben ben következendö helyek
Austriához iutott , de 1805 fekszenek : Bellye Kopács
Olaszorsz.hoz kapcsoltatott, Darócz, Laszkó, Eugenius
dorf, Mitvár és Koha venés Piavè oszt. adatott.
dégfogadókkal. 2.)Veresmár
Belluno , hajdani Bellumum ,
a' Venetusok'fôldén. (460 7' ti kerületre melyben talál46" Éi Sz. 29° 55' K. H.) tatnak : S?öllös, Kö, Sepse,
Csusza Veresmárt és BattiPiave osz. fôvàrosa , Ardo,
és Piave vizek közt , Püs- na.3)Darási kerületre mely
pöknek széke , és 7400 1. ben fekszenek : Darás Marok, Isép , Dallyok, Csidoszámlál , közelfekvö hegyes
tájékokon rézbányák ta- gadvámszedo és vendégfoláltatnak : fával , borral , gadó házokkál. 4.) Nyáradi
gabonával, és gyümölccsel kerületre , mellyben vankereskedik ; nevezetes lett nak : Nyárad, Mais Szabar,
• 13 Márcziusban 1797. itt Udvar. 5. Villáni kérületre,
tortént csatáról : Ezen vá- Villán , Lippova, Sarok , és
rostól Víctor Ferencz Bel- Sz. Mártony helyekkel. 6.)
lunoiMarschal nyerte a'Her- Barányavári ker.tre, melly
ben találtatnak : Baranyaczeginevét.
Bellus , mvs Trencsén Várm. vár, Monostor , Lucs, Sz.
Pukóvtól пет meszsze , F. István, Bán, Kisfalu : BuU, Königszeg Gróf , lak. siklicz'a és Kis Lipovicza,
kath. , mind a' szántás ve- vendégfogadókkal , Henye ,
tésben, mind a' fazekasság- Haranya , Lipovitza, LatiЬап szorgalmatosak. Az A- ka , és Gösa Jószágokkal.
Bellye falu Drávának Dudámi Iróinknak hazája.
Bellwerder , Hamburg váro- nábá való befolyásánál feksáriak birtokához tartozan- szik. Tobbíéle mesterségek,
dó Elbe vizében fekvft sziget virágzanak ezen helyen és
Bellye , Urodalom és faluBa- hasznos vidra fogással bír.
ranya Várm. Moravitza viItt vagyon a' Praefektusság
zénél. Eszékhez egy ora F. is hol az uraságTisztjej laknak. Találtatik itt még
U. O Királyi Her.sége Al
bert. Az urodalom hat Же- kath. ref. templom és Plérületekre oszlik , 36. hely- bániá: Eugenius Sabaudiai
«égeket számlál. Az elegyes Herczeg eroséget építetett
XX ipy falu EugeniusHer. vár- itt: innét csinált ut E-»
forma kastélyával diszes , székre vezet. VégénEugenijeles épület a tiszti házis. usdorf fekszik nem nlessze
Lak. kath. és ref. önnön Drávától.
fárájokkal. Fpldmivelésbol, Belm, katolikusEklésia Schle*
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dehauseni bant. Osnabrük
540 20' 25" K. H.) va Now
fcer.ben Weser oszt. Vestfáligorod Orosz Helyt. Scheksnet
ában 169 h. Azt tartják ,
mellett 434 tbbbyire fa ház.
hog-yVittekind itten megkéés 2780 lak. kik halászareszteítetett.
tot, és kulímázfozést üznek;
gabonaval és hagymával
Belmer , kis tenger Ejszaki
kereskednek.
Hollandiában azúgynevezett viz tart.ban, nem mes Belowodsky vsWoronesch OrosK
Hèlyt.
sie Mamickedam városkától a' volt Zuyder tó oszt. Belpech , vs , Aude Francz»
Egy. Belg. orsz.
oszt. 2070 1.
Belmente , kis vs és hegyen é- Belskie, \. Belez.
pült vár innensö Calabriá- Belt, nagy Belt , Balt.icurt*
Fretum maius , tengerzug,
ban , Nápoly orsz. ban, nem
Seeland , és Fünen Daniai
messze a'Toscánai tengertöl:
szigetek köztt ; a' kis Belt
innen nem messze jó mártengerzug, Fünen sziget és
vány törettetik.
Belmente, (37o 5S' E. Sz. 12o
Jütlandi
partoJí
köztt
mind a' kettö által, Német
13' K. H.) Cordova Spanyol
tengerböl Balticumba letart.ban fekvö vs,328o 1.
het menni. Hajók mellyek
Beto ', Timor szigetnek Délinagy Belten keresztül evezrésze, mellybe/i több kis Királyok uralkcdnak, ez, vánek , a' vámot Nyborgban.
sárhelyét teszi a' rabokkal Fünenszigetbenfizetik,mellyet egy órálló vagy hadi
való kereskedésnek.Lak. pohajó (melly ott vigyázatra
- gányok , és vadaknakmontartatik,) szedi , mellyek
datnak.
pedig kis Belten keresítul
Betof-Osero, (fejér tó) 6 mfdet
mennek azok a' vámot Frihosszán , 4 1/2 szélességén és
dericiában Jütlandban- le106 mfdet kerületében foglaló tó ; Nowgorod Orosz
teszik.
'
jBe7fe*,privilégiált mvs SzathHelyt.
Beloi , Mohilew Orosz Helyt.
raár Várm. Sándorfa és kis
Szokond között, Baíostól
fekvö vs , 2270 1.
Betoleily Her. Ligne kellemetes '4 óra. F. U. Gróf Károlyi
1131 lak. kath. és Németek
kastélya nem meszsze Brüstöbbnyire. Foldmivelésbol
seltöl.
Belopolje , (,51o 5' E. Sz.) Char
élnek többnyire, és hamuzsir készitésbol.
kow Orosz Helyt. régi,sánczokkal , és árkokkaí körül Beltew, fóviz, Gallicziában,
vétetett vs, Wira , és Kriga nyugotról éjszakfelé foly ,
mellett , 775 lakóházakkal,
Kamionkán felyül Solowinát veszi megában , és ev46 portékás boitai, 8 temvel Herodwire mellett Bugplommal , és több mint 9000
ba ömlik.
lak. kik többnyire mezei
gazdaságból , és serfozésbol Beltiren , kis tatár es orda, Abakan vize mellett,
élnek.
Bnlorcq , kis vs Francz. orsz. Tomsk Orosz Helyt. kik
ban , also Pirenaeusok' oszt. többnyire marhatenyészBelorctkoe , Vasmühely Oren
tésbol élnek.
burg Orosz Helyt. Belaja Beltrúm , falu , felsö Yssel
mellett , 312 h. és 1640, 1.
volt Francz. oszt. 1320 1.
Btlotersk, (60° 1' 30" E. Sz, Belturbet , falu Cava», 1г1ад~
2ví *

¿Jai Grofsagban, Ulster tart
riában Pliriius szérént.
ban , Erne mellett , egy kis Beluthek , ragadozó , sátorozó
kikbtohellyel.
nemzetség Persia határán ,
Beludscht ,
nagy
Arabiai
Candar tart.ban nagy Monemzetség,Kerman nyugoti gul orsz.ban lakozó.
Persia tart.ban , nem mes- Belutek , rabió népnek nesze Jaskíokától, melly szemme, kik sátorokban Asiábetünö hajókázást , és keban Indusvéznek nyugoti
reskedést üz.
\
-részén laknak.
Beluez, vs Dordogne Francz. Belvedere, Olasz szó melly oly
oszt, 41,5 h. és 3000 1.
hely et , vagy épületet tesz,
Belum , mvsés kikölö Bremai melly szép tekéntettel bír,
H.ben , Ose vizének Elbe kôzônségesbeszédben körülvizébe folyásánál.
látásnak,tokélletesebb IrásBeium , Behlum > falu Vestfá- ban pedig szép kilátásnak
liában , a' volt also Elbe
nevezhetjük.
oszt. Oste vizének Albisbe Belvedere , kerület Moreában ,
való béfolyásánál. Hajók
melly Elis , és Messenia orszoknak itten vasmacská- szágokat foglal magában.Itt
kat vetni, hogy ha Albison vagyon
szélvész támad.
Belvedere , Alea , Elis , vsk*
Jffí/urrfeg.v.Küdbérczek, elsobb kelemetes tekéntettel, PeIndiában Bucharia* határa neus , most Pennea vize
mellett, mellytcl nyugotra mellett.
Handukesch, dél-kelet fe- jjelvedere, Császári pompás
lé pedig Kantel megy.
Palota,Rennwege Bérsi külBelus , Belussa. mvsTrencsin
s5 vsban , melly azelött hiVárm.ben Magyarorsz.ban,
res Eugen Savoji Hercz hez
Vág mellett: sok Nemesek tartozott , most találtatik
lakják : Königszeg Grófitt egy jeles Császári képnak birtokához tartozik ,
gyüjtemény.
kinek itt kastélya , ma- Belvedere , kis mulato kastély
jorja, és jó készítetett ven- selyem fábrikával ,
Cadégfogadója vagyon. Lako- serta mellett, Terra di Lasi azelött virágzó állapot- voroban , Nápoly orsz.
ban voltak, most pedig Belvedere , Herczegi mulató
mesterségekból , fóképpen
kastély kerttel , és vadászpedig fazékcsinálásból él- házzal , fel orányira Weinek , vagyon téglaégetó ke- martól Thuringiában.
menczéje , és szabadsága Belver , mvs Tejó vizénél, Essert fözni : A' házak ki- tremedurában ,
Spanyol
csinyek , fából , agyaggal
orsz.ban.
bémeszeltetve , és szalmá- Belvoir-Castle, mwleá.ó kastélv,
val takarva ; esztendön- Lincoln Angol tart.ban, Rutként, 5 vásárok tartatnak,
landHerczeg' birt.ban , egy
mellyeken marha is adatta- meredek hegyen , mellyet
tik el. Plébániástemploma több mfdröl láthatni, íeRSz. Ersébetnekszenteltetett:
szik.
vagyon itt egy ferdö: lak. Brlz , 1. Belez,
kath.
Belzelingen , kis vs , HelvetziBeluj, 1) folyó Palaestinában,
ában , Ur! Kantonban \fi
Ptolomaistól 1 stad. kôzépmídnyire Altorftól. ~
lengerbe szakad 2) hegy Sy- Belziee , kis vs. Varsói volt
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Lublin oszt. 4 mfdnyire Lub14' К. H.) vs. Valencia. Spa>
*• i
. 50 L
i
nyoli j.tart.ban
31
lintól , 1 Ref.
templomBenar,
Capodi
Benar,
Proven
mal.
ce Francz. tart.ban fekvo
Beltig, vs Saxoniában , Vittembergi keriiletben 248 h. fok, melly 3 fertály mfd1800 1. és egy Superinten- nyire kôzéptengerbe ereszdenséggel; serfôzést,és kom- kedik.
Benarai, С40Э yd' É. Sz. 16o
lótermesztést iiz.
Bembe , nevezetes tart., Ben- 32' K.. K.) vs Valencia Spaguela országban , also Guinyol tart.ban 22,50 1.
neában , Matamba , Oako , Benares , Venares, Bhanares,
elsóBenguela,és belsöSchag- nagy tart, innensolndiában
gai tart.nyok közt: nagysáéjszaki, és keleti része az ega 1000 négyszegü mí'det löbbeni Allahabad tart.nak
tesz: vagyon marhatenyész2 millíó 1. Az elött függettése , és számos vada. Lak.
len Herczege vagy Rajája
többnyire durvák , vadak ,
volt, de i78i-ben Angol ke
felette babonások, és jó ka- leti Indiai kereskedô társatonák. Fegyvéreik állanak,
ságnak birtoka alá jutott,
buzogányból, rövid, és hajíés Bengali elölüles alá tartozik. Ez szép , egészerç
tó dárdából. Az egész tart.
f'elsö , és also Bembere osznyugotról keletre folyó vizekkel tele , termékeny , és
tatik , föhelye Kuengo.
ВетЫпл , Bembinos , görög sok tekéntetekre nézve gaz4vs Argolisban , Nemeához
dag és igen becses tart. Bahar , és Aud tart.nyok közt
ñera mezzsze.
Bemnasir , Kermasin , vs Her
fekszik. Nyilt íovsa
man tart.ban Persiában. Benares, (15o 14' E. Sz, 105Э
Porczellánforma edényivel
47' K. H.) egy a' legnanagy kereskedést üz.
gyobb , és legrégiebb Indiai
Bemster , vagy Beemster ,
vsok köziil, Ganges vizének
kelemetes tájék Zuydertó
nyugoti partján. Szoros uttart.ban Egy. Belgyiomban
száji, nagy koházai, mellyek
7794- holdföldböl egyenes
többnyire Fdggofolyosók ál
csatornákból Ypern alleektal egyesitetnek , sok ispiböl, 1 templomból, és 3300
tályai és egynehány mecset1. áll.
jei vagynak. Pagodáji közt
Bena , Beccabena orsz. Nigriaz , melly Visz-Vischarnak
tiában , tulajdon Kiráíya
hivattatik , Hinduiak evagyon. Sausos nevíi lakolött legszentebb , ez a'
si még pogányok.
vándorlóktól gyakran meg
Bena , Bene, vs , és vár Szarlátogattatik. Az itt lévô Adinia orsz.ban Montíerrali
kademia^ , mellynek régi
oszt. 5000 1.
csillagvisgáló tornya is va
Benndky , Benatek, mvs 111
gyon , valódi széke a' Brab. 800 1. és várral, Bunz- mini tudománynak. Talaui kerületben Cseh orsz.
láltatnak itt számos kézimíban , Iser vagy Gizera melvek esméretes Schawl , alett , hol Ticho de Brache
rany , ezüst , és más matétartózkodott , midon irigyriákból , 8 indigofabrika ,
seg által Daniából kiüzetjeles keresbedés gyémántoktetett volna.
kal , és más drágakovekkel,
oenaguazil, (д0о 39'É. Sz. i6«
mellyek Bundelkundból id^

i
ból , Zsidókból 's a* t. állaTiozatnak.
JBenatek , 1. Benadky.
nak , széke egy Basának,
Benauges , Benagues , Benal- kereskedést üz.
giae, bizonyos bir.lom az e- Bender-Abbassi , Gomron ,(27°
É. Sz. 75Э К. H.) nagy vs
löbbeni Gujenne tart.ban ,
Garonne vi/.e mellettFrancz.
Laristan nyugoti Persiáorsz.ban , rnellynek Cadil
nak tart.ban, melly legjobb
lac falu a' fôhelye, most Gi
kikötö hellyel bír egész Perronde oszt tartozik.
siában,ésaz indiai portékákBenavarre, völgy és kis vs, egy
nak rakodó helyét teszi.
váracskával , Catalonia ha- Bender- Abuseh , 1. Abuschär.
tárai mellett , Aragoniá- Bender'massing , 1. Banjermasban. Ez Ribagorsa Grófságsing.
Bender-Kick , kereskedö vs ,
nak fovárosa. ¿ooo 1.
Benavente , kis vs egy váracs
Persiai tengeröbölnek éjszakkeleti partján, egy Arakával , Esla vize mellett ,
biai Schech' birt.ban.
Valladolid Spanyol tart.ban
Bendesdorf, Sz. Benedek, falu
2230 1.
JBenavente , vs, Alemtejo Por- ' Erdély országban Fejér
Várm.ben , Magyarok tart,
tugalliai tart.ban, Tejo mel
nyában , Maros vizé mel
lett, 631 h. és 2100 L,
Benbecula , (.56° 2o' 45" E. Sz.)
lett , táplál 136 Magyar , és
egy a' Hebridi szigetek kö- Oláh familiákat ; vagyon
zûl , melly South. Uist szi- ref. és görög temploma,
getnekEklesiáiához taztozik
és ]ó szölöhegye.
több tavakkal, és ékeszôld Bendimir , Bend-Emir , fóviz
Persiának Fars nevü tart.
rétekkel bír.
nyában ,
melly Schiras
Béncola , 1. Benkulen.
Bencsek , falu Temes várme- elñttfoiy, és Bengali tengyében , Magyarorsz.ban ,
geröbölbe ömlik.
erdôsëg köat egy völgyben. Bendscher , 1. Banjermassing.
Lak. Németek, és Oláhok, Rendschin 1 I. Benisih.
kik marha , és fakeres- Bene , 1. Bena.
kedésbol , és több fából Benediktbaiern , az elött navaló ,
házhoz ,
és gaz- gyon gazdag Benediktinus
dasághoz szükséges eszkö- Apáturság Bajor orsz.ban ,
zöknek készétésébol élnek. mesterséges üveg fabrikával , melly szép üveg pilOláhoknak vagyon itt GÖlangokat készit , és más ürög nem egyesült templomvegeket is oily tisztán élejok , és Plébániáiok.
Benczien , Bentschen , Zbon- siti , hogy ennél jobbat Angol országból sem kapunk.
szyn, vs Posen Varsói oszt.
Obra mellett , 1060 1. és Вenehassein , Benihassan, fa
llí közep Aegyiptomban Niposztófabrikával.
lus mellett, melly töl nem
Benda , Török vs Macedoniában , egy Püspökkel melly
messze találtatik 80 barDurazzo alá tartozik.
lang, lhegyen, 2 emeletBendtr, Moldvai nyejven Titel , álatformákkal , és más
gino (460 .50' 32" É. Sz. 47З
hieroglyficus felülirások16' К. H.) erös török vs
kal.
Moldva orsz.ban . Dnister Beneschau , jobbág^ vs , 24,5
mellett , 20000 I. kik Ör- ház. Cseh orsz.ban Berauményekbol ,
Moldvaiak- ni ker.ben szép térsége*
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Itath. templommal. La- nyire északkeletfelé fekltosi kôzouséges vsi messzik , egy lèjtônél , Calore
és Sabato vizeknek öszveterségeket , és küzépszerü
füldmivelést üznek.
fplyásánál, 14.000 lak.kal.
Eeneschau , szabad mvs , Cseh
Érseknek lakhelye , ennek egy izetlen módon éorsz.ban Budweiszi kerületben, 150 ház. és pom
pített káptolom templomán
kivül még 2 collegiát , 7
pas kath. templommal. Eleplébániás templomi,és Çonteket kbzonséges vsi mesterservatoriuma itten vagyon.
sésekkel , fonással , jól ren
dait Rildmiveléssel és serUtszáji
keskenyek ,
háfözessel táplálják.
zai rosszak és kicsinyek ,
ßeneschau , Ben«*schow, nyílt
de annal szebbek a' bídjai.
vska egy várral , Oppa melNevezetes itt foképen a*
lett , Troppmi Her.ségben ,
márvány kapu, melly Porta -áurea nevezet alatt es-r
í'elso Sile/.iában , Burkus
ors/., részében ; vidékében méretes, szembetünö kereskcdése vegyon , ez kirégi ezüstbánya találtatik.
váltképpen 3 héti és 3 orBenesech , 1. Bahnese.
Benesuef, Benisuaif , Herrao- szágos vásárok idején , küipolis , Kaschefság, kôzép
lönösen pedig gabonával üEgyiptomban, Nílus nyuzettetik. Vám-jovedelme edgoti részén, hasonló nevü
dig esztendônként 16.00Q
fohellyel , melly egy kis ,
Nápolyi aranyokra meut.
és kellemetesen t'ekvó varos, Benevis , legnagyobb hegy
Nilus bal partján , terméSkocziábanj, és az egész
keny tájékon : készítetnek
Nagy Britanniában 4370
itt durva szönyegek.
lábnyi magasságu , melly*
Benet , vs, Vendée oszt. Fr.
nek teteje örökös hóval feorsz.ban 2000 lak.
deztetik.
**
Benevento , Her.ség , Princi- Benfeld, Benevelden , vs Fr.
pato Oltra kornyékében,Náorsz.ban alsó Rhenus oszt.
poly orsz.ban, 10,53 eszt.töl
1.220 lak. Ш mellett.
fogva Pápa hirtokaíban Bengália v. Kalkutta, egy a'
volt. De Napoleon Császár
4 Angol Keleti Indiai ke*
azt mint Frî orsz. koronáreskedö társaságnak PraeT
jától kölcsönözött jószágot sidenségei közzül, Tibettöl
Károly Móritz Talloyrand- Garrau hegyek által vának , mint Vice Nagy Választatik el , Ganges , és
lasztó Urnak ajándékozta,
Burremputer vizek által
most ismét a" Bécsi Conhasíttatik. Nagysága 9. 439
□ rftí'dre megy, és több
gressus által vissza adamint 21 milliqm lak. táptott régi Urának a' R. Pálál. Tartományai részént
pának. Ez kicsiny , de feközvetetlenül , részént közlette termékeny tartomány,
vetve az Angolokhoz tarmelly 20.000 nagyon szortoznak. Közvetetlenül e*
gal matos lak. számlál. F5következendök : Bengala , és.
vsán kivül 2 mvst és 5 falút foglal magában.
Behar tart. , egy része QrisBenevento, (40o 6' É. Sz. 32o
sa tart.nak , Benares, tart. ,
27' K. H,) , fellebb említett
Auhd tart,nak része , Agra
Her.ségnek régi Beneventum
birtok , és Tipra tart. Közïôvsa , Nápoly tól 6 if¿ mfdbeavetve
p#dig 'Auhd

tart.nak a' többi ré яге , а'
vasmarha és juhtenyészté»
Rohillas Her.ségek: Furru- nagyon üzettetik. Lovaknak csekély a' s/.áma, de
chabad, és Brampor, Dehli vs az 6 birtokávaL Ezen
a' szárnyas állatoknak , vadaknak , elefántoknak é*
Praesidenséghez
1784-tol
tarto/nak még Wales Her- halaknak nagy bôsége va
czeg', és Andaman' szi- gyon. Asványokból fôképgetei is. EzenPraesidenségpen : olvasztósó, só , salének Generál Helytartója ,
trom > vas, és drága kökinek hatalma alatt az evek, kiváltképen gyémángész polgári és hadi állatok találtatnak; kézimipot vagyon, majd mint vekben különösen selyem
egy Király uralkodik , és
és pamut materiák készíegyszersmind a' többi ßritetnek :
csináltatik
itt
ianniai Helytartókra az еmég fakérgekbôl csínós és
gész Indiában, kik más- tartos , külombféle színü
kép az o Praesidenségématéria, melly a' mi gazeinkhez hasonlít, és föhez nem tartoznak, föviképen ágykárpitokra haszgyásása vagyon.
Bengalie , nagy hasonlô nevü. náltatik. Ritkább a' muselin rreme , melly JamdaniBritanniai
Praesidenség
hez tartozó lartomány inr
nak neveztetik, és arany ,
ezüst és selyem virágokkal
nensö Indiában , melly Indiai tenger, Assam, Butar varatlatik ki.Vízeinek part"
ni hegyek ,
és Bahar ,
jain nagy és gazdag helyés Orissa tart.nyok által
ségek találtatnak. Ezen
határoztatik. Nyugotról ke»
tari nak, és az egész Bri
letre 70 geogr. mfd. a' hosztanniai keleti Indiának föaza, és délrol északra 80
vsa Kalkuta , 1. Kalkuta és
mfd a' széle. Az egész térKeleti v. Ost- India.
sége több mint 4,06% né- Bengali tengeröböl , Sinus Gan-r
met □ mfdet foglal. Lageticus,, nagy tengeröböl,
kosinak száma 11 millióAsiában , Indiai tengeren,
ra megy. Eszakon , és Kemelly Bengala orsz.tól neleten hegyçs , Déli részén
vezetét vette , és mind a*
lapos, 's Ganges ágai köztt ,
két félsziget köztt Gangemellytöl
hasíttatik moeen innen és túl terjed ;
csáros , hajózható vizekigen gyakor az itt való hakel és csatornákkal gazíókázás.
dag, felette termékeny , és Bengayi Szigetek , így nevéz»
álta l ¡ á ban leggazdagabb ,
tetnek 11 kis szigetek, Ce
legvirágzóbb , és legnépelebes' keleti partjánál,
sebb része az egész keleti
mellytöl
keskeny
tenIndiának, mellyet hegyek ,
gerzug által választatna,k
kietlen puszták és vizek
el. Urok ezen szigeteknek
az éllenséges dôhôsségtôl
a'Betoni Sultán , a' Franczioltalmaznak. Fö termései
áknak ( ezelött HollanduT
ezen tartománynak e' kqsoknak) fát és rabszolgá^
vetkezendök: riskása, se
kat adnak.
,
lyem, viasz, mézga , indi Bengali, vs, Tripolisban Ego , bors , pamut , czukorszaki Afrikában halakkal
nád , szantalfa, és gummi.
bövelkedö kikötöhellyel ,
Barom foképpen pedig szarmellyböl gyapjú, de csalç
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északi, és alsó vagy déli
Iiis hajókon , mivel csekély
Benguelara, mellyek köztt
a bémenetele hordatik ki.
Gubororoviz határt csinál,
Sengebret , vándorló , es Kaosztatik. Amahoz 9 követravánokat fosztogató nemkezendö tart.tartoziiak:Benz-etség Arabiában.
Senge , Benga , és Sinso , guela szorosabb értelemben ,
termékeny tart. Angola Lubolo , Sumbi , Scella , Oako, Kabezzo, mellyek Pororsz.ban alsó Guineában
t enger mellett, 8 keresz- tugalliai Fóvigyázás alatt
tény templomokat szám- vannak;Rimba , Tamba , és
lál. Fövsa a' hason nevü Bembe , mellyek egészen
viznek torkolatjánál fek- függetlenek. Az alsó Benguela még nagyon kevesé es
szik.
Benguela, Bankella, ország mérete*.
alsó Guineában tenger mel- Benguela, ^szorosabb érte
lett. Keletrftl belsö Schag- lemben ) pan- mellett fekgaerek tart nnyal , Délrol szik , felsö Benguelának dé*
pedig majd nem egészen
li részén , termékeny , de
esméretlen nyugoti Kafre- tosszúI mívelt. Fovsa Sau
Felipe de Benguela.
riának tart.nyaival határos. Hossza Eszakról , Dél- Ben-Hinnon , ( keserv völgy ) t
re 100 , széle mint egy 8o Jerusalemtöl dél - keletre
geogr. mfdre megy , és
esett a' falakon kivül Jos.
mindöszve közel 5000 négy15,8-18,16. Itt áldoztattak
szegü mfdet tesz. Föld szi- Molochnak a' gyermekek.
ne partok mellett lapos, Beniakoni , vs Litvániában Or
egyenes, alacsony, belöl
rosz Lengyel orsz.ban.
pedig emelkedik mindég , e- BenjaminTrib.,ezerx Izrael nemgészen % magos , hóval fezetség Juda és Jósef köztt
dezett bérczekig, mellyefeküdt , északra Jerikó északet h^, és fyideg hegyekki részével , délreBethellel,
nek neveznek.
Folyóvi- nyugotra Kirjath Jeazim.7
zei : Longo , Nika , Guboromal, keletre a' sóstenger-»
ro , Kunem , 's t. fn. Terreí határoztatott. Ebben emései î ezüst , réz,sas, kösett Jerusalem , Jerico , Be
só , alsó Guineának tulaj- thel, 's a' t.
don nôvevényei , és álat- Senioras , Algier orsz.hoz tar*
iai , fôképpen elefántok ,
tozó ker. Afrikában , azon
szép agyarokkal , szarvór- nevü várossal Telensin tart.
rúk , zebrák , oroszlányok ,
ban.
parduczok, majmok , vad Benibacul , vs Fez orsz.ban,
ökrök , és vad juhok, száraz Afrikai Barbariában ,
nyas áílatok , halak , és parGhaus tart.ban.
toknál Zimbis csigahéjak. Benibassara , nagy tart. Biledulgérid orsz.ban Afriká
Lakosi eredetiképen fekete szerecsenyek , Kongoi ban , Atlas hegyén északra.
törzsökböl , felette durvák , Benicarlo . (40o %\' É. Sz. 16Q
ostobák , henyék , és babo- 59' K. H.), vs Spanyol ornás bálványimádók , és szágbari , Valenczia' tart.
pbgányok, kik magobat kôzép tengernél , .5.860 lak.
környülmetszik , egy része borral üz kereskedést
mégis keresztény hitretért. Benicuazeval , hegy Fez orsz,
Az egész tart. felsö vagy baa Afrikáb&a, Ercif ta?k\

ban, mellyen Guazeval vsa
fekszik , teteje szint oily tiiz
okádó , mint Aethnáé.
Senidorm, (38o 45' E. Sz. 16o
44' K. H.), vs Spanyolorsz.
Valenczia' tart. 2.400 lalt.
■Beniganini , ("39° «' E. Sz. 16o
19' К. H.), vs Spanyol orsz.
Valenczia' tart. 3.600 lak.
Benigebara , Д. Beni Guarid.
Jäenigheim , Benningen , város
Wurtemberg orsz,ban , Neckár vizétbl nem messze ,
Zabergaui ker.ben.
Be ni- Guarid, része az Atlas
hegynek Barka tartom.ban
Barbariában , meliyet egy
szabadságszereto és vitéz
nép lakja.
Benigumi , tart. Biledulgerid
orsz.ban Afrikában , melly
déli része a' Segelmessei
os/.t.nak.
JBenihosan , , nagy tart. Fez
orsz.ban, Északi Afrikában ,
Atlanti tenger mellett gyapiura nézve gazdag, kereskedést üz. Föhelye Sala.
Henihassan , 1. Benehassein.
Benimager , hegyek l^larakko
orsz.ban Afrikában , Duca-»
la tart. ban.
Benimarat , hegyek Fez orsz.
ban , az Afrikai Barbariá
ban , Habata tart.ban.
Benin , orsz. felsö Guineában ,
mallytöl az egész tájék Fidachtól Loangoig neveztetik. Lakosi jó , vidám , nyájas és becsiiletes , de kevesé pallérozott Szerecsenek,
kik földraivelest, marhatenyésztést , külbmbféle kézimester,ségeket , és keres*kedést iiznek , de a' mellett
nem nagyon szorgalmatoeak. Ok balványozók országok hasonló nevü folyóviz
mellett fekszik , mellynek
torkolatja % mfdnyi szélesscgü. Ez egy szép, termékeny, és jó népes tart.,
ielsejében tübb mocsárok

találhatnak ; terem benne ß,
indigo , pamut , riskása ,
ananász , elefántok , majmok , 's a' t. Egy hatalmas
Király uralkodik benne , 'li
ez egyszersmindtöbbszomszéd tartományoknak fö li
ra, a' Királyi lakását
Beninben , az egész tart. fóvsá-.
ban tartja , ez nagy, jele*
és ékes vs , mellynek kerülete 3 mfdet foglal , hoszszá és széles útszákkal , és
tágas házakkal , mellyek
agyagból építve, és kákával , szalmával , és pléhel
fedve vannak, a' Király*
palotája felette bö. Lakosi
kereskedést iiznek pamuttal, elefántcsontokkal,
több ef.
Benisch , Bendschin , ( 49o 58'
E. Sz.), nyílt municipális
és bányavs Austriai Sileziában, Jaegerndorfi Her.
ségben , Troppaui ker.ben
Czizinie víz mellect, rendbe szedett Tanácscsal , kath.
Plébániával , Troppauhoz
tartozandóVámszedóvel. 36*
ház. Я.121 lak. 3 vízmalommal , és 1 téglaégetôvel.
Lakosi mérsékelt foidmivelésbol, fonál, és vászonkereskedésból élnek.
Benismel , 1. Benesuef.
Benith , falú , Gusurati félszigeten, keleti Indiában
hires, Braminiszentséggel ,
nagy templommal , melly
esztendonként számos vándorlóktól láttagattatik.
Benkendorf', klastrom Vürtenberg orsz. Stuttgardtól 3
óra , egy mvssal , és alsóbb
klastrom-oskolával.
Benkulen , Angliához tartozó
birtok , Redschang és Battas
tart.nyokban , Sumatra szigetén , melly 350 □ mfdnyi
nagy, egy különös Praesidenséget tész , és Malborough erôségi helytartóság
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ra , Natal és Tappanu- Benrath , mulato kastély , Bergi nagy Her.ségben Uüsselli Kormányszékekre osztadorftól 2 ora járás.
tik. A' vár, melly a' Helytartó , és Britanniai Ke- Bemberg , Bensburg helység
Bergi nagy Her.ségben egy
reskédés széke nem messze
Benkulen Malayi vstól fek- vadászvárral , meíly valaha ékes festésekkel díszesszik , rendetlenül vagyon
kedett.
építve , és mintegy 1.500
Bensche , Bensrhin vs Austrilak. számlál.
ai Sileziáhan Jägerndorfi
JBenlarens , 3.5.54 lábnyi magdfcságú hegy Angliában.
Her.ben.
Senlomond , 3,962 lábnyi ma- Bense v. Bance, sziget, Sier
ra-Leona partoknál , felsft
gasságú h'egy Angliában.
Guineában , St. Georgen£enndorf, falú , a' volt Vestbayon felül, helye a' Bri
fália Kir. Hallei ker.ben ,
tanniai rabszolga kereskeSaale oszt.
Bennekensttin , ny ílt vs , és
désnek; levegfjje egé*ség«
Kanton f'öhelye Nordhausen
telen.
Iter. ben , Harz oszt. Vestfá- Bensen , 1. Beneschau.
lia Kir., 1 templommal, Bensheim , vs, Starkenburg
Her.ségben , Hassiában a'
3.56 ház. és 2.197 lak. kik
foldmivelésbôl , marhate- hegyi úton , 450 ház. és
nyésztésbôl , serfôzésbôl , és
3.090 lak.
ezekerezésbôl élnek,és több- Bentheim, Grófs., Vec.hte fónál, Bergi nagy Herczeg f&
íele faportékákot készíteюек. Kôrnyékén vasérczkô birodalma alatt , ao □ mfd.
nagyságú , 24.000 lak. Föagyag, melly olvasztó tégelyre használtatik, a' vs helye
mellett pedig egy vasbá- Bentheim, (520 18' 32" E. Sz.
24° 47' 4.5" K. H.) , mvs,
nya találtatik.
Benningen , kis vs Thuringiá-, 498 ház. 1370 lak. Grófi
ban, Helm vizénél, Mans- Besidentziával , és egésséfeldi határon.
ges kúttal.
Bennington , Grófs. Eszaki A- Bentivoglio , erfis vár , Reno
merikában , Vermont Szaoszt. Pápa bir.ban.
bad Státusban , 3onégysze- Bentot , falú, Ceilan sziget
gü mfd a' nagysága , 15.000 partjainál , Déli Asiában ,
hol legjobb osztreacsigák
lak. Fovsa
Bennington , Vallonscok mel
fogattatnak.
lett 4.000 lak. gyoles fabri- Bentow , vs , a* volt Varsói ,
kával, és vashámorral.
Her.ségnek Varsói osztályb.
Bennisch , 1. Bersche.
310 lak.
Bennstedt y Flébániás falú , és Benvorleïh , 3.300 lábnyi maföhely hasonló nevezetü gasságú hegy Angliában.
kantonban, Saale vízénél , enye , (Erdö), mvs Zemplin
Várm.ben, felsö MagyarHallei ker.ben , Burkus országban , 1 tisitséggel , 59
orsz.ban , Abauj Várm. habázzal , és 366 emberrel.
tárán kath. és réf. Magyar
Ásattatik itt fejér agyag,
lakosokkai, kik szolömive- ;
mellyet formákra Porczel- lést üznek i Szirmai Alán fabrikákban használdám Ur majórságával. Va
lák, még egy Préssajtó is gyon itt egy kath. és ref.
találtatik itten.
templom 4 topászkó , kár-

niol ; kö véválttakkal , Liszkához з/"4 óra.
£en z/taufen , nagy folyóviz és
birtok , 5 órányi járásra
Sihleusingentol , Hennebergi Gröfs.ban 234 ház.
Saxoniai fö hatalom alatt
van.
Bentin , v* , a' volt Varsói
Nagy Herczegségben.
J3t¡odra, mvs , Torontál Várm.
Nagy Becskereki járásban,
Basahid és Kazlova között.
F. Ü. Karácsonyi és más
nemes fara. Postahely. Lakosi többnyire Ráczok ,
bat. és óhitüek, }ó termékeny földdel.
Bequiere , I. Abukir. 1 '
Bera , vs Palaestinában , Geduztól 8 mfd. északra.
Mirar , tart. Moratták országában , innensö Indiában
délnyngot felé Bengaliától , és északnyugot felé
Dekantól , Baingoga , és
Mabanada vizek melíett ,
klimája keveset nedves , és
gyakran felhös ; részént
hegyes , részént pedig völgyes > általjában kôzépszerüen termékeny; vagynak
mindazonáltal sovány vi»
dékjei is, foképpen a' tartomány belsejében. Termései : czukor , riskása ,
fnák , '5 a' t. A' Rajáhnak
( Herczeg ) Pesohvah a'latt
ïévônek 35. millió Rupiákra felmegyen a' jövedelme , és 60 ooobôl alió lo
vas, és gyalog serege vagyon. Fövsa Nagpur.
Beraun , Bern , Slawoszow ,
hasonló nevü ker. Cseh orsz.
ban fövsa , Litawkának ,
Beraunba való béfolyásánál , helyesen építetett ,
vagyon mintegy 25e több
nyire koházá. Lakositöbbféle szép cserép edényt
készítenek, egy szép Défcán templommal és pósta-

házzal.
ßeraun , halakkal bövelkedö
fóviz , Cseh orsz.ban , Berauni ker.ben ; eredetét veszi Pilseni ker. erdejiben >
Litawke vizzel eggyesül ,
és elhagyván
eddigvaló
Miesz nevét , Konigsáálnál
Moldvába folyik.
Berauni ker. (Berauneko),
Cseh országban , Moldva
vizének mind a* két partjain, Rakoniczi, Kaurzimmeri , Tábori , Prachini ,
és Pilseni ker.tek köztt ,
temékeny foldszínnel, és
nagyon erdös hegységgel ,
(Brdy), mellyben íoképen
magát Trzemoschna hegy
külömbözteti.Termesehvas,
márvány , fa , gabona , és
hal.
Lakosi bányászságot , és juh tenyésztést üznek. Találtatik itt több vashámor, posztó
és más
matériák'mive , és festése.
Az egész ker. 10 várost , 23
mvst , 80 uraságjószágokat ,
1 «¿7 falut , 784 magános
lakóhelyeket , és V09.400
lakosokat, kik, mind Cseh
nyelven beszélnek, foglal
magában.
Berber, 1. Bilber.
Berber v. Breber , ezen név
alatt értik a' Maurusok ,
a' Kabyleneket Barbáriának lakosit , kik igazi maradéki, a' régi eszaki Afrikánusoknak , ezek midön, Rómaiak , Vandalusok , Arabsok , ésTorokok, ezen tartományt meghódították,hegyek köztt oltalom helyeket találtak, tölök Barbária vagy Baerbaeria nevét
vette.
Berbice, Berbiche, fóviz, DéH Amerikában , Fr. G.uíneában, mellyAtlanti tengerbe folyik. Ezen víz'hoszszában vagynak a' Holbandusok' újüléseik , mellyek
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bis eroségek, foképen pegyon , és jeles sz61ßmive-i
léssel. Rétsághoz 3 óra.
dig Nassau erôség által oltalmaztatnak. A' kereske- Berdarka , tôt falú , Magyar"
ország Gömör Várm.ben ,
dése csokoladéban , kávéDobschau és Csetnek mel
ban, czukorban, dohánylett. Nagyobb része lakosiЬап , pamutban , és Orlenak, szükölködö környülanban áll. Föhelye tíj Amállásokban él j úgy hogy
sterdám. Ezen Ujülésekmár példa beszédben jött „
nek birtokába 1804-ben }ötazt kinek csekély élelmet
tek a' Hollandusok.
kivánunk, Berdarkai taniBerbir v. Török Graditka , etómesternek lenni kivánrñség és vs 150 ház. Török
juk. Találtatnak itt még i»
Horvát orsz.ban , Verbasjó gazdák , kik búza keresnab , Szávába való béfokedés által pénzt szereznek.
lyásánál.
Rosnyótól 6 óra.
Barbuda , 1. Barbuda.
Berchhaim , Berchem , kis vs Berdechir , Kietachir , fövs»
Erft vize mellett Ruhr Fr.
Kerman tartom.ban Persiában.
oszt.
Berching , Barching, kis vs , Berdiczow , vs , Orosz bir. р
KiewHelyt. 447 h. 2 680 lak.
Sultz vize mellett Bajor orés egy Karmelíta klastromszágban } felsö Duna kemal , hol egy csudálatos Ma
rületben szép völgyben ,
több mesteremberek lak- ria képe találtatik , mellyet
ják , az elött virágzó bor- XIV. Benedek Pápa ne
mes arany koronával tiezkereskedést üzött.
Berchtesgaden , Berchtolsga
telt meg.
den, Her.ség Bajor orsz.ban Berdis , 1. Bardis.
12 □ mfd. és 9.000 lak. egé- Berdoa , nagy , puszta tari:*
szen hegye;. Lakosi sok fa Afrikában, Saharai puszés csont szerszámokat csi- tában, keletre Fessantói*
nálnak , és egy részrôl -a'
nagyon száraz, Fessanusok
tart. fô termésébôl , sóból ,
útjokatBurnuba ezen puszmelly fözettetik , és az orsz, tán által veszik. Jobb részéban szét hordatik , élnek. ben 3 vár , és mintegy 6
Berchtesgaden most része
falú találtatik, de mellyefe
a' Salczachi ker.nek holva- ritkán látogattatnak meg,
mivel az úttól távol fekgyon
Berchtesgaden , ( 47o 39' 29''
szenek.
E. Sz. 28o S3' 45" K. H._) , Berdá i
nehány házokkal
mvs , Achen mellett, 3,000
rakott meredek hegy Horlak. Fürstenstein várral, és
váth orsz. Száván innen Zászép templommal , tartográb Várm. a' Károlyvárí
mányi tôrvényszékkel és
Úton Fuccinehez 1 óra. F.
egy számtartóval.
TJ. a'Kir. Kamará. 2.) Hegy
Bercjr , vs , Fr. orszíban , Sei
ott Varaad Várm. Zaurich-«
ne oszt. czicz, gálicz , czu- hoz 1/4 àra.
Berdschin j X. Bersc-he.kor , és bör fab.rikával.
Berckel, nagy, magyar falú , Bérdskui-Ostrog , 1. KolyWariv
Magyar orsz. Nógrád Várm. Bcreczjrntus , hegy PhrygiáSzanda várának omladéki
ban Sangarus vizénél , meliy
mellett ,
na^y várral,
Cybeíenek volt szenteíve*
<Щ11уц.ек négy bástyájava- Bereg Várm. , fekszik Tiszár»
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innen Iteletré Marmaros és
miiiák. -'
Ugocsa , délre Szathmár , Berekutsta , falú, Temes Várm.
nyugotra Zemplén és Ung- ben Magyar orsz.ban, Ovár Vármegyék között, éj- láh lakosokkal, kik marezakra kiterjedegész a' Kár- ha és raéhtenyésztést uzpát hegyekig, mellyek ál- nek, és jó rétekkel Ыгпак.
tal Gallicziától elválaszta- Dentához i ora F. U. a' Kir.
tik. Nagysága 67 Q mfd. ; Kamara.
hossza mintegy 10, széles- Bere-Rezis , kis vs Dorset, Ansége 5—6 mfd» Felsöbb régliai Grófs.ban.
sze hegyes völgyes , alsó Borend, kis vs , innen neveegyenes ; földe termékeny zett ker.ben nyugoti Poi-osz
és gazdag. Hegyei számoorsz.ban.
sak , bányákkal , erdök- Btrgne*, Podbranczi, jó tôt
kel , szölökkel szolgálnak ;
falú Nyitra Várm. Szobotist
ltöztök legnevezetesebb Ber- mellett, Nyitra vizénél , és
xava. Fóji köztt elsö Latorvsához 2 óra. Hajdan nagy
cza.
Találtatnak benne
és népes helység volt, és
minden épületre, és tüzre hogy erosége is volt a' Nyivaló fák, gyémantok; er- tra vize mellett lévo omdei vadak , halak , rákok ,
ladékok bizonyítják. F. U,
és tekenös békák böven.
a' Nyitrai Káptalan. LakoMarha és ló tenyésztetése
si kat." Foldmivelésbol éljeles , gabona , bor , len ,
nek.
gyümölcse , kukoricza ter- Berenice , 1). Ptolomaeus Phil,
mesztése bö , 7 mvsokat ,
által Arabiai öbolnel Kele267 falúkat, 7 pusztákafc
ti Indiával való kereskedée
számlál. Portája.3.5.A' Szathvégett építetett; '9 Anyjamári és Munkácsi Püspöki
nevérol elnevezett vs Aemegyékheztartozik. Népesgyptusban.
2). Berenice
sége 82.447Panchrysos , Nilus partján,
JBereg , privilegiált , Munkávs Aethiopiában, mostani
csi Uradalomhoz tartozó
nevé Salaka. 3). Berenice
mvs Bereg Várm. Felvidéki
Epidires , vs Sabacusok'
járásban , régi , dült vár- foldén Aethiopiában , a*
ral , mellytöl a' Várm. nefoknak partján. 4). Berenivétvette, Borsow vizénél ,
ceHesperides, Pseudopenia»
Beregszáztól 2 óra. Remenevü foknál , Triton tó
téhez közel. Magyar lakomellett , Lybia Cyrenaicási csak nem mind reform.
ban Arsinoetól 43 mfd.
F. U. G. Schönborn.
Berenikae , görög város EpiBeregstást , priv. Munkácsi
rusban.
Uradalomhoz tartozó mys Berenikidae , görög vs AttiBereg Várm. Tiszaháti já.
kában.
rásban, Vérke vizénél, Mun- Berénke , Mezo Berény , derék
kácstól 12 óra. Várm. Gyünépes Helység Béke» Várm,
lésével, jó bor termesztésCsabai járásban, Gyulától
sel, és malomkö készítéssel 3 óra. F. U. B. Wenkheim,
hires. Aranybányája félbe
Lak. Németek és Tótok , rehagyatott. Elegyes lakosi
form, és evang. egy GymKatholikusok , Oroszok és
nasiummal.
ref. tulajdon templomok- Berenthe , Brenthe, görög V9
bal. F. U. külombféle faArkádiában.
ф%

Otresin , Iter. Czernlgow Helyt.
ron ezen kutyák mage* be*
resnek magoknak éïelmet»,
Orosz birod. , Beresine vize
mellett. A'Beresini csatorna mellyek is a' halakat yól
Dünát , és Dnepert vagy tudják fogni, télen pedig
a' kel. tengert, és fekete hús és hal maradékokat
kapnak. Januáriusban ortengert öszve foglalja,
szágos vásár tartatik.mellyJSeresina, Berezina , fóviz,
melly Orosz Bir. Polozk re Sziberiai kereskedököa
mellett ered, és Dobrogis- kivül , Ostiäkok, Samofekánál magát Dnieperrel dek , Vogulok , és Sirjenek is megjelennek , melly
eggyesíti.
alkalmatossággal gyapju ,
ßerejow , her. Orosz Tobolski
Helyt.,, Asiában 6i-°—77o- liszt, dohány, pálinka, és
csig É. Sz. Ob. és Jég ten- vas szerszámok , kikészített
ger mellett. Itt elttin min- bunda -börökert felcserélden foldmivelés, és67°dik- tetnek.
tól, tobbé semmi se no. Beresuvaka , patak , Orosz biNagyobb része lakójinak , rod. Jekaterinenburg Helyt.
Ostiäkok, és Samojedek ,
nem messze a' hasonló nekik
nyargalóczokkal i- vü várostól, aranybányával, melly 1754-tól 1 milde 's tová járnak , vagy
vadászatból és halászat- lió rubelnél több nyeresséból élnek, és kutyákattar- get hozott.
Bertas , 290 ház. álló vs Voltanak. Föhelye
Beresow , (63o ,59' 14" Ë. Sz.) ,
hyni Helyt.
kis vs Sosva vizének kis Berethalom , 1. Birthelm.
Obba való béfolyásán alól , BeretO , Breczejow , tót fallí
•lío
Magy. orsz. Zemplén Várm.
1.5' ház. és 2000 lak.kal,
bon , Ondava mellett.; egykik között több számkivegyesült görög lalí.kal , kik
tett gonosztévôk , és kozép
Szolakoknak neveztetnek,aí
számú kereskedök találtataz : kik magyarból és tótból
nak. Télben az egész tá)ék
öszvekevert beszéddel él
pusztának látszik , de elsö
Iágy idönek alkalmával vad nek. F. U. Kazinczy Familudaknak , kácsáknak , és
Ha. Nagy Mihálytól 11/%
más bujdosó madaraknak
ora, Lak. kat. és ref.
irtóztató sokasága jön egy Berettyo , fóviz, melly a' Bimtfdnyire hallatszó kiálhar Vármegyét , és kozép
Szolnokot Magyar orsz.ban,
tással, Asiának meleg tájéés Erdély országot áltfolykiról , és szét oszolva nája magát Beszterczével és
das partokon , Ob vizén
fekv.ö szigeteken, és északi Er vizzel egyesíti , és Tiir
vadságokban fijájikat kiés Szarvas köztt Körüsbefolyik. Hallal , rákkal,telt.
fcöltik. Nagy része ezen ma
daraknak oda vagy vissza békákkal , vadkácsákkal ,
}i>vetelkor elfogattaíik,meg
sárcsákkal , és tengeri gyorb©lettetik és télre bésózatta- gyökkel bövelkedtk,
tik. Gazdagabb lakosi nyar- Beretzhausen , vska, Bajor orgalóczokon kivül, még sok
szágban , Regen-i ker. Lakutyákat is tartanak, aber mellett.
zokat telen szánkába fog- Beret zk , Beretz, Beretzku r
ják,és fahordásra és más illy
privilegiált , határbéli kadoJgokra h*»ználják. Nyá- tona ravs Erdélyben , Kezdi

Székely Székben , Moldva nagy Her.ség, és Nassaa
Her.ség által. Minden tarorsz.ba vezetÔ Ojtoszi szoTos útnál , Brassótól 18 ora. tományai ezen Her.ségnek
igen termékenyek ,
Harmiczaddal , kat. es egy- nem
gyesült gürog Plébániával. de jeles a' marhatenyésztéLakosi Magyarok és Olá- se, és még fontosabb az
ásvány gazdagsága , ezüsthok.
ben , rézben , olomban ,
Berezdow , vs , Orosz birod. ,
porczellánban ,
pipa aVolynszki Helyt.
márványban ,
Berezna , vs , Orosz birod. , fyagban ,
ószénben 's t. ef. Az eloVolynszki Helyt. Slucz viszámlált természet ajándéze mellett.
Beretnika , vs , Volynszk Orosz kin kivül , gyolcs, kótelek, gyapjúmatéria , vas,
Helyt. 260 ház.
Berezyna , vs, Orosz birod., és aczél teszik a' legszemMinsk Helyt. hasonló neve- betünöbb kihordandó porzetü viz mellett, melly Dol- tékájit. Mostanában ezen
rogiska mellett, Dnieper- nagy Herczegséghez tartoznak : a'.Bergi Herc.zegség' ,
be folyik.
Berhenjes , Berkan , mvs Er- Cleve, Rhénus innensô rédélyben , Kolos Várm. Mo- szén ; (Wesel nélkül) Mark ,
csisz. iárásban, a' posta ú- -Reklingshausen , és Lim
ton. Kolosvártól 7 ora. Bá- burg Grófságok , Sieg , Dil
nyász helys. F. U. G. Beth- lenburg és Hadamar Herczegségek , Beilstein Urod.
len. Lak. Oláhok , "óhit.
Berhesz , magyar falú , Sza- Dortmund elöbbeni Kirá
ly i vs, Lippenstadt vsa , és
bolcs Várm. Tasshoz ñera
némelly Nassau - Weilburgi
messze , Kisvárdától két
részek. Bergi fô hatalom
mfd. Debreczentöl g ora. F.
alatt vannak : Rheda, VeU. Vay és Lónyai Uraság.
Lakosi ref. és kat. Jó szán- stenbufg és Schadek Urotófolddel , rétekkel , nádo- dalmak , része a' Herczégi
zással , kápostással> 's hagy- Wied-Runkeli birtokoknak
Landskron , Gimborn, és
mával.
Neustadt urod. , 's t»
TörJBerkesz Patùka , Waldbach ,
Berkyisch , mvsErdélyben , vényes katpn.sága ezen nagy
Her.nek a'kôzônséges védelmagyar kovári ker.ben. F.
mezésre 5000 emberböl ál17. G. Teleki és más nemes
fam. Lakosi Oláhok , egye- lott , .3 úgymint Rhenus,
Sieg , és Ruhr oszt. részel*
sült hit.
Berg ; nagy mvs , Austriá- tetik, míglen a' Herczeg
ban , Ens felett , Miihli ne- korosabb esztendÖkbe jött
gyedbén , hol jó malom kö- FrancziaCsászár által igazvek, és íok fazék portékák gattatott. Fövsa Düsseldorf*
Berg, Herczegség és fészevà'
készíletnek.
Berg , N. Her.ség, a'vóltRhénu- Bergi nagy Herczs.nek > Ejsi Szovetségben , az elöbbe- szakra Cleve Hercz.gel i kel»
re Mark Grófs.gal és Vesztni Hollandiai Király Koro
na Herczeghez tartozandó. fália Herr zs.gel, délre Rajnával határos ; térsége 54 p
Térsége 470 □ mfdre , la
mfdi Lakosinak pedig , kiR
kosi' száma pediff 776.000-re
részént kath. részént protes,
megy ; határoztatik Fran,
orsz. , Vestfália, Hassiai száma aó^ooo-re megy. Nagyobb

gyobb részént hegyes de erdökkel és ásványolílíal bövelkedik.
Berg, Heerenberg, 1. Hee
renberg.
Berga , nyilt vska Saxonia*
Neustadti ker. go h. es ¿70
1. palakö hegyektöl körülvétetik.
Berga , kis vs Lobregat vize
mellett, Cataloniában Spanyol orsz.ban , Viguerie de
Manresában.
Bergamasko , tartom. elöbbeni Velenczei birtokban ,
mellynek határai keletre
Bresciánál , éjszakra Veltlinn el , nyug.ra és délre Majlandnál voltak. 1801-ben Olasz küztársasághoz adatott,
azután Olasz orsizágnak részelett, most pedig Lomb.
Vel. Kir.sághoz tartozik, találtatik benne vas bánya >
es jó márványko.
Bergamo, Bergomum , (4,5o 41'
51" É. Sz. 27o io' il" K. R.)
Lomb. Vel. Kir. Serio oszt.
nak fövsa,megerösitetett, és
amphitheatrális módon egy
dombon Serio , és Brembo
vizek köztt fekszik. Ez régi
és hires vs , mellynek hoszsza 1/2 mídet tesz, 6 külsö
vsa , 4 kapuji, és mintegy
25000 1. vagynak. Vigilio hegyen épített vár által , mellyen még két más kis eröség Fortino, és della Rocca
fekszik , oltalmaztatik, ezen
ulplsóban pat.tántyús iskola vagyon. — Püspöknek
széke, Káptalan templomában sok Sz. testek, a' Theb áiiiai Legióbol tartatnak ,
mellyek között Sz. Sándor
a' vs patronusa. 7 ispitályja betegekre , szegényekre ,
árvákra és bolondokra nézve , és más jótévo intézeteken kívül egy kölcsönözö
háza is vagyon. Legnevezetesebb épület a' vástirhájsa t
SÜE. LEX. 1.САД,

(Feria) egy domb tovénél
a' külsö városban , tá-»
gas helyen ,
négyszegii
köböl építve , foglaí magában több mint 500 boltot*
ezen hires vásárért, melly
eszt.ként 26. August, úgymint Sz. Sándor emlék-napján tartatik,éssokaktól meglátogattatik. Ugyan ebben,
még egyTheátrom is találtatik , mellyben mint az elöbbeniPodesta (Kórmányozó}
házában is vásárkor nezojátékok tartatnak. Palazzo Ve*
chio , helye a' tôrvényszéknek , Palazzo Nuovo pedig
a' vs tanácsának, Legékesebb maganos házak e' kovetkezendök : Tersi , Sanchi , Betammi , Sezzi ét Macassoli paloták. Vagynak
itt selyem , pamut , és gyapju fabrikák , és e' mellett
.szép szönyegek ie csináltatnak : a' kereskedéfte virágzó,
fbképen selyemmel és vassal. Bergamo ama' hires Ca
lepin szó - könyv szerzönek
szülö földje : nem messie a*
vstól találtatik egy régi
templom , és ugyan ezen
tájékon vas és aczélfabrikák,
és valamivel tovább Trescorio és San Pellegrino ásványos kútak.
Bergara , Vergara , mvs Guipuzcoában , Spanyol orsz.
ban , Deva mellett t 4000 L
bányász iskolával, vas és,
fegy ver fabr.val.
Berg-Bietenheim , Bergbieten
nagy mvs alsó Rhénus' oszt.
Francz. orsz.ban.
Berge , kath. Eklésia , és Kan
ton' fóhelye, Vesztf áliai We
ser oszt. Osnabrück кег.Ьец.
Burkus Kir. tartozik.
Bergedorf, 1. Bargedorf.
Berge/, 1. Markt-Bürgel.
Bergelthal , völgy Graubünd-*
ten Kant. Gotteshausi szö-«
vet§égben 3 melly egéeseit-
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nyítékháza. , czukor , ét
Clavennáig terjed.
fayence fabrikája. LakoBergen , íovs Rügen Svéd Posi foképen tengeri kereskernerániai szigetben 270 h.
désbôl élnek , ez különösen
1430 1. várral , és nemes
luth, kisasszony nevelö in- halakban , mellyek itt fotézettel , egy kis tó mellett gattatnak, száríttatnak, bésózattatnak , és úgy EuróStralsundnak áltellenében.
Ez a' királyi tôrvényszék- pának minden részeibe hordatnak , deszkákban , arnek, és az országbírájának,
(ez mindég egy nemes bocz-fákban , léczekben, tükulimázban ,
hazafi,Jés az elsö tartomány zelofában ,
Praepositurának széke. A* halzsírban es börökben áll.
körül fekvö tájéka tôle Ber
Találtatik itt még nagen tart.nak hivattatik.
gyon hasznos hazafiui társaság , rajzoló-iskola, és szeBergen , 1. Möns.
Bergen (59° 50'- 62o 30' E. Sz. relmes-concert.
és 23o — 47° К. H.) Megye Bergen , luth, klastrom Mag
deburg mellett egy dombon,
ííorvegia* nyugoti partján ,
Christiania Christiansand, Apátura vagyon , ki a' Magés Drontheim közt északi deburgi Hercz.ségnek ország
tenger mellett , melly itt rendjei kozzé tartozott , 6
több szigeteket és öblöket conventualisok élnek ben
formal. Nagysága 730 nmfd, ne, kiknek szabadságok van
Lakosinak száma pedig 131- magoknak Apáturt válaszooo-re megy. Vagyon benne tani. Vagyon néki jól elinmárvány , vas, réz, fa, ga- tézett és hires Paedagogiubona, marha , vadak és ha- ma , jeles konyvháza , terlak. Az egész Megyében csak mészeti kincsek' gyüjteméegy vs találtatik.
nye , machinák' kamarája
Bergen , Berga , ( 60o 23' 40" E.
's t. ef. Jövedelme 40— 22000
Sz.27° 7/23// K.H.)Ezen nevé. taller, mellyekböl a'tartozetüMegy ének fft vsa a'Megy. mány ura mindenestül aooo
bélifo tísztnek , és Püspök- tallért nyer. Itt 1577-benFornek lakhelye , egyszersmind mola Concordiae , a' luth.
legnagyobb , legjelesebb és Theologusoktól egészen ellegnépesebb Norvegiában ,
készíttetett.
mintegy íoomfdnyire Kop- Bergen , falu Hanau Grófs.ban,
penhágától.
Szép , nagy egy dombon , szölö mívelésérol hires.
és méíy északi tengeren le
vo tengeröböl mellett fek- Bergen , falu Bajor orsz. Salszik, melly kicsiny, de jó
zaeh ker. vasbányákkal , és
eröseg által védelmeztetett nagy kemenczékkel, melkikötöhelyt formál ; a' mint lyekben eszten.ként 11000
а' tenger részrôl batteriák mázsanyers vas olvasztatik,
és sánczok Altai, úgy a' száés többnyire Hohen-Aschaurazról , kopasz , meredek és ban elfogyasztatik.
nagy kösziklak által oltal- Bergen , falu , Egyes. Belgiont
maztatik : kerülete szembe- orsz. Utrecht' tart, hol 19.
füno.vagynak mintegy 18000 Sept.ben 1799. csata törJakosi 4 temploma , jól tént.
elrendelt
városiskolája , Bergen , Grófság északi AmeriGymnasiuma ,
Semina- kában , New-Jersey Szabad
riuma, , ispitálya ,
fe- Status tart.ban , Hudson, ki

folyásánál. Ndgyeága 16 p
intfd. Lakosinak pedig, kik
tobbnyire eredeti Hollandusok , és mostanáig anyanyelveket beszéllik , száma
12600 tesz. A' tart. hegyes,
de vassal , rézzel , és fával
bövelkedik. Föhelye Нао
kinsack.
Jiergenhuus , tisztség Bergeni
Megyében , Norvegiában ,
mellyhez 7 prépostságok ,
•S4 eklézsiák 164 temploraok,
és 13 kápolnák tartoznak.
Sergen op Zoom , Bergae ad Zomam , azplött Markgrófság
Hollandiában , melly hasonló nevü vsból , és 4 szállásból állott, régi idôkben
tulajdon Markgrófja volt ,
és csak 1722. Pfalczbajor ház
alá került , és birtoka alatt
l8oi-ig volt, melly azután
birtokosi jussát Bataviai
Reszpublikának áltengedte.
Jövedelme közel 90000 for.
megy. Fövsa volt
Sergen op Zoom , (¿Io 29' 46"
É. Sz. és 210 ¿6' ,57" К. H.)
vs és erôség Rajna torkolatjai' ,oszt. Egy. Belgiom
orsz. északi Brabantiában.
Zoom* vize által , melly kçresztüi foly , keleti Scheldehez kapcsoltatik. Erôsége azon hires Cühern által
építetett: vagyon néki egy
régi vára , 3 templóme, 1 100
h. és 47*2 1. 1287-ben nyert.e meg a' városi just , és
1588, 1622, és 1747-ben hi
res megszállásokat állott ki,
Találtatik még itt egy rajzoló és épito intézet is.
,
Bergerac , Brainrac , (45° E.
Sz. 18o 17' K. H.) vs , Dordogne Franczia oszt. Dordoffne mellett, 1606 h. 8,500
lak. ágyúontó mühellyel ,
[ vas portéka és fayence f'abr.
borral , pálinkával és gyapjumatériákk^l kereskédik.
üerggieishübel, Giesshübel, T6

Meisseni ker. Saxoniában ,
Gottleube viz mellett 1000
lakos. savanyú kúttal, és
melegferdovel, bányászatot
czínnel , rézzel , és vassal üz.
Bergheim , vs felsö Rajna oszt.
Vasgau bérczei mellett i$oo
lak. kik közt sok Zsidók
is találtatnak.
Berglieim , vs 470 1. Ruhr oszt.
Erft mellett. Most a' Burkus Királyhoz tartozik.
BerglandÇle Pays de Montagne)
hegyes de nem egészen terraéketlen tartom. , az egykori Burgundi Hercz.ségnek
északi részében , Franczia
orsz. ban, mellyben sok gabona , gyümölcs , bor , fa ,
és vas terem.
Bergt eichenstein , Oberreichenstein , Kasspersky Hory, kis
bányavs, Prachini ker. Cseh.
orsz.ban , 184 h. 4000 lak. és
kath. pléban. templommal,
az itt lévô valaha gazdag
aranybánya , most majd
nem égészen elhagyattatott.
Lakosi Német-Csehek, és nagyobb részént fôldmivelésböl élnek ; vagyon itt papii'osmalom is.k Varos' közbirt.hoz tartozik, a' Carlsbc-rgi Urod.
Bergttadt , Hornymiesto, vska Morva ország' Olomuczi
ker. kath. Plébániával 151
h. és 9^3 I. régenten voltak
' itt gazdag bányák.
Bergstädtl unser Heben Frauen ,
királyi bányavs ¿9 h- Cseh
orsz.ban , Prachini ker.ben.
kath. templommal , a' bányászság itt ennekelötte virágzóbb és jövedelmesebb
volt.
Bergstrasse , Strada monta
na , keskeny darab föld ,
dió , gesztenyefákkal és s/.ftlövesszökkel béültetett szép
út Rhenus' innensö részén,
melly Darmstadtól egész
¿•idelbergáig
kiterjed ,
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most Hassiai es Badeni nagy
Sebastopolîshoz 24 mf5.
Her< zegek' tart.mányaikbzt Berislawl , (máskép Kisekerfel vagyon osztva.
men) kiskereskedövs Dnepr
Bergu , kozépszerü ország kemellett > Nikolajew Orosz
leti közep Afrikában északHelyt.
•
ra Daríurtól, pogány lako- jEtert'tee^szorosáltaljárásMoIdsokkal.
va orsz.ban , Erdély országi
Sirgues, Vinoxbergen ,
katona határokon.
57' É. Sz. 20° 6^ К. H.) erös Berk , eggyik a* déli Grófsávs Franczia orsz.ban, északi goknak Angol orsz.ban ,. éjszakra Oxford , és Buckingoszt. 5000 1. Colme mollett.
Betguie , vs Traciában a' kóhamshirral , keletre Surryval , délre Hamshirral , és
zép tengernél.
Bergum , falu Friesland Egy.
nyugotra Viltshirral hatáBelgiom tart.ban , me lytöl
ros ; foglal magában 31 □
mföldeket , 12 vst és várt,
egy tó , és egy puszta neve140 Ehlésiát , 20573 ház. és
zetét vette.
Bergusia , vs Hispaniában I109210 1. A' földszinnek közép és nyugoti része termélergetesek fcildén.
Bergwerk , kis ' falu Magyar
keny, keleti részétteszi joborsz. Vas Várm.ben , tobbbára a' Windsori erdö , eb
nyire bányászok a' lakosi ,
ben több míveletlen daraezek mivel most a' bányák
bok vannak. Oxfordshírnagyobb részént béomlottól nyugotra mennek mész
tak , választó vizet égetnek,
hegyek , egész az of Withemellyet Magyar és Stajer
Horse szép és terrriekeny
völgyig , melly más mívelt
országokban a' hátokon is
hordják, és azért kbzonsé- tájékokkal együtt , bö aragesen puttony - hordóknak tással , f&képpen árpával ,
szolgál ; ennek nagy ré
nevBztetnek.
sze szaladnak pergeltetik ,
Вегц-Zabern , v. Neu-Castel ,
és Londonba vitetik. A' diszTabernae Montanae , vs és
nó hizlalás hasznos : legjevár Erlbach vize mellett ,
also Rhenusi oszt. Francz. lesebb folyóvizei : Themse,
pisztrángokkal ])övelkedö
orsz.ban, 266 h. és 1950 1.
Berhamporer , 1. Burrenputer.
Kennet , és Lambourn. Fo
vsa Reading.
Bering'szigete, oroszúl Kommo
dorskoe Ostro,W, Aleuti szi- Berka , vska Werra mellett ,
get (55—56o E. Sz. 18.5— 186o
Eisenach
Sax - Weimári
K.B.J Bering Kapitánytól ,
Herczs.ben 150 h. 4.50 1. faki 1741. itt holt meg , így
brikákkal és festökkel.
neveztetett. 1.5 mfd. hosszú, Berk» , vska Ilm mellett, Wei7 széles , bövelkedik sok kö» már és Kranichfeld közt ,
vit vagy jég rókákkal, és
Sax-Weimárhoz tartozandó,
tengeri borjúkkal ; depusz144 h. és 730 1. KozelhozAá.
ta , kosziklás , fa nélkül szüfekszik egy vár.
kölködik ; nagy örökös hó- Berkel, v. Borkel , fóviz, melly
val fedezett hegyei vannak.
felsö Yssel Egy. Belgiomi
jBering'átja , 1. Anian.
tart.ban eredetét veszi , é»
Beris f. fo Pontus tart.ban
Zuitphennél Yssellel eggyekis Asiában.
sül.
Berisa , Verisa , vs Pontus tart. Berkesz , mvs, Kôvàri ker.ben,
kis Asiában, Lycus vizénél
Erdély er.z.ban, mellynelé

» 357 lakosï solt pipákot , es fa- tokos Grófs. Duero vize met>
zék portékákat készítenek ,
lett , Soria tart.ban , régi
e' mellett , bort, gyümöl- Castiliában , egy várral.
csöt és gesztenyét termesz- Berleburg ,
Witgensteini
tenek. Lakosi Magyarok , Herczegnek lakóhelye , WestervaldbanBerlenhach mel
ezek közt sok nemes Fami
lett, melly onnét nem mesliák is táláltatnak : vagyon
itt eggyesült görög tem- sze Ederbe folyik , 1400 1,
Berlenga, Barlengas, (390 26'
plom is.
Jierçhamtted , falu Angliában, ' 30" É. Sz. 8° 14" \5" К. Ц.)
Hertford Grófságban Buc- sziget Estremadura Portugalliai tart. partjainál,nagy
kinghám határa mellett ,
régi , de már nagyon megkoszikláktól korülvétetve ,
csökkent : vagyon szabad státus fogságnak szolgál.
Berlín , Berolinum, (észak szél.
oskolája.
Jierkley , falu , régi várral , 50o 31' 30" kel. Hossz. 310
Gloucester Angliai Grófság
<i' 10" alatt), fö vsa kôzépban Severn mellett , melly
Marknak ,
Brandenburg
által a' szén , és sajt keres- tart.nak , és a' Burkus Kikedése könnyebbittetik. Itt rály minden birtokainak,
találta fei Jenner hires Dok
fekszik a' Spree vize parttor 14 Mai. 1796. a* himlô
)án; rezidentziája a' Királybéoltást.
nak , és a' legföbb törvenyEerkod , Berrod, kis vs Bratz- székeknek; Europának leglawiVajdaságban Orosz Len- nagyobb , legszebb , és legnépesebb városi közül való,
gyel orsz.ban.
JBerkovett , Orosz mérték,melly
az útszáinak pedig széles e400 Orosz, v. .328 Párizsi , v.
gyenes és hosszú voltokra
292 Bécsi fontot tészen.
nézve nincsen párja. KerüBerks , Grófság, északi Amerilete harmadfél mfdeket
kában , Pensilvania Szabad
meghallad ; vagyon 1,5 kaStátusbán, 75dmfd. (most
puja, 270 diszes útszája, 18
4 Grófságra osztatott):többhoz piacza, 30 temploma
nyire hegyes , és dombos ,
32 hidja , 7300 h. és 1,52200 1,
degazdag, vasra, kószénre, A' vstulajdonképen ottrésztölgy és fenyö erdökre néz- böl vagy is vs.ból áll öszve. 30180 lak. ; vagynakvas
ve , meliyeknek neveik emühelyei,puskapor malmai
zek : a" tulajdon Berlin,
kalap és gyapju fabrikáji.Fo a' Spree mellett fekvö Köln,
helye Reading.
Fridrikswerder , azÚj vagy
Benkshi e , Grófság éjszaki Ais Dorottyavsa, és a' Fridmerikában , Massachusetts
rik'vsa. Jeleségei közül va
ló : a' roppant Királyi Vár
szabad státusbán; 4iQmfd
és 36000 lak. ezek közt még
Köln vsában , ez a' nagy és
. Indiaiak is vannak. Föhenevezetes épület fold szilye Lenox.
nétól fogva négy szegésü ,
Berlaiie, vs,Scheide oszt. Egy.
és külseje külombféle fenBelgyiom orsz. Flandria irásokkal, belseje pedig válogatott régi pénzek , tertart. 2380 1.
mészeti , 's Remek munBerlaireo, ys , mind a' két Nekák kamarájokkal tündokthek oszt, egy. Belg, déli
lik ; a' Protestansok fo tem
Brabant tart. 3230 1.
ploma; a' kath, Sz. H^dvig
£ír/aflga,Verlanga,k.vs,és bir-

Szentegyháza , melly Rómokos , mind az által kie»
kertekkel , mezökkel 's ermai izben a' Rotunda formára vagyon épitveésBerdökkel gyonyorüségeésé vállinnek legnevezetesebb épütoztatott : Sétáló helyei kóletei kbzül való ; az itt lazött jelesebbek -. a' Hársíak
alatt levö sétáló hely , (un
kó kath. számatiz ezerreneter den Linden) igy nevez
vekedik. Jegyzésre méltó
tetik egy hat sorú szép és
továbbá: a'^Vilhelm piaoza,
hosszú Allee , melly egész a*
melly négy szegletes és hárs*
Brandenburgi kapuig tart?
fákkal vagyon megültettezen a' kapun kivül találni
ve , itt áll egy pár márvány
a' vadaskertet, melly Berszobor , mellynek egyike
linnek szinte olly mulatsáFeldmarsal Gróf Sverint,
gos helye, mint Prater Bécsa' másika pedig Winterfeld
nek, a' vs kis erdeje PestEzredest, a' Burkusok halnek, csak ennél valamivel
hatatlan Bajnokit ábrágyónyórüségesebb. Diszes
zolja , a' nagy Ispitály ,
a' Monbijoni kert is. A* vs
melly diçso épitôjétôl Fridaz ö kenyefét 's legtöbb erik ispitáljának neveztetik,
ledelét Ukermarkból a'Burés 600 vén és serült katokus tart.nak egy Iegterménákat f'ogl.al ; az énekes jákenyebb részébol veszí.Bertékszin ; a' királyi istállók
lint 1757-ben Hadik András
roppant épülete ; ama hosaz ö Magyar és Horvát viszú hidj melly .a' tulaidon
tézivei véletlen meglátogatBerlin vsát Köln vsával kap4ta , és két száz ezer tallért
csolja , ennek hossza 160 lábadatott magának a' vstól.
nyi , ,5 bolthaitást és .1 ve
1760-ban az Austriaiak és
res rezböl öntött szobrot
Oroszok a* vst újramegvetvisel, és külsoképen a'legték, a' mellynek is az Orosz
szebb metszett kövekkel feCsászárné számára másfél
deztetik ; "sa't. kozhasznú
millió tallért kelletett adóintézetei sem csekélyek: taúl igérni , és á' katonaság
lálni itt egy tudományok
részére két száz ezer tallért
Akademiáját , egy képiró ,
azonnal letenni. 1806-ban
képfaragó , 's épitômesterOctobernek 24-kén a' Franségi Akedemiát , 4 Gymnacziák , 4-dik Májusban pe
siumot , egy természet visgálásában • foglalasoskodó
dig 1813-ban az Oroszok
szálották vala mèg.
társaságot , egy katona Akadémiát , Örvosi és seb- Berlin , (39Q «¡6' E. Sz.; fñvs,
orvosi CoIIegimokat > egy* Sommerset Grófs. ész. Amerikában , Pensilvania szanehány nyilván való köny vbadstátusban , nem messze
tárokat , külombféle szép
Stony Creektól , 400 1.
Régiségeket ,
Mcdailokafc
és Remek munkákat fogla- Berlinchcn , i. Neu v. új Berlin.
ló kiizépületeket , és több Berlingas , 1. Berlenga.
efieléket. Számos kézmivei Bermios , m. hegy Macedoniában Berocán által.
's fabrikáji jó selyem, gyap)ú, pamut', arany , ezüst, Bermudi , v- Sommer , v. ördögszigetek , Insulae Summe
teveször porczellán , Berlini kék és szép aczél porté- ria« , mellyek ész. Amerikákat nyuitanak. A' körkábanr Karolinától keletre
Juéke ámbar nagyon ho*o' É. Sz. 4i° N. H.)

íeksaenek , számok 400-ra
megy, de mellyek nagyobb
részént kicsinyek terméIietlenek , és puszták. Elsö
xieveket Juan
Bermudez
Spanyoltól vették, ki öket
1503-ban leite meg, másodiJtát pedig George Sommer
Angol Nemestöl ki 1609 itt
liajó torést szenvedefcL Háxom esztendövel késôbben
az Angoloktól elfogaltattak,
és igy kezdettek népesítetxii.A' lakottszigeteknektiszta , és egésséges levegöjek ,
és olly termékeny foldek
vagyon, hogy eszt.ként, két
eratás tudniilik Juniusban
és Decemberben tartatik.
Legfobb terméseik kukoricza, borsó, pamut, kender,
len , dohány , narancs, jó
gyümölcs , czedrusok , és
legjobb nemei a' madaraknak, éshalaknak. Lak. szánia 5462 fejerekböl , és 4920
Szerecsenekbbl áll. Föfoglalatosságok ha)ócsinálásЪап, len és kender termesztésben , halászatban íoJtépen czethalhalászatban
és vászonszovésben áll : sok
vitorla vászon is készítetik
itten. Minden hajók mel
lyek ész. Amerikából , nyugoti Ipdiába , vagy innét
oda hajókáznak itt kikötni
megfrissités okáért szoktak:
Angoloknak itt egyHelytartójok vagyon. Legnevezetesebb ezen szigetek közt a' S.
George szijjete.
Bern , Bernensis Pagus , egy
a' régi Helretziai Kantonok
közül , ennek elötte ez volt
a' legnagyobb , de т8»3-Ьап
ú) Constitutio által majd
felivel kissebedett , midon
ész. része mai Aargau , délnyugoti része pedig Waad
Kantonhoz
ragasztatott.
Mostani Bern Kanton, Solothurn Aargau, Luzern,Un-

terwald ésUriKantonokSimplon volt Francz. oszt. Wa
ad és Freyburg Kantonok
Neuvchatel Hercz.ség és felsö Rajnai Francz. os/.t. köztt
fekszík , ezen részrol a' Bieli tó által határoztatik.
Nagys. 160 Q mfd, lakosinak
száma pedig 232500 megy,
Ezen tart. ész. felé alacsonyabb, és dombos deazonban jol mívelt és szép
síltsággal , és völgyekkel
bövelkedö , délre lassan
lassan hegyek emelkednek,
mellyek közt szép legellö
helyek találtatnak;déli ré
sze, Thun tavától Vallishatáráig durva, és hegyes tart.
mellynek déli határán Helvetziának legnagyobb hegyei vannak u.m.Finsteraahorn , Schrek és Wetterhörner, Eiger, Jungfrau, Grosbreit ,
Tschingelhörner ,
Blümlis-Alp, Deldenhorn 's
a' t. találtatnak itt messze kiterjedö jegeshegyek is,
Ar. egyenesebb északi része
lágy çs mérsékelt ; délirészének pedig hideg, és durva
klimája vagyon. Jegyzésre
méltó fóvizei e* következendök : Aar, és Sanen. Tavai Brienzi , Thuni , Neuvchateli, és Bieli. Eszaki része
sokkal termékenyebb délinél , amabban gabonának
minden neme } de még sem
olly bovségben , hogy ennek
szükségét kipótolhassa , terem , ennek , ellenben jó
rétjei vannak. Hüvelyes veteményekjkertínovevények,
és fozelékek , sok kenderreí
és lennel külbmbféle helyeken , és több tájékokon
teremnek;gyümölcsök min^
den nemeivel, êk kôzépszerü borralis bövelkedik ; fa
nélkül nem $züköIkÖdik ¡
barom fôképpen pedig marha f \uh kecske és 1ф te-

— 360 rSiyésztés nagyon üzettetik
vegyülés' háza, árulóház ,
tenyésztés. Vadaiból ezek
a' nevezetesebbek : zergék,

sique) sziget v. a' pompas
betegek' háza Ispitály ,

száfnyas állatok , jó izü halak es rókák. Ásványokból,
*5n , vas , palakö , mészhomok kö j mindenféle kové* vált, márvány, gipsz, márga , agyag, tôbbféle föld
nerae , kénh'ó , kristály ,
koszén , katrány 's a* t.
Д' bányászat még is паgyon
elha^yatik,
Lak.
Protest, réf. es mezei gazdaság mellett , mindenféle
mesterségekkel , fabrikákkal és kereskedéssel foglalatoskodnak. Az egész kan-.
ton .5 kerületre ugymint ;
Berni , Oberlandi , Landgerichti , Emmenthali , és
Seelandira ; és mindegyik
ezek közül 13 társaságokra
osztatik. A' Status kasszájába fizetendosummája 91695
Helvetz. Frankra megy. A'
katonáji' száma 2292 személy. Pövsa
'em, Berna Arctopolis , (25?
7' 6" K. H. és 46o ,57' 24" É,
Sz.) kellemetes és jól épült
vs Aar félszigeten mintegy
12000 1. széles útszárkkal ,
és csornokokkal a' házok-г
nál. Tekéntetre mélto itt
foképpena' gothus formára
épült klastrom, Zaehringen
nagyllerczeg sírjával,és magos toronnyal, mellyen 240
mázsa nehézségü harang'találtatik , ezen kívül a' Sz.
Lélek temploma , Ahademiai épületje , vs bibliotékája, ezép természeti kinesek' gyüiteményivel , régiségek, és pénz gyüjteményével, a* régi tanácsház , status Kanczellária , pénz, és
fenyéték háza , társaság
feázak, küIsÖStatusnak äs?-

ákokér't , 2 Árvaházak, gabona tárház ; 's a* t ; talaltatik itt még gazdaság
physika és egy medika
társaság , több oktató intézetekkel, fabrikákkal, gyap)U , paraut, és selyem portékákkal, timárokkal, 'sa'
t. Itt készítetett különös erejü puskapor. A' kereskedése virágzó és a' sétáló helyei gyönyörüek.
Bern, I. Behrendt,
Bernalda , , vs Basilicata Nápoly tartományban.
Bernang , nagy fóviz Rajna'
vblgyében , Helvétzíában,
hol jó bor terem.
Bernardstown , vs 2000 1. Sommerset Grófságban északiAmerikában New Jersey szabad státusbán.
Bernau , vs , Bajor orsz. Main
ker.ben Nab eredete mellett,
189 h. és 1040 1, posztó és
matéria mivekkel, kôrnyékén a'fekete kristályosodott
érc.z' neme kózonséges úgy,
hogy mázsánként is találtatik.
Bernau , vska , Brandenburg!
küzépMarkban, Pankow vize mellett egy kis Francz.
ref. Uiüléssel , 314 h. és
1820 l. \6 sert föz , és bársony selyem,karton, gyolcs,
és félselyem materiákat
készit.
Bernay , Bernayum , (49° 6'
E. Sz.J kereskedö , és raesterségeket üzö vs, Eure oszt.
Francz.orsz.ban , Charentome mellett. 1. 271 h. 6270 I.
gyolcs és gyapju fabrik. gabona és raarha kereskedéssel.
Bernburg, Ursopolis, (51o 47'
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Ê. Sz. 290 2,5х 1.3" К. H.)fö- Bernhardsberg , ( nagy ) (4,5»
vs , Saale roellett Anhalt- 41' E. Sz. 24o 51' K. H.) 1255
Bernburgi Hercz.ben 600 h.
ölnyi magasságú hegy ,
és 4000 1. Három reszböl all Helvetziáb. Fr. orsz. hatáugymint, O vsbol, mellyben
rán , melly által most egy
vagyon az újonnan építetett f'ö út Genevai tótól , Olasz
Canez elaria , Ujvsból, és
orsz.ba viszen. Ezenhegyen,
hegy elöttlevö vsbol,melly a'
egy Klastrom 600 utazót fogSaalen túl fekszik.A'Herczegi hato ispitállyal vagyon ,
residentzia egy kosziklán
legniagosabb emberektöl lafekszik, ésmély köfalas ár- kotttájék a* régi világban.
kai vagynak, alattafolyik a' Bernhardsberg , (kis) (_45° 5%'
Saale, mellynek egy közsi-, E. Sz. 24o 30' К. H.) az' e, lipje vagyon. A'várszéke a' lebbenitöl nyugotrafekszik.
kórmányozó , és kamarai , Bernhards-Castle -, jól épültvsCollegiumnak , a' Herczeg Tees vize mellett, Durhami
pedig Ballenstadban tartja Püspbkségben Angol orsz.
lakását. Találtatnak itt vas
ban.
hámorok fayence , fejér- Bemina, magas hegy Grauagyag, amidon, puder,és bör - bündten Helvétziai K'anton,
fabrikák, szôlômivelés is ü- és Lomb. Vel. kir. Adda oszzettetik.
tálya közt, fö uttal.
Berncastel , Castellum Taber- Berni tallér , taller neme ,
narum , vs és erös vár , Momelly Helvetziában , Bern
sel mellett, mellyen felül Kantonban verettetik 1 for.
ogy hid van, Saar oszt. most
es 17 1/2 Bécsi garast ér.
Burkus Kir. tartozik , réz Bernstadt , lengy. Bierntowa^
bányával , és szôlômiveléskis vs Sileziában, Oelsi Her
sel,
czs.ben , Veidaviz mellett,
Berneck , vs Bajor orsz.ban ,
337 ház. 25,50 1. posztó éq
Main ker. azon hegyek köztt
vászon szôvésekkel.
fekvö völgyben , hol a'fehér Bernstadt, kis vs felsö LusaMain Fichtel hegyébol ered.
cziábán , Mariensterni MeA'lak. külombféle mestersé- gyéhez tartozandó 300 h,
geken kivül fold miveléssel
1600 1. posztószóvésekkel ,
gyümölcs termesztéssel , és
és gyolcs kereskedéssel.
pisztráng halászattal táp- Bernstein, Bärenstein, vska,
lálják életeket. Találtatik
egy várral, Müglicz mellett,
itt , vasdrótmühely , gá-- Meisseni ker: Saxoniában ,
liez , és timsófozés és kigyó Altenberg , és Glashütte
kovágás. Mellette í'olyó pa— közt, Holzendorf Grófokhoz
takban gyöngytermö csigák taztozandó , czinbányával.
találtatnak, mellyek drága, Bernstein, vska, és vár, Arens-.
és szép gyöngyöket foglalwaldi ker.Brandenburgi úinak magokban.
markban , egy tó mellett;
Bemeck , nemes vs > és vár ,
1 16 h. 88o 1. posztó szôvéssel
Schwarczwaldban,CalvVürés menyhal fogással.
tembergi ker. 380 1,
Bernstein , vár felsö AustriáBerneck , 1. Bärneck.
ban, melly Kremsmünsterí
Bernezzo , Bernesso, kis vs,
Klastromhoz ragasztatottt
Piemontban , Szárdin. Kir. Bernstein , Borostyánko (47o «4
birt. 2600 1.
É. Sz.)németmvs VasVárm»
Berngatt, 1, Berna».
bén ,
Magyar or*zágb*«
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"Jlába mellett, egy hegy aplommal. .
latt,Köszeghez 3 1/2 pra; Bat- Beronsmünstcr % Hetvétziába»
tyányi familiához Lartozan1. Münster.
dó , régi várnek marad- Berre , kis fóviz az elöbbeni
ványivaL Az egész tájéka
Dauphiné tart.ban Francz.
tele vagyon büdösköbaorsz.ban melly Rhonébefotnyákkal , sok és jó válaszlyik.
tó viz készittetik benne , és Berre, vs , 1800 I. Rhone torrészént a' tarlományban ,
kolatjai' oszt. Francz. orsz.
részént ézenkivül eladatik:
ban , egy tengerrel öszveBüdöskövön kivül , réz isákötött4 Francz. mfd hosszú
sattatik, es sok czinóbriesßmfd széles , hajókázhaora készitetik. Ezen tájékon
tó sós tó mellett , melly
Martiguesi, v. Berrei tónak
sok húros madár löVettetik,
csinál'afenyöpalinka égettetik,bükhivattatik f ]o
malí ola¡ préseltetik , jó
tik itt , de
levegöje
egészségtelen.
kender és len, termesztetik , egynehány esztendök Berry , Regio Bituricensis y
elött, Bernstein töl nem meshajdani tart. Francz. orsz»
sze * nagy kígyó köszikban, Herczegség czimmel,
fekszik Orleans Nivernais,
la találtatott, melly mosBurbonnais, Auvergne, Магtanig is használtatik : Lak.
kath. és evang. Gróf Bat- ' che, Poitou, és Touraine,
közt ; nagysága 204 □ mfd és
tyányi Theodórtól itt szer(revolúczió idején) lakosy.ett posztó , és kôtély fabri
sinak száma 47^000-re ment.
ca majd nem egészen elEz szép es áldott , ketünt.
Bernstein , vs, tulsó Pomeránilemetes, és egésséges klimáában , Pyriczi ker/ Jüngern
val bíró , majdnem egészen
lapos , és több természet*
ta va mellett, 120 h. és 880 1.
Sernttorf , mulató kastély ,
javaival bovelkedö
tarSeeland Dániai szigeten, hol tom. Fóvizekben fogyatkoG. Bennstorfnak Obeliskast: zást nem szenved , jelesebemeltek a' Parasztok mi- bek közzülök a' Loire, Eu
re , Cher , Arnon , Indre,
vel nékik a' szabadságot
Creuse , 's a' t. Ligniemegszerzette.
res város mellett fekszik
Se'rnstorf ,
ez elött nemes
a' derék Villier nevezejószág Lauenburgi Her.ben
melly a' Bernstorfi Grófok- tü tó. Tobbnyire egyenes
a' föld színe mellynek Loi
nak familiaháza.
Bernte, (felsö) szép és jólére felé némelly dombja
vannak , nagyobb része apültfalu, Karnioliában kelgyagos ,
és
terméle metes tájékon , sok gyükeny búzára , kerti és
mölcsöt termeszt.
Èeroca , vs Syriában , most
hiivelyes veteményekre ,
kenderre , lenre ,
rétek ,
Haleb , Aleppo 1. 2) nevere , 's a' t. re nézve. Fa
zetes vs Macedoniában , Anélkül nem szükölködik,
xios vizén innen , Bermios
hegy alatt.
marha tenyésztése , foképpen pedig jóféle gyapjue
Beroíiheim , mvs , és Urodajuhok tartása nagyon jeles.
lom AltmühlnélBajorFranjkoniában , Anspachi Her.
Va iak , szárnyas állatok ,
ben, két plébániás temés halak kôzép bôségben

vannait. Xsványok küzül találtatik fôképpen sok vas ,
lievés. ezüst , jó festö fold,
szép épiiletkôvek 's a* t. De
mind ezen gazdagtermészet
adományi egy kevéssé rest
lakositól nem legjobb módon használtatnak, de a* vs
Iak.i szorgalma tosak,és dolgosak. Revoluczio idejében
e/.en tart. katona GeneralGouvern. tett : most 2 ugy
mint Indre , es Cheroszt. részeltetik.
Bersabe , vs Palaestínában ,
Zsidó orsz nak déli határán,
Hebronlól 20 mfd. délre. II.
Kir. 7, u,
Bersamma , vs Arabiában Petraea tart. más nevé Birosammon.
Bersch , Berse, kis vs, alsó
Rhenus oszt. Francz. orsz.
• ban , Ergers vize mellett
1400 1.
Bersche, Berdschin, Bennisch,
vs
Austriai Siíeziában ,
Jaegerndorfi Hercz.ben.
Berschecz. , vs Istria Illyrikumi tart.ban , nagy kösziklán , szép kinézéssel a' tengerre. Lakosi halászatból
gyümblcstermesztésbol 's a'
t. élnek.
Berse, 1. Bersch.
Bet sello, Bresello, Bruxellum,
kis vs , Enza, es Parrának
Padusba való béfolyásoknál , Olasz orsz.ban » Crostollo oszt. Modenai Her.ben
2900 1.
Bersenburg , 1. BarsVárm.
Bersima , v»Mesopotámiában
Euphrates vizénél.
Bersuircs , Bressuires , kis vs ,
mind a' két Sevres Francz.
oszt. 650 1.
Berta , vs Macedoniában , Bisaltia tart.ban.
Bertenstein , 1. Bernstein.
Bertholsdosf, falu felsô Lusacziában Görlicz ker. Herrnhuti legrégiebb Conferen-

tziának helye, melty mîn-<
den e' földön levo küzségekre fennvigyáz.
BerthoUdorf , közönseges beszédben , Petersdorf, Herczegi mvs Austriabän Ens alatt, a' Bécsi erdö alatt lévô
negyedben , hegy mellett ,
tulaj don tart.béli tôrvénys/.éke, 290 h. és egy kath.
plébániája vagyon. Az itt
fekvö S. Leonardhegyröl kelemetes kinézés van.
Bertinoro , kis vs egy hegyen,
nem messze Ronco fótól ,
Pápa birtokaiban Romagnai tart. Püspöke van, e»
szölömivelest üz.
Berun , 1. Biron.
Berwick , Barwick , (upon
Tweed) vs Angol orsz.nak
legkülsöbb határán Nort
humberland Grófságban ,
Tweed északipartjánál,tenger mellett
48' É. Sz. és
1,5o 44' 45 " K. H.}8ooo 1. a' kikÖtö részérôl meg vagyon
erösitve. Útszáji keskenyek,
épületjei között nevezetescbbek a'tanácsház.az alkupalota, a' templomok, és 15
hajlatú hid , kikotôhelye
csekély, keskeny, és csak
áradáskor kis hajok járhatnak be. Kereskedése f&képpen tojásokkal , és lazaczokkal , Londonban üzettetik. Lazacz.fogással a' lak.
nagy része fogíalatoskodik,
és ezekböl jó zsákmányt
kapnak.
Berwick , Grófs. déli Skócziában;ész.Frith ofForth ésHaddingtonshire , kel. a' német
tenger , d.röl Noxburgshire
és Northumberland nyug.
Perbles, és Edinburg Grófságok a' határjai ; nagysága 480 Angliai négyszegü
mfd lakosinak száma pedig
30621 -re m egy. Osztatik északi Lammermoor ker.re
melly durva , és puszta. he

fryes tájék. Kozep vagyLaU'
pen ízépíti a* G. Niezky
derdalei völgyre , és déli
Györgytöl épittetett és az»
tengeri ker.re. Ezen utolsó
elötte épült kastély a' venîegnagyobb legjobb , szordég fogadóval. Halastója is
galmatosan mivelt, gazdag van , meliy malmára elég.
zab aratásokkal és ki tervizet szolgáltat. Régen várav
jedt marhatenyésztéssel böis volt, mellyet Zrinyi Mikvelkedö része a' Grófs.nak.
lós vett még a' TörököktöL.
l.akosi gabona és marha Határbeli földjei jelesek,
kereskedést és halászatotüz~ Beriethe , Berzetin , helység
лек- Legnagyobb fóvíze a'
Gömör Várm. Rosnyóhoz
1/2 óra északra , Sajó folyáTweed.
Berwick, C.55° 44' 35" É. Sz.
sa mellett. F. U. Máriásí
15O 44' 4¿" К. НЛ hasonUraság. Lakosi M agyarok ,
ló nevezetü Grófsagnak fo
ref. evang,'és kat. kiknek
vea , déli Skocziában Tweed
egy része szekerességgel kemellett ,
kikötö hellyel
resi kenyerét , a' Rosnyaés 8000 lak. kik sok gyoliaknak portékáit elhordcsot , damaszt , vitorla , és
ván. Meszszeterjedt szántózsák vásznót, muselint fóld- földei , rétjei , erdei ; két
szönyegeket , daróczot , és
legjobb vasatverö Faisz^ée.
i'elsöbörrel felkészített faKalmár nevü hámori vanczipôket v. Cumberlandslog- nak.
sot készitenek,
Berxewicze , népes tót mvs SáBerwick , (North) ("56= o' ß^E.
ros Várm. Torisza vizénél;,
Sz.) Falu és kis kikötohely
Szepes Várm. határánál Eperjestöl 7 óra, F. U. BerSkocziáb. Haddington Gróf*
zeviczi Uraság , lak. kath.
e.ban , termékeny tájékon
melly egykevessé a' keres- - • jelesitik e' vst a' birtokosoknak diszes lakházai és vákedését elömozditja.
sárjai. Fóldmivelése és leíterwick,vs északi Amerikában,
gelóje a' mellette lévo nagy
Massachusetts szabadstáfcushe'gyen ; a' szomszédságában , Maine taraban, York
ban esó azon nevü várral
Grófs.ban: fával kereskedik,
egygyüttBery-Point , Fok, Devon An- Berzowa, fóviz Torontál Várm.
gol Grófs.ban , kelet felé.
ered Temes vizéból , 's néJSeryth , 1. Baruth.
melly malmok forgátásáBerytus , régi vs Phoeniciában val , 's apróbb halaival neBiblustól 24 mfd. A' Rómaivezetes
aktól gyarapíttatott , és Fe Berzowa , falu , Torna Várm.
lix Julia nevet nyert.
ben, felsö magyar orsz.ban,
Berzenctc , Breznicz BreznyiGömör Várm. határinál
£za , mvs Somogy Várm.
Jolsvafótól 1 mfd. hol egy
hires vas bariang találtaDráva vizétól nem meszsze.
ïhânos Berény és Babocsa
tik,
fcözött Horvát orsz. hatá- Besagno , Bisagno , Bisamnis ,
fóvíz Genuai Hercz. Szardiï«àn F. U. hajdan Bornemnia Kir. melly az Appenniîsza , most G. Niczky fami
nus hegyekben ered , és Gelia. Lakosi Horvátok és Ма
наток leginkább kath. Egy
nuának falainál kozép ten•rtorn'fím fekszik, sok pata
gerbe fötyik.
^coktql àïkoltatçtt ; f óké- Besalu , Bisuldunum
vska

lluvia viz mellett, Cataloniában , SpanyoJ orsz.ban ,
I' Ampourdan tart.hoz tartozandó.
Besancon , Besontium , (47o 14'
12" *É. Sz. a,3° 42' 46" K. H.J
Doubs oszt nak Francz. orsz,
fövsa , igen régi , erös és jeles vs , 329.3 h. és mintegy
gooo» 1. Doubs mellett, melly
ezt felsö , és also vsra osztîa ; jól vagyon építve, erös,
lîôsziklàn fekvö felleg vártal , és más erôségekkel, a*
Káptalan templomán kívül,
több más tempíomai és klastromai is vagynak. Legszebb épületjei, a' kormányháza , tanátsháza és Hotel
Granivelle : találtatnak itt
ékes ugrókutak, szép sétáló helyek , és különös régiségek. Vagyon pattantyus
iskolája, és órásiskolája is
400 tanítványokra. 3selyem
és fegy verfabrikán kívül ,
vagynak
ezen városnak
timár mühelyei , tobák és
mustár-malma : készíttetnek itt gyapiu * matériák ,
gyolcs és apróbb portékák.
Legfontosabb
kereskedése
borral , gabonával , vassal,
marha hússal,-«s sajttal üzettetik. Itt ' van még egy
Erseknek lakhelye is.
Besbicos , szigef kis Asiában,
Rhyndacus vize torkolattjának ellenében , kerülete 18
mtfd.
Beseheък , vs Twer Helyt. Európai Orosz bir.ban Volga
mellett, 459 h. 13 templ.mal,
ít klastr.mal , 1,52 deszkabolttal , 70 házból álló
Invalid-Slobodéval , és egészen míntegy 50430 I. kikvas
portékákat készítenek, ezekkel , és terméseikkel kereskednek. Az egész ker.ben
l gyolcsfabr. 1 üveghuta ,
l gáliczfOzi y es 2 kií ю«Д*в.
Tagy%n.

Beschik-Tasch , Vsnem mees/.e
Konstantinápolytól ,
Тоrök Rum - Iii Basaságban у
Hadschi - Bektaschnak , Janitsárok felállítójának szülö földe.
Beschtan , Eeschtyn (5 hegy)
egy rés/.e az északi Kaukakusi foknak , 5 hegy tetövel , mellyeknek közönséges tövek vagyon , ezek
közzül Beschtan Ischgwa a*
legnagyobbik. Találtatnak
itt meleg, de sok mészfoLdet magában foglaló kenkövíz kutak.
Besenova , régi Bessenyö, Bulgaricum Besenyö , Torontál
Várm. Nagy Sz. Miklósi járásb. Bofgár mvs Haranga.
vize mellett, Mokrintól 1 ift
mtfd. F. U. a* K. Kamara.
Tulajdon Piébániája, jeles
vására , }ó termése vagyon.
Besenova , új Besenyö , helys.
Temes Várm. Sz. Andrási iárásban , kis Becskerekhez
1/2 óra. F. U. a' kir. Kama
ra. Mezei gazdálkodása jó.
Lakosi Németek és Ráczok
kath. és óhit.
Besenyefali» , Besenowa , tót?
falu Lrptó Várm. Rosen—
berghez 1 1Д mtfd. Vág vizénél. F. U. Dwornikovice
Uraság , lakosi kath. hutáje.
is van , savanyú vizérôl nevezetes ; legelöje" és fajzásar
elegendö.
Besenyei forrás , savanyú vi»
Liptó Várm. egy halmon lévö kosziklából íakad , és vo
tos iszapja v^n ; hasznos»
mind az ivásra és véle élésre , mind orvosságúl a' tagok' erósítésére.
Besenyô , v. Besnyô , szabad
puszta Pest Várm. F. U. H.
Grasalkovits. Nevezesítí e*
helyet a' márványból épülC
Herczegek' temetöhelye » és
méltóságos mesteri kezefr
mutató kriptája, mellybe
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temetteték EszterháziGábor
tudniillík Bender, Ismail,
ÎS4781 eszt. ; a' szép temKilianova , ¿inicntitiu
Akierman у es
plom az alatta lévo kápol- Budschak , ker. osztatik. Az
nával, és a' népes búcsú-já- egész tart. lapályos, és terrással, szép fekvésével egymékeriy, lakositól
gyütt. Innen Gödblöig élo
jobban marha tartásra ,
fákkal bészegett út viszen.
mint íoldmivelésrehasználBeset , Besos , Besas , Betulo ,
tatik. Fövsa Bender. 1812fóviz Cataloniában , Spadiki Martiusban Oroszok ,
nyol orsz.ban , melly nem
és Törökök közt kötött bémessze Barcellonától kozép
kességrôl nevezetes: vagyon
itt azon idötöl olta ÖrosA
tengerbe folyik.
Besiers , 1. Beziers.
Heltytartóság is.
Besigheim , Bessighemium , Bessarabia, ez azon része Beski* vs Würtembergi Lud- sarabiának melly Duna évigsburg ker. Enznek Nekszaki ága felé Kilia novákarba való béfolyásánál ,
nál kitërjed , Moidvának
2C0O 1. és arégivárral; szö- Pruth. bal partján fekvö
darabját, és elöbbeni Cholómíveléssel.
Besheih , Bezesch , vs Twer tyini Raját foglal magáOrosz Helyt. Molago víz
ban.
mellett , ,529 h. és 4000 lak. Bessartader , Bessested , vár ,
gabonával ée vassal keresIsland Daniai szigetnek déli negyedében. Cakhelye a*
kedik.
JBeskadores , V. a' széles fó , királyiTisztartónak és királyi sólyom háznak, hova
szembetünö fóvíz , Hottentották tart.ban , ez Ohaz elfogott solymok küldetnek , materia fabrikával ,
nende víznek , melly Sárkallóval , deák Oskolával ,
kany-kö hegyben ered , Bivalvadászat, és kigyóviznek és 300 lak.
egyesítéséból támad , és Se- Besse , vs Puy de Dome Fran,
bastián oblébe folyik.
oszt.ban tüz okádó tájéBesharch , ónból való kis pénz,
kon, -24,5 bazaltköböl épült
melly Ormusban, Persiában h. és 1220 1. sajttal kereshasznaltatik.
,kedik.
Besor , fó Syriában Palestina Bessi , p. nemzetség ThráeziGazatól 1 mfd. kózéptenában.
gerbe szakad.
Bessin , tart.ka \ az elöbbeni
alsó Normandiában Francz.
Besos, 1. Beses,
Bessa , görögvs az Epiknemiorsz.ban.
Bessines, vs, felsö Vienne oszt.'
di bokrusok foldén.
Bessau , vs , Hérault Francz. Francz. orsz.ban 320 h. és
oszt. Hérault vize mellett ,
2500 1.
Besskau, szép város , vár, és
264 h.
Bessarabia , v. Budschak, sik urodalom Spree mellett , al
só kuzac.ziában kozép Марк
tart. , Europai türük bir.
ban , Duna , és Dniester határjánál,Lübben,ésFranktorkolatjai köztt ; fa nélkül
furt köztt 2000 lak. és Szasr
szükölködik , Nogai tatárok
királyi vámmal.
lakják Nagysága 480 négy- Besson , vs Allier Francz. oszt.
ezegü mfd;lakosainakszáma 2900 1.
jpedig 4oo.ooQ-re megy : 5 Bestimessaraek , (aa az jó т.
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tulajdoft plébániával. MesJiagy emberek) népségMadagasfcar bel. partján. A' terségeket, kivált a' fazéiérjfiak legszebbek az egész kasságot , és a' mezei gaeezigeten, a' fejérszemélyek is daságot üzik. A' Vág Beszfcozépszerü ékességüelíSzem- terczi Uradal. reí'. 27. helybetünö kereskedést riskásá- ségeket foglal magában.
val , marhával, ,és rab szol- Régi , magos és meredek
fcákkal üznek, az utolsóval kosziklára épiilt vara is nefoltéppen Schelinghenek , vezetes , jeles szolgálatot
Arabiai fajtáb^il valók f©g- tett a' hazai külombféle
lalatoskcdnak;
zenebonákban , G. Szapári
Jíc-synga , fó tulsó Indiában Uraságtól
megüijíttatott.
mostani Pegu orsz. Chinai Kivül a* vson -nem messze
egy dombon van egy reme
bir.ban.
Beszkéd hegye, a' Kárpát, v. te ház isi hozzátartozó káTátra hegyeinek egyik ré- polnácskával , és vámház-J
Trencsén Várm. melly zal.
Morva orsz. nyugotra Szilé- Besztercte Bánya ,
Neosoli-*
«iát 's Gallicziát éiszakra um , Neusohl, Banszka Bysz
Magyar orsz.tól elválasztja, tricza, Szabad k. Bánya v*'
Zólyom Várm. Kormoczbáeokfelé terjed , bérczesebb
nyához3 Selmeczhez 4 mfd
Teszeivel észak felé. E' név
Garam hegye alatt egy ki
alatt esméretes Zemplén
Várm.ben is , Nasztász he- es volgységben Garam é»
jçyéiôl 1 mfd. Sáros Várm. Besztercze vizek által hedvesíttetik. II. András alatt keztöl Ungvárig mintegy 6 mfd.
Teteje hol magos , néhol dodottjkiazidevaló bányákhoz nehány Szász gyarmaolly meredek, hogy redmehetetlen ; hol alacsony; Itt tokat küldött. TobbKirályaink által népes ítetett , 's szafenyvesekkel zöldellik, fébadságokkalmegajándéfcozlelmes sok helyeben a' ben
tatott. Itt gyülés tartatott
ne lappangó vadak miatt.
Besztercie, Bistricium , Bisz1.542-ben I. Ferdinánd é»
1620-ban Bethlen Gábor ittricz v. Nösen Bysztricza ,
ten kiáltatott kiKirálynak'
Sz. k. vs Erdélyben , azon
az öszvegyült pártos orsz.
kerületben , ugyan azon neNagyiai által. 1776 tól fogvü fónál Bekendorf, és Borva Püspokségnek , 's tugobrund között Szebenbe
vezetö uton Bécstôl 138 mfd
lajdon Káptalannak széke,
mellyhez csatoltatott a.*
Piaristák Collegiumával, és
Thuróczi B. Sz. M. ConventMinoriták' klastomával, két
templommal, egy Gymnaíe;a' kir. kam. Bányász hivatalnak , só és puskapor
siummal, és postával. Lak.
dolga Igazgatójának lakhetöbbnyire Szaszok , kath.
és évang.
lye,vanSeminariuma,polgáBetzterczc , (Vág), Waag Beszri tanácsa , Gymnasíuma ,
kat. Pléb. Evan, oratoriuma.
tercz Povaska Bysztricza ,
tnvs Trenchén Várm. azon
Itt tartatik a' Várm. gyüIése is. A* vs gelesen épültr
nevü iárásban, Vágvizénél.
's fallal körülvetetett , kö>
Zolnától 5 óra F. U. G. Balassa és G. Szapáry familizép piaczán , és üres helyér^
elférnefél Korm0czbánya;4
ák.Lakosi elegyesek es kath.
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îïapuji, tobbnyire két eme- Bcthamatís > vs Syriában. Euletre épült , szépen elintézphrat vizénél.
tetett házai vannak. Külso Bethania , vs Palest. Jerusa
vsibanvagynak a' bányászlemtöl 2 mfd. Ján. n , i8sághoz szükséges müvek ,
az /Olajfák hegyén Márk*
és fö huták, mellyek Gai1 f r*
ram vizénél , Harmaniczka Bethania, egyesült Atyafiko'zfónál szinte Turócz Várm.
ségtôl lakott hely , észalí
ig terjednek. 5000 lakosi eAmerikában , északi Karolegyesek ; a' Totok és Malina szabadstátusban.
gyarok is polgári és Taná- Bethár, vs Palaest. Caesareacsi jussal birnak, leginkább
tól 18 mfd. Lyc1dától 22.
kath. és evang. Portája 11. Bethaven, helys. Palaest. keletPüspbkségéhez tartotoznak
re Betheltöl.
Zolyom , és Turócz Várm. Bethcherem ,. Bethhakkerem
л.
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A' Sz. Kereszti kerület Bars
Jer. 6. 1. Hely. Palaest^ Je
Várm. 's a' Bajmóczi Nyitrusalem és Theara köztt.
ra Varm. A' Püspöknek jö- Bethel, vs Palestinában 1.
vedelmit teszi a' Sz. Keresz
Moy. 12 , 5. Neapolistól balti Urodalom , és a' dézsma.
ra 28 mfd. Jerusalemtöl 12
Betalfagui, 1. Beit el Fakih
mfd. az ide vezetö uton.
Betanimenek, (az az veres tart. Bethenia , az elött falu Palaeslakosi) legegésségesebb , és tinában , olajhegynek ' ke
legvígabb nép , az egesz
leti oldalán 3 óra Jerusalem
Madagaskar szigetén , kik töl , most, egy csekély hely,
egynehány házzal/és Akeleti kornyékén nagyon
rabs lak.kal.
szép , felette termékeny,
és foképpen riskásával bö- Bethlehem, vs Palaest. hol
Jezus született, Mich. 5, 1.
velkedö tartományban lakMat. 2, i.'Luk. 2, 4—6. 6 mfd
nak. Föhelye Andevurante,
Jerusalemtöl délre.
Betanzos , Flavium BrigantL
um , (4ó 19/ go// E. Sz. 9=> Bethlehem, kozépszerü, és né32' K. H.) vs Gallicia Spa- pes falu Syriában , Damaskí
Basaságban , 300 h. és 2400
nyol tart.ban. 3000 1.
Betanzos, -kis vs és kikötöhely lak. kik rósa koszorúkat,
Gallicia Spanyol tart.ban, és kereszteket készítenek,
és }ó fejér bort termeszteManden vize mellett, Conek. Jerusalemtöl 2 órányi
runnának által ellanében.
járásra egy kosziklás he
Betaw , 1. Betuwe.
gyén fekszik , melly völBetbara , Bethabara, vs Pagyekkel , és dombokkal kölaestinában Jordánon túl.
rülvétetik, mellyek részént
Ján. 1, 28. Bir. 7, 24.
Beterrae , Betira Septimano- gabonát , bort , olajt , fü
get és más különös fákat
rum , vs Galliában Volcae
Techtosagesek fôldén , most teremnek , részént pedig
pusztáktól, ezek egyben véBeziers.
vén mégis gyönyörü kinéBethagabris , Helység Ascalon
zést szereznek. Lakosi vánés Jerusalem köztt Palaestidorlóknak sokasága, és kis
nában.
Bethagla , vs Palaest. Jerichó- képekkel való kereskedés ál
л tól 3, Jordantól 2 mfd 2)vs tal tápláltatnak. Találtatik
ugyan ott a' tengernél Ga- ittnagy a' Francziák, Görögök, és Arraéaueok számá*ától 8 mfd.
ta гед
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ra rendelt kiastrom; falún- tattak, forsponttal nem jár~
kivül vagyon a' templom tak , és királyi kasszába
egy barlang felett , ugy semmit sem fizettek : 418
mint megváltónk születé- I. vannak. F. U. Faigel, é»
sehelyén, ennek sok kinG. Csáki fám. Lak. kath.
ese vagyon, és beiöligen kik opál és gránát szerzésseî
szép.
,
is nevezetesek.
Bethlehem , 40o 37' E. Sz. ) mv3 Bethmaela ,helys. Palaest. CoManakissi - Creeknek Lehe- raeától délre Scythopolistóí
ighbe való béfolyásánál , 18 mfd.
ííordhampton Grófságban Bethmcms , Helys. Palaest. Tiészaki Amerikában , Pen- beriástól 4 stad.
«ylvania' szabadstátusában, Bethnabarit , Bethamnaram,*
72 h. és 600 1. egyesült A- helys. Palaest. Liviástól 5
tyafikü/.ségnek föhelye, va- mfd. éjszakra.
gyon serfozése, ез jó fa- Bet/ioron ,Betchoron , (felso és
zékas edényt készít.
also) Jos.16, 15. Jerusalemtöl
Bethlehem , I. Beiern.
Nicopolis felé ümfd.iMach.
Bethlen St. Miklós, Betelsdorf, 3 > 16.
Kükölö (Kokelburg) Várm. Bethsaida, (Márk. 6, 45. Ján.
Erdélyben Tatárlaki iárás12,21.) ve Pelestinábanr
ban , Nagy Enyedtöl négy Capernaumtól nem messze
■ora ; kis Kükölö vizénél, róa' Gennesareth tónál, Phinafóldon. Szölö hegyekkel. lipp Her.töl felépítetett, és
F. U. több Uraság. Lakosi
Juliasnak neveztetett.
Magyarok és Oláhok egye- Bethsean, (Bir. 1, 27.) görösült és ó hitüek.
gül Scythopolis , mostBajBethlen , vár, belsö Szolnok
san, határ vs Gallüaeábait
Várm.ben, Erdély orsz.ban,
délre.
Szamos vize mellett Arpás Bethsemes , Jos. 21, 16. Jerutótól 2 ora, hasonló nevü
salemtöl 10 mfd. délre aK
Grófoknak familia háza ,
Nicopolisba vezetö uton.
kik
közzül
egynehá- Bethsimuth, Beth Jeschimoth,
nyan egész Erdélynek HerJos. is, 3. Jerichótól ellenczegei voltak , savanyú ben 10 mfd a' holt tengervízzel. Lak. Magyarok és
töl nem messze.
Oláhok. ref. és ó hit,
Bethtapphu , JerusalemtÖl Ra~
Bethlenfalva, Betlemsdorf ,fa- phián által 14 mfd. az Aelu , Szepes Várm.ben Ká- gyiptusba vezetö utban.
posztafalvához közel , Lö- Bethulia , vs Palaest. Esdracséhez 3 1/2 mfd.- Vagyon itt don és Dothaimtól nem.
az úgy nevezett lándzsa-* messze Jud. 4, 6.7,3.
hordók Várm. háza, melly- Bethzacharia , Bethzurhoz kö»
ben ezek egész i8oa-ik gyüzel a' Jerusalembe vivó ulésôket és tôrvényszékôket
ton. 1 Mach. 6 , 32—33.
tartották , de, ezeneszten- Bethzur , Jos. 1,5, 58. Jeruea*
dei országgyülésben , halemtöl 20 mfd. Hebron feie,
talmok elvétetett , és most
E* hely mellett van ama
Szepes Várm. alatt vannak.
kut , mellyben Philipp a'
A'Lándzsahordók fö szabadKandacei Királyné tisztjét
eágai voltak, hogy ök sem- meg keresztelé , Eusebius*
mibékvártélyozástnemtar- tanusága szeréaú
IIÜB. ьжх. I. dar.
«4

geteket formálnak. A* kül
Ëtthune, ei-ösvs, Calaisitenger zug oszt. Frahcz. orsz, sö vsok a' belsö vst körös-»
körül veszik, és kivévéa
ban , 1042 h. és 7000 L Bret
te vize mellett , vagyon Leópoldstadtot , és Jäg'erczeiltj, minnyájan 5—600 légyolcs f'abrikája, gabopésnyire esnek a' bástyáki nával , és kenderrel kerestól. A' liniai árkok, melkedik.
lyek azokat keríttik , és a*
Bethune , Bethunia , kis vs,
Marxi liniától kezdve , ai
Indre oszt.Francz. orsz.ban,
Duna mellett lévô Nuszdoríi
Arnon vize mellett1, 90 h,
liniáig terjednek, 1704-ben
Collegiát templommal , két
a' Magyar Kuruczok eilen
Plébániával , 1 Ispitállyal,
ásattak , és idövel téglákBetler , Betlar, tôt helys. Gökal kirakattak. Az egész:
mör Várm. Sajó vizének
■jobb partján , Rosnyóhoz vsnak kerülete 4 mtfd. A'
ifá, ora. Andrásifamiliáhoifi belsö vsnak 8 k*tonáktól
öriztetett kapu]i , 118 natartozandó , egy szép kasgyobb és kissebb utszáji, 20
téllyal és vas hámorral. Az
piaezi, çPlébâniâs templos
elöttt bányáji voltak, most
mi, 15 más Szentegyházi ,
pedig marha,és }uh tenyész2 protestáns új Oratorium i,
tésbôl élnek a' lakosi.
1 görög temploma , 9 klasBetlerjchancz, 1. Miqhaelsáncz.
Betlis , (38o, 9' 30" E. Sz.) eres tromi (egyik az ApáczákéJÍ
's 1 Synagog. vannak. Négy
vs , egy kastéllyal , Kurdi
Stuben, Kärnthner, WTiedstan Asiai tart.egy függetner , Schotten fertál,yokra
len Kurdi Begknek széke,
osztatik. A' külsö vsoknalî
ki 25000 lovassággal bir.
szàma 36 , mellyekben 19
Bet mar , pléb. falu és föheplébániák , 's 26 templomoíí
lye hasonló nevü Kantonnak , Braunschweigi ker. vannak. Azok közott legjelegebbek a' Leopoldstadt ,
Oker oszt.Vestfáliában, Aue
mellett, Hildesheimi tábo- . Landstrasse , Wieden (lMaria-Hülf, és Jósefstadt mind
ri útnál , 92 házokkal , és
nagyságokra , mind gazdag602 1.
Béts , Wien , Vienna , Vindo- ságokra nézve. A' külsö vások üszveséggel nagyobbak
bona , az -északi szélesség'
a' belsö vsnál ; maga a' Leo48° 1 2' 36'' a' napkeleti hoszszu'ságnak pedig 38o 2' 30" poldstad nagyobb helyen
alatt i'ekvö. fövsa az egész fekszik mintsem a' belsö vs.
Austriai Monarchiának al
A' belsö vsban 1316 a' kül
sö vsokban 5601 házok , 's
eó Austriában , Dunának
egyik ága mellett, melly mind ezekben közel 300000
Leopold külsö vsát a' bel- Nértiet , Magyar , Olasz ,
so vstól elválaszítja , és a' Franczia, Austriai biroda^
Wien nevü kis folyót, melly lombéli, .és külsö lakosok
a' vs és külsö vsok között számláltatnak. A' belsö vs
folydogál , felveszi. Igen megerösittetett, 's rész szerént íákkal béültetett Gla- 1
Szép a\ fekvése és tájék'a.
eis , rész szerént a' Duná
Részszerént hegyes , rész
szeréntróna. A'nagyDuna nak egyik ága által köra' vs vidékén küíombféle nyülvétetett. Lakhelye а-я
ágokra osztja magát , mel- Austriai Császár és Magyar
lyek lákkai bôvwlkedô Sii- KirálynaJc, 'e aa ö familia-^

jának, széke a* Fe» kormányoknak, egy Erseknek, i.
Universitásnak , mellyhez
igen szép botanikus kert tar tozik. Régiségét sok útszájinak rendetlensége , és szükléte által is bizonyítja ; de.
azonban szép egyenes és tágos útszájiis vannak, mint
az úgy nevezett Kohlmarkt,
Hochmarkt, 's a' t. A piaczi közül legnépesebb az Am
Graben nevíí , szép 2 ugró
kútakkal , és 66 lábnyi Sz.
Háromság képével ; legtágosabb az Am Hof nevü a' B.
Asszony iogantatásának 2
kô kutak kbztt álló , I. Lebpoldtól építtetett képével ;
legpompásabb pedig a' Jósef piaeza , itt all a' II. Jó
sef Cs. emlékjele , melly rézböl öntetett, 's 4000 raázsát nyom. Ezen halhatatlan munka, a' Csííszári képfaragó, és öntö mesterség'
Prpfessorától Zauner Ferencztöl készíttetett. 1800ban öntetett Jósef maga,
1803-ban a' lova, )8o6-ban
mind a' kettö felállíttatott,
1807-ben az egész m ester darab végre hajtatott. Ezelött
a' XIV. Lajos Francz. orsz.
Királyának emlékjelePárisЬап volt az érczbéli legna"gyobb munka, mellyet hasonlókép , eredete szerént ,
német mesterKeller, két bntésre készített , mert a' régiektöl készíttetett statuák
egyenként véve is külömb
rnatérialékbol voltak. De az
említett Jósef emlékjele a'
XIV. Lajosét mind nagyságára , mind nehézségére
nézve megelözi ; 's mivel a'
mesterségnek minden tokélletességivel bír , az ö nemében méltán az egész világf
ban legjelesebb munkának
tartatik. Templomi között
jelesebbek : 1) A' Sa, Istváa

Martyr temploma ; ez legnagyobb egész Bécsben , 38
Oltár van benne , az öreg
oltár 25487 for.kba keriilt >
Gothicus igen mesterségee
munka , allapkôvét Jasimirgott Henrik I. Austriai Bécs
ben lakott Herczeg tette le
1144-ben, és már H47~ben
elkeszült, honnét kitetszik,
hogy nem volt igen nagy.Ezt
az akkori»Passzaui Püspök
Reimbert szentelte fei, éé
fö plébánia templommá tet
te. Még akkor e,' templen*
nem volt a' vs.ban, mellyel
utóbb íaoo-ban kapcsoltatott öszve. 1258-ban elégett^
's ismét felépíttetett , 1265ben azon csapás érte ; a*
második elégés ulán Oltokarus Királytól nagyobbra
építtetett; 's idövel mindég
nagyobbodott , 's külömbféle részekkel megtoldatott,
1326-ban hires Tyrna fami
lia , 1340-ben III Albert Ausj
triai H. utóbb pedig IV. Ru
dolf Austriai H. Corvinue
Mátyás M. Király ,
III*
Fridrik Csász. és kbvetkezô
Austriai Uralkodók által*
Igyemelkedettmostani méltóságára. 1356-ban préposti
és collegiata templommá ,
1468-ban Püspöki catedralis , i7 «3-ban VI. Károly Cs*
által érseki templommá
lett. Az egyik nagy , 72 öl
magasságú tornyát is IV*
Rudolf kezdette talpk>;véfc
letévén maga 13.59-ben. Ep tö mestere volt Klostt-rnouburgi Hauszer G\ örgy , a*
folytatója 1407-ben Pilgraben Antal, 1433-ban elvégzödött. 1.517-ben teteje a' leomlás veszedelmében forgott, Häuser Leránt és Ger gely válalták m'agáva a nnakvastagvas ruddal m>egerosíttését. E' végre auna к
tetején széa- tu¿¿«] aliek ,
. 24 *

több esztendökig tartott a'
munka, 1590-ben annak te
te] e fold indulás által meggörbült , megegyenesíttetése hosszas mimkába tellett.
Gyakran szenvedett a'menykóütés által is. 168.3-ban а*
Bécsi török ostrom alatt
több mint 1000 lôvésekkel
rongáltatott ; }obbítgatásán
tovább dolgoztak négy esztendônél. 1809-ben a'Francz.
«ström által is szenvedett,
de ismét helyrehozattatott.
E'torony'tetején elöbb csillag volt egy fei holddal ,
melly 1591-ben levétetett;
*s a' második Török ostromlás v.tán I. Leopold Cs. ál
tal a' mostani kereszt tétetetthelyébe 1686-banRessytko Troppaui cserepes által.
Ezen toronyban van egy
igeh nagy harang, melly
maga 354 , szíve pedig 13
mázsa és a8 font. Ez 1710Ъеп I. Jósef Cs. által öntettetett a' Törököktöl elfoglaltt ágyúkból. A* másik
torony III. Fridrik Császár
alatt 1450-ben elkezdetett ,
külombféle idökben lassanként folytattatott , végre
egészeñ félbeszakasztatott.
i) A' Sz. Péter' temploma ,
mellynek allap kôvét I. Leo
pold Cs. 1702-ben tette le.
A.' Római Sz. Péter' templomának formájáraépíttetett.
3) Az Augustinianusok'templonía , melly a' benne lévô
Christina Fö H.né monumentomától nevezetes leginkább. Ezt Albert К. Fö H.
készíttette illy felírással :
Üxori Optimae Albertus. E'
munka 20000 aranyba keTült, méltó AÍbertnez , és
készítojéhez , a' most elök
köztt leghíresebb képfaragóhoz , Cannovához : minden Europai mester darabok
Jtöztt legeagyobb. 4) Aï An*

gyalok' Királynéjának, Máriának temploma. Itt épült
1748-ban Austriai Fö Herczegi kripta ; itt pompáskodik I. Ferencz Cs. és M.
Theresia Kir.né sírja egy
szép emeleten,sok egyebekével eggyütt. Nevezetesek
még az Udvar , Universitás,
Hadi Kanczellaria , Scotusok íemplomok ; a' B. Szüznek (am Gestade), Sz. Mihálynak , Sz. Annának 'sa'
t. Szentegyházi jeles formájokra , 's szépen festett képeikre , a' Sz. Ruprechté pedi 784-tól való régiségére
nézve. A' mi a' világi épületeket illeti : a' pompás paloták , és 3. 4. 5. emeletü
házok igen számosok , vannak 6. 7. emeletüek is. Ezek
között mindenek elött ne
vezetes az úgy nevezett. Burg,
a' Császári királyi lakás ; 3
fö osztályokból áll ; a' legrégiebb része II. Ottokár
Cseh Király , akkoron Aus
tria' Urától kezdetett , I. Al
bert Cs.tól elvégeztetett , I.
Ferdinánd Cs.tól m«gnagyobbíttatott , 's szebbíttetett. Ebböl csak a' Svájczerhof van fenn ; az e' mellett
lévô hosszú kozép épületet
I. Leopold kezdette építtetni ; az evvel öszvekapcsoltatott Amalienhof 17-dik
század végén épíltetett. E*
három épület a' pompás birodalmi Cancellariával egy
hosszú négyszeget formál.
Többnyire a' Burg külsÖ tekintetére nézve nem olly
pompás, mint némellyEurópai Fejedelmek' läkhelye.
Igen emlékezetre méltó a'
Burghoz épített Császári
Konyvtár is Ez több könyvtároknak külombféle Császárok alatt eggyesültökhöl
állott öszve. A' többi között
ïdé jött ft' bites Eugeaius

H. es Fö Vezér válogatott
drága könyvtára is , melly
15000 darabokból állott. Találtatnak itt némelly'ek a'
Mátyás Corvinus M. K. Budai kbnyvtárából is. Senki
e' konyvtárra nézve többet
пет tett , mint Vi. Károly
Cs. ; ez leginkább gyarapította azt , 's a' mostani épületet is j hol az tarlatik , 6
tétette , 's reá töboet költött г milliomnál. Ëzen
konyvtárban звоооо nyomtatott , 12000 irott könyveknél többek vannak. A' Vatikánumi konyvtár az írott
könyvekre nézve bövebb,
de a' nyomtattakra sokkal
kevesebb. A* Párisi a' Béceivel szám szerént megeggyez; de az épület deliségére nézve ezen Musák' temploma valamennyit e' világon fölülhaladja. A' Burgban nevezetes még a' Cs.ri
kincstár,a'mechanika,'sphysikai mesterség' cabinetje;
a' természetieknek, pénzeknek , ritkaságoknak gyüjteménye ; a' kép gallería :
gazdagságokra , és válogattatásokra nézve. Szép a' fodött császári ló iskola is az
Udvari komediaházzal egygyütt Sz. Mihály piaczán.
Mevezetes tovább a' H. Al
bert' palotája is, melly mind
Jielyheztetésére , mind ujíabb építoi mesterséghez alkalmaztatására nézve igenjeles. A'polgári ispitály a'belsö
vsban legnagyobb épület;
II. Jósef Császár alatt kés/.ült egészen fel mostani
állapatja szerént. Az ettftl
járandó házbér 9000 «zegény
polgárok tartatására szolgál
Az emlékezetre méltó bebo
▼si épületekhez tartozik az
Universités' épülete is,melly
1756-ban iktattatott belé ,
négy szegletü , szabadon ál-

ló , három emeletü , еШ
két ugró kútakkal , 3 kapukkal , és 3 fö grádicsokkal ékes. Belöl folyósóji tágosok, 20 oszlopokon nyugszik boltozatja, pompás szálákkal , 's gazdag tudományi készületekkel. 1365-ben
szereztetelt , 1384-ben megerósíttetett. Rectora különös tekintettel bír ; az ünnepi megjelenetekben mindjárt a* Császár elött van.
Jeles épületek itt tovább a*
Lichtenstein H. majorátháza , a' H. Eugenius palotája,
a' mostani pénzverñ tár. A*
Cs. királyi fegyverház ; a.'
H. Lichtenstein háza , a* G.
Schonborné , G. Harraché,
a* titkos tanácsé , G. Frieszé,
Koller Consiliariusé , és a*
Trattner szabad udvara ,
's a' t. < A' külsö vsokban,
pedig a' Boromaeus Sz. Ká
roly temploma Wiedenben r
legpompásabb , legszebb ,
legregulárisabb. Az 1713-ki
mirigy halál alkalmatosságával ennek építtésére fogadást tett VI. Károly Ci. 1716.
elkezdette , 1737-ben elkészíttetteezen felírással: ,, Vo
ta mea reddam Domino in
conspectu timentium eum"
Nevezetes a' Sz. Sebestyén,
és Rochus temploma i»
Landstraseen két rézzel fedetttornyokkal , tekéntetre
méltó homlokozattal ; a*
Paulai Sz. Ferencz templo
ma a' Wiedenben 's a' t. A*
különös épületek köztt neveze^esebbek: Leopoldstadtban : a' lovas kaszárnya ,
a' Cs.ri Magazinum ; hajós ,
bankó , vizen építtó, mosó
báz : a' 282 szám alatt léVt»
fabrikái épület , Csernini
palota, Marinellini theátrom.sok ferdökkel eggyütt.
Itt vánnak a' jelcsebb köeônséges mulato «« sétáló

'fielyek is : az Aukert' ("Au
sarten, melly Щ. Ferd. alatt
formáltatott elöszor,I.Leop.
alatt nagyobbítatott , és I.
Józef alatt szebbítetett ; a'
mostani tel'.éntetét pedig Ц.
Joseftöl vette, ki azt 1775ben a' publikumnak közönséges raulató helyiil rendelte. A' Prater -, _ez egy
riagy es igen kellern êtes mu
lato erdö ; II. Jóseftölnyittatott ki az egész Publikumnak 1786-ban , a' nagy Allék meilett, hol leginkabb
iárnak a' kocsik azon Fejedelem kutakatásatott, mellyekbñl a' poros nyári napokban az út megöntöztetik. Sok nyári vasár és ünpep napokon a' Praterben
1000 's több kocsik, és 15000
embérek is megjelennek. A*
Weiszgärber kill. vsb. a'Hecz
amphitlieatrom. A' Land^trasszen : az Invalidusház,
a' H. Razumovszky, В. Нагrucker , H. Lobkowicz es
Paar palotájik, némelly privatusok házaival eggyütt.
Itt van az Elisabethinak ,
és Misericordinusok lakhelye is. A' Rennwegen szembetünö mindenek elött a*
Bellveder : ezen palota hi
res Eugenius H. ésfô Vezertöl épittetett ; két, fö és
al épüleiekbol áll : a'felsöben pompas palota van délre , mellyben az Eugenius
H.töl szerzett * válogatott,
és egykor az udvari burgban tartatott képek ko/.láthatásra kitétettck. Innét a?
kinézés ia igen kellemetes.
Alsó ¿púlete kies kerti ház,
mesterséges ugrókútakkal ,
megujító allékkal kedveskedik ; nyári hives napokban gyakran látogáttatik
is. Jobb szárnyában a' német testörzök laknak : bal
fel&l a' Sa. Szaleziustól elr

neveztetett Apáczák klast-^
roma, és diszcstem} 1 orna,
áll. A' T. Parhammertölepíttetett árvák házában , a*
katonai gazdálkodó f& Coramissio lakik. A' Wieden kül.
vsban nevezetes az új theátrom Wien vizénél, mind
nagyság^ára , mind ékességére nezve , az inzsenier ,
és Tberesiai Akademia,H.
Stahrenbergi szabad , ház ,
's a' t. Nicolsdorf'ban H. Eszterházynak roppant háza.
Gumpendorfban az artille
ría épülete ; Leimgrube kül.
vsban a' Szabaudiai vitézek
Academiája, és a' Granatéros kas/.árnya. M.Hülfben a'
H. Kaunicz Rittberg palotája , szép kertjével , 's
gazdag képes és rajzolatos
gyüjteményével , és a' kbzkutak , Oberneustiftben a'
selyem fabrikánsok házaik.
Neubauban ZollertÖl nevez
tetett szegények iskolája,
Spitalbergben, a' VI. Károlytól 172^-ben épittetett,
600 lábnyi hosszú Cs. istálló , melly 400 lovaknak ád
helyet ; Lerchenfelden a*
Trattner háza; a' Straczischegrundon a' G. Chotek
épülete ; a' Jósefstadban H.
Ausperg palotája a' Glaci6on,a'nagyLovagkaszárnya,
Piaristák , collegyiuma ,
Löwenburgi Convictussal
eggyütt. Alstergasseban a*
közönseges ispitály , bolondok tornya, és a' kaszárnya.
Wäringgaseeban ' a' II-dik
Jóseftoi épittetett négy szegletü nagy emeletü seb és
nyavala orvosi intézet,pompás szálával, és» gazdag viaszkészületekkel , a* Cs,
fegyverház , katonai ispi
tály , 's árvák háza. Altanische Grundon G. Althán,
és Pothon Bankiernak há
za és kcrtje , Rpsbzaubaj*

a* Cs. porceílán fabrika, 's
H. Lichtenstein pompás kastélya, szép kertjévelegyütt.
Az Universitáson kivül több
tudomány és szép mester»égi szerzemények is vaniiak Bécsben : u. m. a* Piaristák , 's Benedictinusok ,
Lyceumi , a' képfestô , fa•xagó 's ¿pito akademia ;
a' Muzsika és gazdaság
tökelletesitö társaság. Az
említett theatromokon ki
vül , nevezetes a' Kaerntner
kapunál , Leopoldstadban,
és Josefstadban lév6 is. A'
Bécsi lakosoknak száma
oszveségesen 300000. Mult
eszt.ben születtek Bécsben
6415 férfiés^çn leánygyerTnekek 489 holtan születteken kivül. 's 2920 férfiak ,
és 2582 asszonyok, 3488 férfi, 2530 leány gyermekek
haltak meg. Kellett élelmekre 84288 marha , 92857
borju, 198599 iun> 113993
sertés, azonfelül 5893 mázsa
rrósvaj, 987mázsa sajt, 7370'
mázsa hal , 20 milliom ,
453987 tojás , 356105 akó
Austriai, 's 40354 magyár
országi , 605 külföldi bor ,
571748 ako ser. Gabonából
578196 árpából 132623 zabból , 1338297 a* hüvelyes fözelékekbôl 86399 mérô. Mind
ezeken kivül ~ külombféle
liszt 759267 , darált 8112,
sült kenyér 27945, mázsa,
's 25451 kocsi széna , 2173011
eúp szalma , 346332 öifa ,
46-. 70 mázsa kôszén: a' vámbeli béadások szerént. Mindaz által az étel ital Bécsben
olcsóbb mint más fövsokban : a' sxállások drágák
helyhesztetesekhez képest.
A' nyiván való bátorsásrra
nappai szemesen ügyel a'roliczia ; éjjel pedig az északai , és lovag brállók által
tenni reá szert. A' v« 1704

olta éjjel megvilágosíttatik,
a' Burgban 28. lámpás ég.
Esmérete* és Bécsi süket-némák , és vakok eránt való
szerzemény is. Vannak jótévô , és Asszonyi egyesületek is a* szükölködöknek
gyámolítására ; a' henyék
számos há'zokban foglalatoskodnak. Az itt levö számos fabrikák 60000 erabereknek dolgot adnak ; csupán a' porczellán Cs. fabriw
kában 300-an munkálkodnak. Kivált a' selyem fab
rikák nagy keletben van
nak. A' külombféle selyem
és bársony portékákon kivül
itt selyemfátyol , patyólat,.
lioni drót török czérna ,
arany 's ezüst munka és paszománt , szönyeg , tükör,
igaz porczellán, külombféle
pántlika , mesterséges virág, finom selyem harisnya , fájn aczél munka,
minden muzsikai eszköz *
czinobriom , bécsi lak , 's
más festék , asszonyi és egyéb ékesség, bör mü, és
más egyéb portéka böven
készíttetik. Bécsnek kereskedése kiterjed Magyar Orlasz Török orsz.ra , és kü^
lombféle német tartomá»
nyokra. Az itt lévô kormányszékek , és a' kényes
élet is sok idegen pénztvons.
ide. Maga Bécs annyi adót
fizet mint alsó Austriának
21 vsai , és helységei öszve-»
ségesen. A' belsö vst, mellyneklegrégibb része a' hegyi
udvarHohenmarktmellett,
It Henrik Austriai H. itt vé-»
vén lakását 1142-ben, intézte el; njg-ban fallal békeríttetett; 1198-ban VIII*
Leopold H.ulatt polgári jus,
sokatnyert, és jobbanmegerösittetett , 1137-ben II.
Fridrik Cs.tól szabad biro-»,
dalmi vssá neveztetett 1477
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3>en a' Magyaroktól , 1529.
bad kamarai vs , 120 ház.
• és 1683-baii a' Törököktöl
Cseh orsz. ban , Berauni ker.
ostromoltatott , de megnem
kozépszerü szántófolddel ,
vétethetett ; , 1241-ben II.
koszénbányával , egy kath..
Fridrik Austriai H. által ,
plébaniás templommal,szép
1277. ben I. Rudolf Cs. által,
völgyben fekszik.
1485-ben Korvinus Mátyás Bei и lo , Badalona , vs Hispááltal, 1805, és 1809-ben а*
niában a' tenger partyán,
Francziáktól elfoglaltatott.
Laletanusok* foldén.
fletsche , Pszezevo , vs , 600 Betur-Tegla , 1. Amu-Darja.
lak. Varsói , nagy Her сл. Bctusa , vs , Macedonia Tynek, Varsói oszt.
gris vizénél.
SïetJoMom, 1. Odischi.
Betuive , Betan , legtermékeBettchna , Bezva , folyó Mor- nyebb ker. Fr. orsz.ban ,
va orsz. Morva vizébe foly.
felsö Yssel oszt. Rhenus é*
"bette , ó , mvs Bács Várm.
Waal küztt.
Tisza járásb., Tisza vizénél, Betzendorf, mvs , és kanTorontál Várm. szélénél. ton fohelye , Saítzvedel ker.
Foldvár és Petrovoszello
Elbe oszt. a' volt Vestíalia'
Jtöztt. F. U. a' Kir. Kama- Kir.ban , Jeetze mellett (
ra. Lakosi Magyarok, Rá
3, Schulenburg Grófhoz tarczok', Oláhok , kik közül
tozandó nemes birtokok3935 kat. 3011 óhit. Posta kal , 2 templommal , 119
hivatallal, és jó földmiveház. , és 571 lak.
kiít
léssel.
fbldmivelést , marha teBctse , Uj , Török Betse , mvs
nyésztést, és pálinka foTorontál Várm. Beodrához
zést üznek , 3 országos é«
l ora. Melenczétôl nem
marha vásárokat tartanak.
roessze. F. U. G. Haller. La Bettenstein , . vs, Bajor orsz.
kosi Magyarok és Ráczok ,
ban , Main ker. Pegnita
kat. és óhitüek. Tisza vizén
mellett, 75 ház. hegyen éhires gabona kereskedést
pült várral, és vasbányával.
-tíznek.
Betzkó , mvs , Trencsén Várm.
Betskerek , nagy , mvs To.ron- Vág vize mellett, Vág Ujtál Várm. , azon nevü jáhelynek áltellenében. F. U.
rásban. F. U. a' Kir. KaB. Révay és más fam. Haimara. Lakosi elegyesek ,
dan várral, kofallal , 'shákath.. és egyesült hitüek.
rom sánczokkal erosíttePóstahivatallal , uri lakátett. XVI. Század végével 13.
sokkal , mezeigazdasággal , 000 embereknél többeketfelés kereskedéssel Melenczéfüze a' Török e* kornyékben
hez i , Temesvárhoz 4 ora,
rabságára. Sz. Fer. SzerzeBetskerek, kis , helység Te
tesinek klastromával , támes Várm. Sz. Andrási iágos 's termékeny szántóíás. Temesvártól 1 mfd. F.
földekkel , szölöhegyekkel ,
U, a' Kir. Kamara, Lakosi
Çservena Hora nevü erdös
Németek , Ráczok , Óláhok ,
hegyekkelnevezetes. A' pos
kat. és óhitüek, Kereskedés
ta úton Trencsénhez 3 ora,
sel, gyapjúval, földmiveLakosi tótok , kath.
lt-ssel, és méhészséggel kçre- Beuern v. Beuren, mvs, é»
sik kenyeröket ; natárjok
hasonló nevü kántonnak fo
termékeny, ésjó.
helye , Duderstadt ker.ben
Bsttiern y CsehiilZsebrak,szaHarz oszt(> a' volt Vestfália

— 8?7 országában, Leine mellett gyelül Byton , Hyacinth viz
tempi, es klastromi jószág- mellett fekszik , 30a ház. ,
gal. 143 ház. és 790 lak. kik 2.600 Keresztény , és 13a
gyapjii szövesböl , és i'onás- Zsidó lak.; vagyon posztó
ból élnek.
és galmey fabr., és cserép
Beuchlitp, falú, Saale mel- edénye.
lett , Meerseburg vidéké- Beuthnitz , falú , Crossen Her.
ben , a' volt Szász orsz.ban , ségben , also Sileziában , egy
hol jó koszén ásattatik.
tó mellett,
Nothenburg
BeudoJ vetus , vs Phrygiában', Gróf hoz tartozandó.
kis Asiában Synnada mel- Beutingen , Langen Beutingen ,
lett, Alander vize erede- nagy hely és Urodalom Otinél.
derwaldi kantonban, FranBeuggen v. Bükken, Breisgau- coniában Bajor orsz.
ban , ezelött német lovag Beuzeville , vs , Eure Franczia
rendhez, most pedig Bade- oszt. 674 ház. és 2.260 lak.
ni Nagy Herczegséghez tar- Bevagna , Mevania , hely Umtozandó.
briában , Pápa birtokában ,
Beuren , Buren , Buna , kis vs , Propertius Poeta honnja.
és ker. Berni kantonban, Beveland , 1. Süd és Nord Behiddal az Aar vizén.
veland.
Beuthen , also Beuthen , By- Beyer, kis fóviz, a'voltVestthonia, kis vs, Odera mel- fália Kir. Höxter ker. Fullett, alsó Saxoniában , egy
da oszt., melly Beverunkellemetes tájékon , Caro- gen mellett Weserbe folyik.
lath Her.ségben , melly egé- Bever , kis fóviz, melly Westr
szen a'GlogauiHer.segtöl köfáliában , a' volt Glandorf
rülvétetik, 366 ház. és 2600
kantonban , Osnabrück ker.
lak. posztó és szalmakalap
Weser oszt. ered , és Emsbe
fabr. , fazékasokkal , gyü- folyik.
môles, és bor terméssel , Beveren , város , Scheide oszt.
hajócsinálással és hajóká- Egyes. Belgiom orsz. 4.920 1.
zással. Lutheránusoknak itt Bevergern ,, Bewergen , '(_ 52o
egy imádságos házok , kat.
16' 43" E. Sz, 25o 13' 9" K.
pedig plébániás templomok H.), vs , kel. Ems volt Fran,
van.
oszt. Ems mellett , egészen
Beuthen, Birtok, felsñ Sileziá- mocsárokban , 760 lak. most
ban, mellyet 1697-benLeo- Egyes. Belgyiom orsz.
pold Császár Szabad Státus- Beverley , vs , Angliában York
birtokra felemelt. Délrol Grófs.nak, azon részében ,
Plesse, Nyug.ról és Ész.ról melly East-Ridingnek neOppeln , Kel. pedig a' Varsói veztetik , 6000 lak. csatorbirtokokkal határos.A' Don- nával,
és klastrommal.
nersmarki Gróf Henkelhez A' vs tájékíval együtt , fótartozik , és 11 П mfdön képpen szalad készitésbol^
19.840 lak. számlál. Vagyon csipke kotésból , ésgabona,
egy domb láneza , es vas- liszt , és bör kereskedéssal , ólommal , galmeyal ко- bol él.
szenekkel, agyaggal , már- Bevern , mvs, Vestfáliában ,
vánnyal , gabonával , szé- a' volt Leine oszt. Embeck
nával , fával , 'e t. ef. bö- ker. Holtzmindeni kant. Bevelkediki Fövsa
ver mellett, Sollingeni erdó
Reuthen, felsö Веифед, len-> alatt, várral, tempi. 1 s.»»*

îrad ¡ószággal , gyámoly in'- 1/4 ora , sófozéssel. Kern
tézettel , 140 házokkal , messze tôle vagyon a' RhoI.040 lait. , gyolcsszôvésel , ne fon , Vallisba való szoiiagy fehérítovel , és 2 or- ros általjárás.
ezágos vásárral. Ezen hely- Beya , kis vs , Andalusiában ,
töl vette nevét BraunSpanyol orsz.ban , egy hesrhweig-Bevern Her.sége,
gyen a' tengernél.
Beverungen, (51o 40^ 5" É. Sz. Beyerberg, annakelötte bias
es 27o о' 45" К. H.), vs,és
trom Bajor orsz ban , Isaf
hasonló nevü kantonnak
ker. ettöl nem messze vafohelye, Westfáliában , a'
gyon Eyrasburg vara, hol
-volt Fulda oszt. , Höxter- koszén találtatik.
ker. Bevernek, Weserbe va- Beyerfeld, vs , Szász Ercz!ó béfolyásánál , vagyon l
hegységben , vas, gáliez , é»
tempi. , «32 háza , és 2.470
büdöskö fabr.
lakosai , kik füldmivelés- Beyerland v. Stryen , sziget ,
bol , gabona kereskedés- Maas torkolat oszt. Egyes.
bol , pálinka fözesböl , és
Belgiom orsz.ban , Goeree
hajókázáqból élnek. Weser sziget mellett. Föhelye Oudvizén vám vétetik. Az itt beyerland falú.
IteVö. sos kutak nem gazda- Beyersdorf, mvs , és régi vir,
gok , és most haszonvétetRégniez mellett , Bajor orlenek.
szágban , Main ker. ZsidóBeverwyk , Wyk , (52o 29' 14" synagogával.
E. Sz. 22o 19' 20" K. H.) , Beysagala, ya, Smuid Her:
mvs , eggyes. Belgiom orsz.
ben , Lithvániában Orosz
déli Hollandiában , Wykeri orsz.ban.
tenger mellett, melly Y-val Betabda , 1) vs Armeniábán ,
egyben füg-g, 1630 lak. kik
Amidához közel. 2). Var
többnyire kertmivelésbôl élegy dombon Tygris vizénél
nek , és terméseikkel Am«- Amidántól délre , más nevé
sterdamba kereskednek.
Phoenica„
Beviero di Terra Nova, keí- Bezan, mvs, Bajor orsz.ban,
kehy, de hosszú sos tó SzárIiier ker. Bregenzi erdöb. 970
diníában,
lak.kozépszerü karton , paBevil, 1. Boglio.
tyolat, és batizt szovéssel.
Bevilaqua , vs , Lomb. Vel.
Helye egy tartományi törKir. , alsó Etsch oszt.
venyszéknek.
Bewdley , vska } Worcester An- Вегапеу , ve , Gard oszt. Fr.
gol Grófs.ban
, Severn fabr.
mel- Beгага
orsz.ban.
letts
gyapjús süvegek
, vs Phoeniciában , Ftotengeri hajóslegényekért ,
lomaistól nem messze.
és szerecsenekért', igen szép Betek Bir. 1 , 4. Neapolistól 17
szarvból való portékákkal,
mfd. Scythopolis felé PaBewergen , l. Bevergern.
laestinában.
Вех , mvs , Helvetziában , Bezcsch , 1. Beshezh,
Vaadt kantonban nem mesz- Bezestan , igy nevezik а' Тоsze Rhodanustól, sófozés- rökök azon piaczokat a' váeel. Itt vagyon áltjárás , O- rosokban , mellyek különölasz országba,
sen béboltozott piaezok, és
Щех , nasry, derék , és táplá- árulóházak, hol nem csak
ló, plébfalú, Vaadt kant.
a' Törökök , hanem a' ZsiHelvétziában , Rhodanustól
dók, Ôrmények, és Gbrü
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gök is kereskedést
üz- Herczeghez tarto7andó réhetnek.
szében, 3 mértfôld AltenBczdány, mvs és uradalomBács burgtól»
Várm. kbzép járásban. F.U. Bhagpor , Hordwer,vs, Kelea' Kir. Kamara ,' lakosi 4498 ti Indiában , Seik tart.ban,
csak nem minnyájan kath.
Ganges mellett , szép temMagyarok és Németek, egy plomokkal, és épületekkel,
plébániával , póstával , es
nová gyakran a' Hindusok
vámházzal, böven, termö- egész Indiából öszve gyülnek , Ganges vizével az ô
íblddel. .
Jieidin , Temes Várm. Sz. An- vétkeiket lemosni.
drási járás. Maros vizérél, Bhanares, I. Benares
O Aradhoz 5 ora. óhitü szer- Bhertechurid, azaz : Bherattarzeteseknek klastroma, egy tománya, keleti Indiai neve.
Archimandsitával, éstobí)/?», 1. Bija,
szerzetesekkel.
B¡ta , népes
'
" "
" "
helység
, Pili»
£eziers , Bliterrae, Biterrae, Várm. Budától és Bicskétól
tart, alsó Languedócziában, 2 1/2 mfd. , az orsz. úton ,
Fr. orsz.ban , m'elly az elob- F. U. G. Sándor, és.Szili Ubeni Beziers , Agde , és Lo- raság, lakdsi Magyarok és
deve megyéket foglaljama- Németek , kat. és ref. Hagában , részént hegycs , ré- tárja ternrékeny bora, kiezént pedig lapos; hegyes vált a' Szarvas hegyi neve»
tájékin több kiégetett tüz- zetes ; kóbányája jó; tava,
okádók találtatnak, általis vagyon, melly két maljában nézvén a' foldje, még
mot ha jt , náddal és faallal
szolgál ; mostlecsapoltatik.
is termékeny. Lapos tájéki gabonával, faolajjal,és Binfara, orsz., felsö Guineáborral bövelkednek ; selyem
ban, hasonló nevüfolyóviz
és gyapjú is találtatik ben
partjánál, Del Rey és Cane , és a' marhatenyésztés
merones vagy James vizek
nagyon üzettetik. Ezen tar- kbztt, kék kíárissal (Akko»
tomány most Hérault oszt. rí) bövelkedik, és Hol-«
tartozik.
landusoktól ezorgalmatosan
Better* , (43o ao' 2.3" E. Sz. 200
meglátogattatik.
та' 24" K. H.) kerület* fö- Biafarek, vad és rabió nép,
helye Hérault oszt. Fran- alsó Senegambiában , GhU
czia orsz.ban , szép , régi
nala orsz.ban
és elég nagy vs , 2Г406 ház. Biajos , 1. Badsrhus.
.
és 13.000 lak. egy dombon , Blata , határ foviz, Austria,
Orbe vize mellett, nem
Silézia, és GnHiczia Koztt,
messze a' déli csatoronától.
Visztulába folvik.
Vagynak itt több posztó , ЩМа, (52o 1' E- 5*. 4p 47
gylpjú materia, cziczés 34" К. H.) , szép es elelme.
harisny?,_ fábrikák , timár- nyes város , Mysjeniczi кет.
mühelyek , és papirosmal
Gallicziában , Silézia határinál, hasonló nevü víz-j
mok , gabonával, olaijal,
és borral szembetünö keresnél, és csak egy híd által_
kedés üzettetik : találtat
Bielitztól választatik el. Lanak itt még Római Régisé- kosinak kik kath. és evang,
gek is.
száma 3.600 megyen, kat.
Betig, kis hely, Altenburg lbth. tempi. , és NormáU
Herczegségnek Saxen-Gothai iskolával. Lakosi sok posz-
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'i tôt és gyolcsot készítenek.
86o lak.
. Az Olkussí bányákból itten Bialobrzegi , vs , A' volt Var
èsztendônként 2000 mázsa sói , Radom oszt. , Pilicza
vas feldolgoztatik.
mellett. 38 ház.
Biala , vs a' volt Varsói Her. Bialocerkiew , Bialo querca ,
azaz , Fejér templom , köségben, Krana vize mel
zépszerü , és erös vs , Wollett.
hynia Orosz Helyt. Ross vi
Biala , vs , Slonin Orosz Hely t»
ze mellett. 613 ház.
ée
Zua vize mellett , meíly
3680 lak.
Bugba folyik , 100 íak.
Bialenbuntkie , 1. Baldenburg. Bialogrod , 1. Akierman.
Biaiiçrod » vs , Sambori ker. , Bialogrod , kis vs , Vilna Oros»
Helyt. I.500 lak.
Gaílicziában. 1.700 lak.
Biaükumien , nyílt város , Bug Bialogrod , 1. Belgrad.
mellett, Lembergi ker. Gaí Bialopole , vs , Volhynia, Orosz Helyt.
licziában.
Bixlistock . Orosz Helyt. melly Bianco, Capo Bianco, 1. Basso
a' Tilsiti 1807-ben Julius Biar, (38o 48' E. Sz. i6° 4"
8-kán kötött békeség ál- K. H.) , mvs Valencziában ,
Spanyol orsz.ban , egy vártal , új keleti Prusszia azon
ral, és 2.800 lak. mézzel
részébôl , 'melly a' Bialistpcki Kamara oszt. felét ál- bövelkedik.
lotta , eredett. Ezen déli, Bias, folyó Messeniában , Ko
roñe mellett tengerbe foly. .
GrodnoHelytartóság alá tar
tozandó birtok^ Bugtól e- Biben, (Pedena} , vs Austriai ,
gész Lassossna torkolatjáig
Istria tart.ban, termékeny
egy lineaban terjed , melly
tájékon , az elött Püsezen víznek és Narewnek Supbknek széke, magos hejradznál levo völgy útjától,
gyen fekszik , melly bort ,
olajt, és mogyorót terem.
(azután Lisától , egész a'
Mien falúnál lévo forrásá- Biber , fóviz, Bajor orsz.ban ,
hoz , és innét isntét ugyan
Iller ker. , melly 2 agból ,
«tt eredö Nurzek' ágáig , to- külsö és belsö Biberböl áll ¿
yábbá ezen Viz mellett egé- mellyekböl amaz Roggen
szen a' torkolatjáig Nuren burg , ez Bibrach mellett fo
felül , utóljára Bug vizének lyik, ésLeipheimnálDunáfolyásaszeréntfelfelé ki ter
ba ömlik.
med, és Orosz Helyt, rakasz- Biber , mvs , Hanau GrófságJtodik. FoglalmagábanBiaban , Biberbach mellett ,
listoi , Dombrovi , Bielske- egy ezüsttel vegyített rézri , Drohiczyni , és Gonion- bányával.
dzeri kerületeket , mindösz- Biber , vár , és Status birod. ,
ve 206—-2 10 Q mfd. és 183.000
Stájer orsz.ban , Graetziker.
lak. Fövsa
egy dékánsággal. Biber faBialistock, (53° 7' 35" É. Sz. lúban vásárok tartattatnak.
és 41o 59' 7" К. U.) , szép
szép1 I«buza
..Tájékán
• . birodalmi
л • terern.
J -i
rendben épült vs, Biala vi- Biberach,
az elött
ze mellett , 459 ház. , es
vs , Rise mellett , most Wur
4.950 lak. egy várral és kerttemberg orsz.hoz tartozik ,
tel. Ezen vs fôképén keres- Ehinger ker. Ez egy szemkedéssel foglalatoskodik.
betünö vs, 800 ház. és 4.300
Bialla y vs , egy tónal , keleti
lak. ; vagynak timármühePrussziában , 116 ház, és
lyei , posztó , karton , gyolcs
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_
és parketmívei ; ijk órányi
burgiHer. , azon nevü Pamîjárásra vagyon tôle a' Jor- liának eredeti helye.
dans ferdo , melly egésség- B/brachte, Augustodunum , h
re és gyönyörüsegre szol- Autun.
gAl. ,
'
Biburg , vs , Bajor országban ,
Biberbach ,' Markbiberbach ,
Regeni her. nagy serfôzésJbirodalmi, vár, és mvs Basel, Abens mellett.
jor országban , Duna feist» Bicaner, vs, Bácar tart.ban ,
Jier. i.i8o lak.kal és pústa Asiában Nagy Mogul, biúttal. Gróf Fugger birtokárod.ban , Ganges vizénél.
hoz tartozandó.
Biccari , kis vs , Val di MazBiberich , falú , és ékes muía- zarában , Siciliában.
tókastély , Nassau-Ussinge- В icester , mvs , Oxford Angol
ni Herc/cgségben , \Jk órára
Grófs.ban , hires serfozéssel.
Maincztóí. Szôlômivelést üz. Bicetre , fenyiték és bolón-»
Biberich , kis * fóviz Meissen
dok haza Párisban , Építotart. , melly Nossen mellett,
îétôl Johan de Vinchester
Muldébe folyik.
Püspöktöl így neveztett , jó
Biberich, 1. Bidburg.
rendelt , és tágos épület ,
Biberist, nagy pléb. fahí , ha- melly 10.000 embert fog«onló nevü ker.nek föhe- hat.
lye, Solothurn kant. Hel- Biche, 1. Bitsch.
vétziában. ■ ,
Bichieri , El-Bekir helys. AeBiberi tenger , 1. Kamtsatka.
gyptusban . régi Canopus ,
Bibersbarg , Pálíi Urodalma
Alexandriától keletre <i mfd.
Magyar orsz.ban , Posón
Itt állott regenten hires SeVárm.ben , mellynek tájé- rai)Í3 temploma.
kán nagyon )ó bor terem. Bickenbach , falú , az elótt vár ,
Biberschlag , falú, Saxoniai
jo falúból álló urod. OdenHildburghausen Herczegwaldéban , Hessen -Darm*
ségben, pléb. és.vashámor- stadti Her.ségben.
ral.
Bicora , Bicoqua Helyt. MajBiberstein, birtok Austriában Iandi tart.ban , hol 1522-Ьец.
Ens felett lévô , Mühli né- a' Francziák a' Császár négyedben.
pétol megveretettek.
Bibiana, vs , Padus vizénél, Bicure , kis fóv\z , Seine oszt.
Majlandi tart.ban. a.500 lak. Fr. orsz.ban , mellynek vi-J
Bibiena , vs , Toskánai nagy
ze szárlát posztó festésrer
Her.ségben , Archiano patak nagyon alkalmatos.
mellett , Plébániás tem- Bicsa , mvs Trencsén Várm.
plommal. Itt vagyon az elZolnától ч Trencséntol £
törlött esméretes Camaldu- mfd. Vág vizénél , Bicsa válenzesek remetesége.
rának szomszédságában. F.
Bibra, Bebra, vska, SaxoniáU. H.Eszterházy. Tot lakosi
ban , Thüringi ker. 1,^6 ház.
kath. kastélya , só hivataés 700 lak. Lakosi többnyila , plébánia templomi y
re foldmivelésbol élnek , de
malma , serfözo háza * venkézímesterségek még is }ól dégfogadóji , földje, réte jeüzettetnek.Azitt lévô egéssé- jes. Hires Thurzó nemzetges ferdök jól el vagynak ké- ,ségét61.
szítve , és gyakran meglá- Bicske , mvs <uradalom ,iárás
togattatnak.
Sz. Fejér Várm. Zsámbékhoz
ШЬтв j kastély a' yelt ^Urcap
h Mattoü yásártol ,5 órár*
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ft* Pécsi orsz. úton. F. U. G. Bidoute , fóviz , also PyrenaeuBattyányi , lakosi Magya- sok oszt. Lame mvsnál harok, kat. es reform. Kas- ;jókázható, nem messze Batélya , plébániás templo- , yonnétól , Adour vízbe foma, határja, és vadászati
lyik.
intézete, a' vértesi erdohez Bidschowi ker. , Cseh orsz.ban ,
közel jeles.
Kel. Königingraeczi Dél.
Bidache -, kie vs , also Pyre- Chrudimi ésK^urzimi Nyu»!
naeusok oszt. Fr. orsz.ban ,
Bunzlaui ker. Esz.ról SileziàBidassoa vize mellet erös
val határos; vagyon jeles
várral. 160 ház. és 2.240 lak.
gyolcs , posztó, pamut, üB idastoa , Vidassus határ fóveg, ésvasfabr. Termései
viz , Franczia , és Spanyol
gabona déli részében , fa^
országok köztt, melly a*
pedig és szarvas,marha éjPyrenaeus hegyeken ered,
szaki részében. Észak-keleés Fuenterabia mellett a*
ten az óríás hegy emelketengerbe folyik. Ennek tor- dik, mellynek tovénél ered
kolatjaban fekszik a' Fasa- az Elbe, és ebbe itten Czinen v. Conferencz szigete ,
dlina folyik. Cseh lak. szá,mellyben a' Pyrenaeusi béma 1,54.000 , kik nagyon
keség köttetett.
<
szorgalmatosok. 1 vsa , 44
Bidburg, Bittburg, Bibrich,
m vsa , 45 urodalma , és 557
vs. Fr. Erdök oszt. 1.640 lak.
falújá vagyon.
Biddeford, helys. Eszaki Ame- Bidschuga , l. Bissago.
rikában , Massachusetts Sza- Btdueastes , Viducasses, Galbad Státusban York Grófs.
liai nemzetség, azAbrincaban , deszkákkaí kereske- tuerek jobbjokról, fovárosa
dik, jó tok, és lazacz fo- volt Viducasses, Vieux,
gása vagyon.
Biebert , Marktbiebert , vs ,
Bidden-Mor , 4000 lábnyi ma- Bajor orsz.ban, Main ker.
gasságú hegyAngol ország- 870 lak.
ban.
,
Biecz , Bietsch , vs , Roppa vía*
Bidefart, város , Devon Angol mellett Gallicziában , büGrófs.ban , Tovridge vize dös ко , és gálicz bányákmellett , ezen egy ко hid kal.
vagyon , ,300o lak. és egy Biedoblo , mvs > Tripolis orsz.
kikötöhellyel ,
mellyben ban Afrikában , ottfeküdt ,
nagy kereskedés üzettetik. hoi most Rassem. Itt sok
Bidenkapp , Bidenkopf, kisvs, kôvé változtak találtatnak.
Hassiai Ober-Hessen Her- Biegle , az elött egy Commenczegségben, egy hegyen , thurey Breisgauban , most
melly a' jó vas hutájiról,
Badeni Nagy Herczegséghezi
olvasztó kemenczéiról , és
tartozik.
posztó csinálásáról esmére- Biel , Fran. Bienne,, Bipennis ,
tes. Marburgtól 3 mfdny i(47O g/ fáit g, Sz. 24o 54' K.
re Lahne mellett fekszik,
H.) , vs Helvetziában , Solo442 ház. és 2.480 lak.
thum és Neufchatel között
Bidlis , 1. Betlis.
Süss vize mellett , és a' Bieli
Bidourle , kis fóviz Hérault tónak északi partján IndiaiFr. oszt. , melly Montpel- fabr. , hámorokkal , timárlier mellett kozép tenger- mühelyekkel, é« kereske*»
be folyik.
désael.
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Biela , 90. házból álló mvs , . 26o 9' 42" K. H.), hasonïo
egy várral , Cseh orsz.ban
nevü ker. és kant. fövsa.
Sparen hegy tôvénél Lutter
Czaslavi Iter. kath. pléb.
mellett, egésséges helyen,
templommal.
Biela, Bila, Bilina, folyóviz
és kellemetes tájékon fekszik ; fallal , és arokkal kbCseh orsz.ban , Saatzi к er. ,
riil vagyon véve , 5 kapukIi em messze Platten vártól
kal , g részre , úgymínt ó
«red , és Aussignál Albisba
vsra , új vsra , és Gadderfolyik.
Biela , kis fóviz , felsö Siléziábum külsö vsra osztatik.
ban , melly a' Plesz Szabad
Ezen 3 részben 5 templom ,
Státru» birtokon keresztül
1.059 ház. és 5-5°°
vagyfolyik , és Osvieczim Her.
nak. Találtatnak itt flanér
czegségben, Visztulával efabr. , 46 timár és varga
mühelyek, 7 kalapos, 59
gyesül.
Bielach, fóviz Austriában Ens
gyoles szövö , és 26 lendaalatt , Annaberg mellett emaszk' szövöszekek , c/.érred , délrol északra folyik,
na és kbtél fabr. , fekete
szappany' mùhelye , 2 doés Melk és Schönbühel köztt
hány, i aczél és vas fabr.
Dunába ömlik.
Bielnjti , Bjeloi, Belaja, (5,5o
és 4 tajték pipacsináló mû-1
helyek, Ezen tájékon fek-34' E. Sz.^ ker.béli vs, Smo
ezenek azon hire9 fejérítok t
lensk Orosz Helyt. Obscha
mellyek ezen vst illy namellett, 2.300 lak. kereskegyon felemeltek. Nem meszdést üz.
Bielan , Biela, fóviz Austriai
sze a' várostól Dören hegyen vagyon kôszénbànya.
Siléziában, Thomasdorfon
Gyolcskereskedése 4 millió
felül ered, ésNeissevson alól, Neisse vizével egyesül.
Frankra becshltetik , neyezetes a' más portékákkal
Bjelew , 1. Beleew.
való kereskedése is. 3 orsz. ,
Bjeloi, 1. Bjelaja.
2 disznó , és 3 közönsege»
Bielefeld, ker. Weser oszt., a'
volt Westfalia Kir. , Ravens
vásárja vagyon. Vagyon néberg Grófs.nak legnagyobb ki még kölcsönözö háza ,
Teszeböl áll, némelly MinMária templomához tartodtni ; és Osnabrücki helys.
z¿ intézete 12 részéntkath. 0
kel. Esz.ról Minden ker. Ny.
részént luth. Káptalanbéés DéírolOsnabrück ker. Berliekkel és 14 Vicáriusokkal .<
gi nagy Her.séggel , és PaZsidó Synagogájaluth.Gymderborni ker. Kel.rol pedig násiuma. 4 luth, i réf. é* t
Lippe - Detmold Her.séggel kath. Trivial - Iskolaja Árvák és fenyéték háza.
határos.
'
. . )CNagysága
^ 1 , 186/100
TIcikosii _ • Bief-Tava, Tó .Helvetziában 1
néevszegfí
m'fdri
nak' szärrta pedig kik né
Fr. orsz. határánáí, mellymelly kath. , réf. , és zsidó- nek nagyobb része taég Bern
kat kivévén , mind Luíhera- kant. tartozik , 3 ora a' hosznusok, 91.800-ra felmegy*- sza , ía'szélessége, 217 Iáb
a' mélysége, hälakkalbövel-'
9 vsa , i mvsa , es 202 falúja vagyon , mellyek 11 kan- kedik , találtatnak benne»
tonokra , és iit kozségekre 20 fontnyi pisztrángok is*
osztatnak*
Mind a',ket partja szfilo"-»
Bielefeld, (¿3° iTft" & Sa. fr. vesszökkel bé vagyoa ültefc»

Ve. Ebben vagyon azon bel- Bielosero , azaz fejér tó , hí*lakkal bövelkedö , és mintIemetes Péter szigete, mellyegy 50 Orosz mfdnyi hoszben J. J. Rousseau egy darab
szú tó , Nowgorod Orosz
ideig magánosságban élt.
Helyt.
Bielgorod, 1. Belgorod.
Bielitz , Herczegség , Austriai Bielosersk , ker.béli vs, Nowgorod Orosz Hélyt. Schels
Sileziában, Tesçheni Iter
na, Bielosero tóbúl való
Biala mellett , 4.73a kath. ,
kifolyásánál , 16 tempi. , 430
és 4.669 evang. lak. és 2.561
haz. Lak. Lengyeliil és Né-r faházzal és 2.800 lak.kal ,
kik íoldmivelést , kereskemetül beszélnek. Föhelye
Bielitz , Bilsko, Biala mellett , dést , és halászatot üznek ,
jól vagyon építve , 1 vár- kulimázt égetnek , és sok
ral, 4.200 lak., kik kö- hagymát termesztenek , taláitatnak közöttök kép pinzül 3.300 kézmivesek,és ezek
esztendönkent 24.000 darab gálok , és aranymivesek is,
posztót készítenek , 2 kath. Bielovitre , vs, Vilna Orosz
és 1 evang. tempi, és Isko- Helyt.
lája , 1 Póstaházzal, Ispi- Bielshöhle v. Bielsteins-Höhle,
tállyal, gyámol intézettel, barlang_Harz mellett, nem
és egy kis Státus Könyvtár- messzeBaumann barlangjáral ; gyapjú , posztó , és bor tól , Bielstein hegyben , Rükereskedés nagyori üzette- beland falúnál , Saale oszt. ,
a' volt Westfália Kir. , már
tik. 1808-ban tüz által egé1672/ egy erdogyulladásután
szen hamuvá lett.
találtatott meg, de es ak
Bielitz (ó), nagy falú, Bie1788-ban Becker visgálása
litzi Herczegségben , Aus
triai Sileziában , Tescheni után márványtoréskor jáker. 241 ház. , egy kath. ratos lett. Epen oily nevefilial tempi.,
és evang. zetes mint a' Baumann' barIskolával, 1.337 lak., kik ' langja , és tele vagyon csudálatos csepko figurákkal.
német nyelven beszélnek.,
"Biella, Bugella, ( 45o 22' E. Eddig i2 barlangja járatos ,
Sz.250 33' K. H.^, jó keresetü mellyek nem olly keskeVs és ker. fóhelye , Sesia nyek és veszedelmesek mint
'tosztályb^ Piemontban , 7.800 a' Baumann' barlangjában.
ïak. egy dombon, Cerino Bielsk , vs , Plock a'volt Varsói
oszt. 366 lak.
vize mellett.
hielo Ozero , Bilocerto Duca- Bielsk, vs, Bialistock Oros»
tus, tart. Orosz bir. Now- Helyt.BialánakNarewbe va
gorodi Helyt. a* Novogrod- ló béfolyásánál , 4.940 lak.
Weliki , és Wologda tart. kik közt sok Zsidók is tafcöztt. Fvsa Bielo Osero, láltatnak.
melly mocsárral és foldsán- Bienne, 1. Biel.
Bierbeck , vár ée falú , Dyle
czokkal vétetett közül.
Bielopole , vs , Servia' > török oszt. Fr. orsz.ban, az elött
Arembergi Herczeghez tartart.ban.
Bielopolje , vs , GÍzarkoW Orosz tozott.
Helyt. 7/55 ház. 9.050 lak. és Bierntvwa , 1. Bernstadt,
pálinkafozéssel.
Biervliet , Birflitum , veka,
Sielorutz, vs, Minsk Orosz hasonló nevezetü szigeten
Helyt. .
. Sluys és Arel közt nyugoti
Schel
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lenczeitengeröbölbe folyik*
Belgióm orsz. Annak elötte e- Bigen , orsz. es vs Japoniában >
röseg volt, de 1688-banföl- Niphon szigetében.
dig lerontattatott. Beukels- Bigenagur , 1. Bisnagur.
zoon Wilhelm halász 14 В¡genis vs Siciliában, Val
században itt találta fei a'
di Demonában , il Castro
héring bésózást , és ugyan reale fóviz rtielíett.
itt 1397 meg is halt. Ezért Bigerrones , Begerri, nemzettehát V. Károly 1536-ban' ség Galliában , Garumna
néki egy koporsokövet еvizénél Aquitaniában , iömelt.
vsok Tarba (Tarbe).
Biesbosch, Bienboschúm, nagy B'gleswade , polgár falú 2.500
mocsár v. tengeröböl , Do- lak., Bedford Angliai Grófdrecht és Getruydenberg ságban, legnagyobb arpa
közt, déli Hollandiában vásárokkal.
Ez rettenetes kiáradás által Bigorre , azelött Grófság, Fr¿
eredett , melly Nov. 19-kén
országban Pirenaeusokban ,
Spanyol ország határánál ,
1441 törtent. Ennek elötte
Beam , Avarac , Nebuzan f
ezen helyen 72 falú feküdt ,
mellyek mint eçy 100.000 és Aragonia kbzt. Nagysága 25 Q mfdre m egy , a*
lak.kal semmivé tétettek.
revolútzió elött 65.000 lak.
Bietet 1. Aland.
A* klimája mérsékelt, hideBiesen, 1. Altenbiesen.
Biesenthal , vs , Brandenburgi gebb még is mint melegebh
kôzép Markban Finow mel- A'fbldszinehegyes. Jelesebb
fóvizei e'következendök:Galeft, melly itt mocsárokból és tavakból áll , 123 ház.
Ve. de Pau , Adours , és Arés 980 lak. , az itt lévb ligét
raz ; különösen jegyzésre
Biesenthali pusztának himéltó , a' Lascoilgouz tó ,
melly egy hegyen fekszik,
vattatik.
és a' szép Oucet tava , melly
Biesterfeld , 1. Bisterfeld.
Bietalii , vár egy hegytetön
1506 öln. magasságú hegyen
nagy Tatárságban , Baran- vagyon ; ezen hegyet , déli
tola orsz. felsö határán , hol kürtnek hijják. Ezen heaz egyik Királynak , ki nagy gyes tájékban még ma i*
Láma , vagy nemzetének fö
észre vétetik a' vízrohanás ¿
Papja , lakni szokott.
és hóhid de Gavarnie, Ro
Bietigheim, kis ve, Ens mel- land' ürege és más jeles terlett , Wurtemberg orsz. ban , mészeti ritkaságok. HegyeiLudvigsbürgi ker. 2.360 lak. ben tobbféle ásványok , föBiet ¿na, egy mocsáros volgy- képen vas , márvány , asnekfohelye, Arno oszt.Tos- best, és ásvány kuták tacánai nagy Her.ségben.
láltatnak. Lapos tájéki koBietsch , 1. Biecz.
lessel , rozssal , és árpával ,
de nem nagy bôségben
Bievre , Gobelins, kis fóvíz,
Seine oszt. Fr. országban ,
szolgálnak , meíegebb hemelly Páris mellett Seiné- gyein jó bora vagyon , volgyei jó réteket foglalnak
be folyik.'
Biezum , vs , Plock , volt Var- mágokban , és hegyei szép
fával bövelkednek. Legföbb
sói oszt. 1.410 lak.
munkájok a' lakosinák a'
Biferno , Bifernus , Phiternus ,
fóvíz , Nápoly órsz.ban , Mo- marha tenyésztés. Vadak
lise Grófs.ban , melly Ve- aélkül nem sxükölködik/
ÍIÜB. LEX.I. fiAK.

mellyek këzt Izareït (egy
líeme a* koszáli zergéknek)
«s nagyobb hegyekben farkasok is , és medvék találtatnak. Lakosi rosszúl beszélnek Francziáúl. Hegyein Cagpts is találtatik. 1.
Cagots. Ezen tartomány teszi most a' fölsö Pirenaeusok oszt.
3iguba , orsz. Nigritiábaa , Ni
ger vizénél Afrikában.
"Bigue tilget , 1. Krabbensziget.
Tßihar , mvs azon nevü Várm.
Nagy Váradtól 1 mfd. egy
régi várraf, mellytöl elneveztetett a' Várm. F. U. a'
Nagyváradi Káptalan , la
kosi Magyarok
reform,
és kat. Határja termékeny
Êabonában és borban. A'
azai hadban sok Magya
rok és Németek haltak meg
e' helyen.
Bi'Aer Várm. Tiszántúl való
ker.ben fekszik keletre Erdély orsz. , délre Arad , nyugotra Békes és Szaboles,
északra Szathmár, Vármegyék között; az Esz. Szél.
46o 28'tól egész 47o 34' ter, jed. E' jeles és népes Vármegyének nagysága 200 □
mfd. , hossza 16 , szélessége
14 mfd. Vidékje hegyes és
lapos térségekbol áll , néhol pedig erdökkel és tavakkal külömböztetik. Erdély felöl Kárpát hegyeivel keríttetik. Legmagasabb hegye a' Bihari hegy ,
mellynek tetöje többnyire
köddel , vagy felhövel borítt'atik , oldalai havakkal
fénylenek. Ezeken akna lyukak íátszatnak által , mel
lyek rézbányák voltak. Közelít ehez Csáf hegye , annál alacsonabb, de hegyesebb és daraboeabb ; amaz
kopasz, ez f ákkal rakodott.
Ezek utAn következnek a'
Marga, Belényee, Papme-

zö , Kalota szög , fekete é*
veres réz hegyek. Fóvizei
között nevezetesebb a' se
bes és fekete Körös, melly
Belényesi járásban ; közel
Bihar hegyéhez fakadván ,
magával arany fövenyet viszen, és minél tovább foly,
annál gazdagabb ; utána
Berettyó vize, melly a' ve
res rez hegyébôl szakadván , a" lapályokon elszélesedvén , nádos és sáros tavakat formal. Bakonyszögnél tengeri gyöngyökhör
hasonlító gyöngyöket terem. Harmadszor az Ér vi
ze , melly Berettyóhoz тщdenekben hasonlít, és Bocsajnál vele egyesül. Gyepes és Kôlcsér vizek a' KöV
rösnek termési , és bele
vissza is folynak. E' Vármegyének földe felette gazdagon termö , kiváltképen
S,árrétje, Berettyó, Ér, és
Ermelléke körül. Hires dohányt termesztenek a' Diószegi , Székelyhídi , Félegyházi határokon ; legjobb
dinnyéket, a' ,Sárreteki részeken, és azEr melléki ha
tárokon; Inánd, Szalonta ,
és Gyepes vize körül. Almák kiváltképen teremnek"
a' Belényesi szölfts kertekben , mellyek köztt legnevezetesebbek a' buzas , és
kormos almák. Szölö he
gyein, mellyek a' veres rézi szélektol , a' Szathmári
hegyekig tartanak , leghíresebb borok a' Telegdi ,
Vásárhelyi , Diószegi, Szé
kelyhídi , Kiskereki , Aszszonyvásári, Otoványi , 's
a' t. Gulyáji és ménesi legnagyobb számmal legelnek
a'Debreczenitérségen, Sertvés csordáji Szalontánál.
Vadászatja , kivált a' fáczán
"madarakból jeles a' FélegybÁiit éf Sïékelyhidi mexô-

- 3Í7 ségen , halászatja gazdag Biisk , Büsk Biskaja-Krepost ,
kivált a' Koros és Bérettyó
C520 30' É. Sz.) ker.béli vs
vi/ekben. Rákja, tekenyös Tomsk Orosz Helyt. Bi)á
békája , vad kácsája, 's t.
nak Katunába való befo
ef. elég Bérettyó toban. Se- lyásánál , 316 ház. és 2.080
tét barlangjai: azErdélyor- lak. Kolywani megerosített
•zág szélem az Eskelö Selineának fô erosége.
besköröstöl mintegy 3 mfd. Bijurt , szerecsen vs v. falú ,
Váradfelé, szép tiszta paKajor orsz.ban , kozép Setak csergedez ki beiöle; és
negambiában , Senegal tora' Tonátzi, Belényesi já- kolatjánál, vámmal.
rásban, melly 186. ölet té. Bik falva, vs , Erdély orsz.
vén, akna forma, fenekén ban, melly Buza nevü
temérdek állati és emberi
Moldvába való s/.oros általcsontokat, ôblében min- menetelröl esmeres,
dcnnémü lecsepegettformá- Bikir , 1 Abunkir.
kat mutogat. Aknáji köztt Bilak, Büke, mvs , Bereg
íeles a' rézbánya, régi bá- Várm. Felvidéki járásbani
nya helyével és omladéki- Borsow vizének jobb partval. 1 Sz. Kir. vst , 40 mvst ,
ján Iloncsához közel, Nyí464 falúkat , és 169 pusztá- res falvától 4 óra. F. U.
kat számlál. Lakosi 396.037 több Uraság, lakosi Oroszok ,
Fortáji 214. Eloszlik 5 Játöbbnyire óhitüek. Nagy é*
termékeny fülddei és szerásra tudniillik: a' Váradi , Ermelléki , Sárréti ,
kerezéssel.
Szalontai és Belényesi Já- Bilbaiak , hadakozó és mégrásokra.
Czimere kerek
hódíthatatlan nép, meredek
paizs két mezóre részelve ,
és durva határ hegyeken,
a' felsö kék mezöben kéve
Kurdistán és Persia közt.
kalászt, két fúrt szöllöt ,
Telen elhagyván hegyes laés ez alatt Havasokat ; az
kásokat , Èrbil mellett léalsó ezüst mezöben pedig
vö térségen telepednek , de
három halat ugyan annyi
tavasznak elsö bejövetelehármas nádszállal szemkor kósziklájokba vissza
lélni. A' kath. és egyesült
sietnek ; gyakran szomszédVáradi , és nem egyesült Ajaiakra ro han nak , és azokat kipusztítják.
radi Püspokséghez tartozik.
Tàihatsch , Wihatsch, vs és erö- Bilbao, Vilbao , Bellum Vadum , ( 43o 14" 15" E. Sz.
ség török Bosniában , Dalrnátzia határán , egy szi»4° 57' 45" K. H.), nagyéa
geten Unna fónál, melly
jó épült Biscája Spanyol
tart.nak fövsa , Ybaychalitt egy tót formál , 5000
val ( az az keskeny f'olyó )
lak.kal.
Bija, Bi, (azazür) fóviz ,
mellett , 13.000 lak. és egy
melly Telezkó (Altin-Nor közel lévô kikötöhellyel »
az az arany Tó) , tavából melly nem olly mély hogy
Kolywan Orosz Helyt. ered ,
nagy hajók belejárhatnáés 30 mfdnyi futása után
nak, mivel pedig a' béme-*
Katunávál (Asszony ) egynés nehéz , a' portékák tegyesül , és ezen túl Obnak
hát St. Toyänal v. St. Antonionál tétetnek le , és
neveztetik.
JfiiirjuUch y ker.béli vs , Woro- így csonakokon tovább vite'лек. Itt szembetünö кегез
jifsch, Oros» Helyt.

- m Redest Francziák , Ango- jobb egyiptomi szilván Ыlok , és Hollandusok, üz- v'l májd semmit hem tenek, kik ide olajt , bort,
rem, Barbarus , Arabs , Sze»
vasat, fôképen pedig gyaprecsen lakos.kal kik ezeket
jut hordanak. Tartózkod- gabonáért és más azükségetiak itt sok külsö országi kért felcserélik.
kereskedök is, mivel ennek B¡liberlo , rév a' Dunán, Slanagyon egésséges a' levegö- vóniában , nem messze Eie, és olcsóbban egész Spa- széktol, hoi a' Császári hanyol országban élni nem di , és transport hajók telehet.
lelni szoktak.
Bilbas , Senegal fó által for- Bilidong , fóviz , Borneo szigemált sziget Senegambiá- tén, keleti Indiában , mellyban , Fuhl orsz ban. Murfi be a' legnagyobb hajók i»
szigettöl egy fó által vá- bemehetnek.
lasztatik el, 22 mfd. hosz- Bilin, Bylina, Belina, Lobszú , és 3—4 i/2 széles. La- kovitz Herczeghez tartokosi arany port, elefánt- zandó vs falakkal korüLvécsontot , es ki nem készített ve, Cseh orsz.barí, Leutboröket árulnak.
meritzi ker. 294 ház. melBilbér , Berber , vs Persiában , lyek közül go serfozés szaSegistan ker.ben , Ilmentel bad.sággal birnak , u j és régi
vize eredeténél.
várral , plébániás , és több
Bilbilis , vs Hispániában del- kath. tempi, savanyú vízre egy hegyen? Salo vize kuttal, melly a' Ganghnf
mellett. Martialis hazája.
hegynek tovéñél ered, Seid£ i/bourg , kis vs , Erdök oszt. schützeri keserü vízhez haFr. orsz.
sonlít, és messze eíküldeBilderlah, hivatal ," Seesen tik. Vagyon egy Laboratókant. Leine oszt., a' volt
riuma keserü só , magriéVestfália Kir. Nette mellett , zia, és polychreszt só eíkéÍiapiros, olaj , és orló masétésére, találtatnak itten,
ommal 13 ház. és 228 lak.
gránátok és koszén is.
E' felett annak elötte He- Bilina , tó és fóviz , Helsingver hegyen ált a' Wolden- land Svéd tart.ban. '
steini vár, melly 1522-ben BUitio , vs Rhaetiában TiciBraunschweigi Her.gek ál- nus vizénél , most Belizona.
tal felforgatfatott , most Bi/itz, 1. Bielitz.
omladékban fekszik.
Bilitii ferdd , Nyitra Várm»
Bildeston , Bilston , mvs Suf- azon nevü faló mellett.
folck tart.ban Angliában , Haszrtos voltára nézve saposztó müvekkel.
vanyú vize a Spáhi és FüBiledulgerid , kozonséges, de redinek
foganatossáíával
helytelen nevé Barbária egy vétebedik. F. U. Mednyánszdéli részének Eszaki Afrikr familia,
kában, melly tulpjdonké- Biilatus ,, íolyó Bithiniában
Sen Belad-al-Dsí heridñak ,
Tiumtól 20 stad.
gyiptomi szilva tart.nak Bi/Ueha , folyó Macedoaiában ,
neveztetik száraz , termé- Davanánál eredvén Euphraketlen, nagyon kevés.fók- tesbe foly keletre..
tól és tavaktól vizeztetett, Bille, Billena , kis folyóviz,
ieíette meleg tartomány , melly Hollstein és Lauenmelly a' lakosinak a' leg- burg -közt, Steinhorst hiva-;

— зЦ —
talban ered, Elbével Billnek tetején egy pagóda All,
Werder szigetet kerít , és 7
ennek piramisében minmfdnyi folyása után , Hamden éjszaka tûz az Istenség'
bur? mellett, Elbe vizébe
tiszteletére tartatik , úgy
szakád.
bogy ezen templom az álBillerbeck ,: kis vs , felsô Yssel
talmenö hájóknak világosíoszt. egyes. Belgiom orsz.
tó torony gyanánt szolgál.
Billrrbeck , nemes falú , 30 ház.
Közel hozzá vagyon a' Sz.
Pomerániában , RummelsSchiemanchelom
hegye ,
burgi ker. Friedrichehuld
mellyhez számos búcsújáKirályi fabr.val , mellyben
rások tôrténnek.
Î>arket , fél'selyem, és se- Bin- ini szigetek , több szig. Ny.
yem matériák készítetnek.
Indiában, Lukayi szigetekBillesdon , mvs Leicestershiré
hez tartoznak, Floridai tenker.ben Angliában.
ger folyástól keletre, ifjuBillicñ/fraett : falú , Karniolia sitó erövel bíró kutról hb,
Illyricum tart.ban , Bushna resek. A' Spanyolok,kik ezen
patak mellett, egy szép vár- semmit nem kéteíkedtek ,
ral és birtokkal.
ezen kutat nagy szorgalonv»
Billickheim , Billigheim , Bilmal felkeresték.
li -kum , vs Rajna mellett Bina , vs Oglio mellett ,
lévo Donnersbergi ker.ben
Lomb. Vel. Kir. felsö PÓ
W hirbach vize mellett , 200
oszt.
h. és 960 lak.
Binaros , 1. Vinnaroz,
Biüam , régi vs Puy-de-Dome Binasen , Binacum , Bina ad
Francz. oszt. 786 h. 4800 1.
Bacenas , vska , egy várral,
Richer folyó mellett , vanOlonna osz. Lomb. Vel. kir.
nak fabr. A' vson felül Tur1796-ban Francziáktól , tá-.
luron régi vár fekszik.
madás miatt elégettetett.
Billwerder , 1. Bille,
hinche, Bink, Bins (,50o 25'
Billy, kis vs Allier Franczia ¿. Sz. 21o 50' K. H.) vska,
oszt.ban.
Haye vize mellett, Jemap-.
Bil/iwitz , falu Morva orsz.ban pes oszt Francz. orsz.ban ,
Brüni ker. nagyon ]ó vidékegykevessé megvagyon eroben,helybéli káplánysággal
sítve 3800 1. kés , és olió
221 h. és 1290 1.
fabr.
Bilsen , kis vs also Maas Fran. Binder, pléb. falu Vestfáüai
oszt. Maestricht, és Hassel Halle Kant , Goslar ker. Oközt , Demer vize mellett.
cker oszt. Nemes telekkel, Щ
Közel ide annakelötte volt ház. és 287 1.
egy Szerzet és Apátság Her- Bindrohon , vs , nyugoti Maczegi és Grófi kisasszonyok ratták' státusában , keleti
számára , Minster - Bilsen Indiában, Dschumna melnév alatt.
lett , hires Bramini hely ,
Bilston , vs , Stafford Angol
és Indiai remetéknek lakGrófságban , 5000 1.
helye.
Bilur , 1. Beiloul.
Bingen, Bingium,vs, RheinBimilipatnam , / v. Bhiempat- gauban , Nahe fónak Rhenam (18° E. Sz.) Angol vs,
nusba való béfolyá-sánál ,'•
Orissa tart.ban , keleti In- Donnersbergi ker. 470 h. eat
diában , tenger mellett, és 3300 I. hajókázássalr és Tiegykozép magasságú hegy- már mívekkel. Nem messz*
nek tovénél fekszik , mellyinnen vagyon а'В1п§ег1уикд
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Itfiszikláji miatt hajóknak
lötte a' királyi szék.
veszedelmes hely Rhenus- Biörneburg , Berneburg Arctoban, Egy kis szigeten inpolis , vs orosz Finnlandiában , Kumo vizének Bothnet není messze vagyon a
ni tengeröbölbe való béfo
lause
Mäuse torony , 1 . Mä
lyásánál. 330 h. és 2300 1. kik
thurm.
"Bingenheim , mvs, Uradalom,
faeladásbóí's lazaczfogásból
kastély HessenDarmstadt H.
élnek , mellyeket számosan
birtokában, Wetterau,más- száritanak , ,és egész Svékép Fuldai ker.ben ; egycziában széthardanak , takor Hessen-Homburg Land- láltatnak itt dohányfonók,
és posztócsinálók is.
grófé volt.
Bingham , mvs Nottingham- Biörnö , kis vs déli Finnlandiában Orosz bir. kikötövel , a'
shireban Angliában.
Finnlandi öböl kezdetén.
Binie , 1. Etaples.
Abitól 5 mfd.
Binnengepoort , kis vs , és ezép
kikötöhely , Ha Hebridi szi Biota , Biora, vs déli Sardiniában a' tengernél , kikötö
geten.
Binnove , falu 10 házzal , Cseh
helyel , most Porto Bota.
orsz.ban , Leutmericzi ker : Bipp , Pipp » erös hegyen épült var , Bern Kantonban,
bol szép szurkos koszén ásaf tik.
Helvétziában , SolothurnBilsdorf , vs , Wurtemberg tól i mfdnyire , havasokors L. ban , Rothenburg ker.
kal, és jó sajttal.
Biifueurj , (les) 1. Abukir.
6.30 1.
Biobio , hajókázható folyó , Bir, Bir-Adschik, vs 500 h.
Chili orsz.ban , déli AmeriTörök , Orfa Basaságban ,
kában , melly la Concepti
Asiában, Eufrat mellett,
on mellett tengerbe szakad
itt vagyon Halepböl, Diarés a' Spanyol uj ülések , és békirba közönseges áltmeszabad Indíaiak közt határt netel , gabonával , és gyümölccsel kereskedik.
vet. Biocovo , Hegy , Dalmátziá- Bir , tatárul Biur-Su az az :
ban , Narenta mellett mel- farkas viz, nagyon mélyfólye minden levegö válto- viz , melly solía meg nem
zást észre lehet venni.
fagy, Ufa Orosz Helyt.
Bioglio , vs Sei ia oszt. Pie- Birgi, Acilino Kis fóviz, Val
di Mazarában Sicziliában,.
' montban, 10000 1.
Biograd, régi-Zara, néptelen melly Trapani , és Capo
falu Dalmátziában , egy
Coco közt tengerbe fonagy , és bátorságos kikötÖ lyik.
Birglict, 1. Bürglicz.
hellyel.
Biegrod, Belligrad , vs , TÖ- В irgttein , Birkstein , Bürg
rök Horváth orsz.ban Bliva stein , Kinsky Gróf urodaviznek , Verbasban való
dalma, és mvs, 142 h. Cseh
orszban , Leutmericzi ker.
béfolyásánál.
Biörkholm, szigetek Nordía nd- vagyon karton , pamut , és
tükör fabr. , fejéritókkel
ban., Svéd orsz.ban mellyben Carlskrona vs részent 's a' t. Találtatnak itt több
üveg pallérozók arannyal
építve vagyon.
Biörkö , Birca szigefc , Mae- béfuttatók , üveg készítok,
laen tóban' 3 mfdnire Stokés üveg kereskedök, Nem
"boljatól > itt volt ennek emesîrze tôle vagyon egy .széjr
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k&sziklába vágott remete- hágy , vagynak halai ie.
ház.
Wirket Mariât , ha jdan MareoBirgits , fó déli Hiberniátis, tó alsó iÉgyiptusban
ban , mostani neve Bor
Alexandria mellett 7 órányi
a' hoss/.a és valamivel több
row.
,
BíVí, orsz., Sena partján, dé
mint з а* szélessége , majd
li Afrikában , Lago öböl
nem egészen száraz, és с sa к
mellett , mellynek partjai
Nilus nagyobb kiáradásav.
is ezen Király* hatalma anagy esö alkalmával vizet
latt vannak , Szent Lélek fó
кар.
vize mellett, riskásával , Birkfeld , mvs Stájer orsz.ban,
és déli gyümölcsökkel bö
Gräczi ker. Feistriez mel
velkedik.
lett , 100 h. több szövöszekВ tri , üvegfabr. Norvégiákel, és Dekánsággal.
ban Christiánia Megyeben Birkstein, 1. Birgstein,
hol esztendonkéntooooo bu' Birma, Birmani orsz., nagy
tella, es 900 láda ablak üorsz. , tubo Indiában , melly
veg készítetik.
Arrakan , Cassay , Ava, Pe
В irjussa, fóviz, Irkuczk orosz
gu Siam egy részébôl,azelott
к ü Ion királyságokból ujab,b
Helyt. ettöl egykor egy vánidökben eredett. 90—26o E.
dorlóNép, Birjussoknak neveztetett, melly kevés fold
Sz, és 1090 — 1170 ig Ferrómivelést és marhatenyésztól ki terjed, Bengala, Si
am , és China közt fekszik
tést , de nagy vadászatot
üzött.
1050 Angliai mfd hosszú,
Birkenberg, bányászfalu, Cseh. legfeljebb 600 mfd széles,
orsz.ban , Berauni ker. emint egy 17000 □ mfdeket
és 17 mili lakosokat számzüst bányával.
Birkenfeld, vska , és kerület*
lal. Az egész tart. 3 nagy
föhelye Saar.oszt. a' volt hegységektôl vágattatik ke*
Francz. orsz.ban 2000 1. szar- resztül , az elsö nyugot felá
Anupetumin, v. a* nagy nyuvasmarhával, disznókkal ,
goti hegység, melly az Arés^ lovakkal kereskedik.
Birket-el-Hadsch, Búcsúsok'tá- rakánt Avától el választja;
második majd nem közeva ibgyiptusban Kahirátói
4 ora keletfelé, vizét Nilus- pén a' tart.nak megy, ésr
Chinai hegységekkel egybe
ból , egy Manirán keresztül
vagyon kapcsolva,a'harmafolyó Nil' ága által kapja.
dik Birma, és Siam közt te*
A* mellette fekvö laposságon
esztendónként gyülekeznek szia'határt. Fóvizei: Arra
a' búcsúsok, kik Mekkába kan , Ava , Thaluayn , Pe
gu , Sitang , Annan 's a' t.
vándorlani akarnak.Barátjaiktól és Atyafijaiktól e- Földje nagyon termékeny,
gész eddig késértetnek, és és a' klimája többnyire keitt vig vendégségek közt lemetes. Termékei : arany
ezüst, vas , czin , ólom ф
egymástól bucsútvesznek.
Birgit Karun , az az Charon, piskoícz, egérkô , büdösko,
timsó , salétrom , boros- ,
tava hajdan Maris' tava,
kôzép jEgyiptusban , 30 tyánykó rubin , záfir , amfd a' kerülete, sok sót fog- metkö, gránát, krizolinr
márvány, megnes , riskálal magában , melly viz'apadásakor kristályosodik , sa , pamut , selyembogaés egy só héjat a' sáron rak, eíefántok , tigriselí,

vadalí , lovak , szárnyasvsa Ammarapuram.
állatok 's t. ef. Lakosi több- Birmingham , vs Angol Warnyire Birmanekböl , és Pewik Grófs.ban 16403 többguanerekböl állanak. Az elnyire új h. és 7,3670 1. rensök barna ábrázatuak , a'
detlenül hegyeken vagyoa
fejérszemélyek mégisrnajd
építve , egy a' legnagybbb
Hem egészen fejérek , férfifabrikáshelyek közül Angliak erösek nagyok , és meában , elobbeni századnak
lyeket nyakokat , karjokat
elsö felében nem nagy tekéntelben volt, és csak a'
és lábszárokat tatovérozzák, az az : metszés és szúküzellévo vas, réz , és körások által kiczifrázzák ,
szén bányák által emelnagyon elevenek , vigak ,
kedett fei. , Föbb fabrikaemberségesek ,
és
venkészítményei kozzé tardégszeretôk. Az Aszonyok
toznak az ércz gombok mel
jó tömött testüek , és haly ek körül néha 20000 eramar megkôvérednek , feke-r
berek f oglalatoskodnak :
te , hosszú , és sürü hajaik
csatjai meglakírozott , és
pallérozott sárgarézbol va
vannak. Foldmivelést, szarvasmarha , és kecskete- ló portékáji,pallérozottmun
jiyésztést üznek. A'munkalkáji ; papiros tôbbféle drága
kodás nem nagy virágzatkövek,fegyver,reszelö,üveg,
ban vagyon , ámbár hasz^
és egyébbluxusnemei.szalanos mesterségekre hajlan<- mia,gálicz.Mindezek nagy tö
kélletességben, készítetnek,
Üóságok пещ hjbázik. A' keés machinák által nagyon
reskedés jó állapotban va
elömozdittatnak.
1792-töl
gyon. A* státus egy határmind ezen portékáknak kenélkül való magán uralkodó alatt vagyon , örokös
lése megcsökkent hazájokя.' férjfi lineán ; az uralkodó-^
ban még is , és Amerikálának hosszu és pompás tiban ezek legióbb vásárt
tulussa vagyon. ; a' többi tesznek. 1805 Birminghámközt : föld, és lev egö urá- ban 17.5 kereskedö ház volt.
nak nagy érdemü és hatal- A'íabrikákés a' kereskedé»
mu egyedül uralkodónak,
hasznos csatornák által ,
fejér Elefánt urának , ki mellyek a' be és kivitelt
mind a' tokirályi kö.teles- könnyebbitik , nagyon elöeégekre figyelmez neveztesegítetnek. 2 nagy templotik.l.i.a'kozonséges szelídség- ma, több kápolnája, 1 szare, mindennapi imádságra ,
bad iskolája, 2 szegények
könyörületetessegre , csupa iskoláji , Ispitályja , szép
tizedeknek beszedésre, igazr theátroma , több könyvságra , büntetésre harag- tárja, és7 ferdöje vagyon.
nélkül, földhözhasonlo tü- A' vs piaczán vagyon a'
résre , melly minden teNelson oszlopa.
remtményeket hordoz , o- Birnbaum , lengyelül MiedItos parancsolók rendelésézychod , nemes vs Warthe
re , )ó tanácsok meghalga- mellett , Posen, Varsói oszt.
tására , minden kényesség- 250 h. és 2000 1. kik között
nek elkerülésére , 's a* t. A' 482 zsidó is találtatik va
Jíirályi Herczegek azontar- gyon posztófabr.
tományokról neveztetnek , Bimbaumi «rrf<î,v.kôrtvélyesJu■mellyeknek helytartóji. F§ \\ havasoknak része, magos
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erdós bérczek Karnioï. Illy- dustól formáltt kïfe szigerikum tart.b. , mellyek több
ten , Simpí , vagy Ximpim
lombos mint sem to leve- eroségtol , melly mellette
lü fáktól fedeztetnek.
levö szigeten fekszik, véБ ir/10 , kis vs , tulsó Herczs. delmeztetik.
ben, Nipoly orsz. ban , egy Birviesca, kis vs , régi CastiPüspöknek széke.
liaban Spanyol orsz.ban ,
Biron ,
haidan
Báróság ,
Bureva kôrnyékinek íoutoljára Herczegség , Pe- helye.
rigord tart.ban , Francz. Birze , 1. Birse.
orsz.ban.
Bis , vs Aria tart.ban. Africáb.
Biron, vs , 109 h. Dordogne Bisaccia , Bisazza, kis vs, es
Francz. oszt.
Herczs^ tulsó Herczs.ben,
Birr , 1. Kings-County.
Nápoly orsz.ban , egy PüsBirs , Birsig , fóviz Helvétzi- pôkséggel , és 4900 1.
ában , melly, 6 mfd.re Ba- Bisagno , 1, Besagno.
sel felett Jura hegyben e- Bisaitia, tart. kózép Macedored , és Basel vsánál Rajná- niában.
ba folyik.
Bisamberg , vár , és pléb. falu
Birse , Birze , Radzivil Her- Austriában, Ens alattManczeg'vsa, Vilna orosz Helyt. hardsberg alattlévô negyedBi'sk , C5.50 17' É. Sz.Jker.vs ben, hasonló nevezetü paOrenburg orosz Helyt. Beja- taknál , és hegynél tartola mellett , 40e fa h. és 1400 mányi tôrvényszékkel , és
1. közel hozzá 3 sos tó ta80 h. itt terem Austriának
láltatik.
legjobb bora. ..
Birstein, vár , Isenburg-Bir- Bisantagam , helys. Guzurate
stein Herczs. ben, egy dornorsz.ban Ostindiában, jeles
bon , alatta fekvö hasonló
kézi müvekkel.
nevii faluval. Ezen tájékon Bisanthe , v. Rhaedeston vs
70 vasérczko is találtatik.
Tracia szélén Propontisnál.
Birtha , Bira. 1) vsésvárMe- Bisam, 1. Besançon,
sopotamia szélén Euphrates Bisayas, számos, Malayi Nép?
vizénél. 2) vs ott Tygris
ség Philippi szigeteken.
vizénél, most Tekrit.
Bisana , 1. Bisaccia.
Birth'lm , Berethalom , 46o 6' Bisborough , falu , York 'An31 E. Sz.^ k. Sz. mezó vs ,
gol Grófs.ban , északi RiMedgyesi székben, Erdély
dingban , timsómívvel , és
orsz.ban, egy hegyvárral, vitorla vászon fabr.
evang. superintendenssel, e- Biscaye, Viscaya, Cantabria,
vang. iskolával , és nem
tart 64 4/5 □ mfdön 113
eggyes. gör, templ.mal, la370 1. számlál. Spanyol orsz.
kosi Szászok, Oláhok ésCzif
ban, melly ész.rôl Biscagányofc.
yi tengerrel , nyug-rólAsBirtnicz , 1. Pirnicz,
turia de Santillánával.d.rol
Birtultan , vs , Plock Varsói
ó Castiliával kel.Fr.orsz.gal,
volt oszt.
és Navarrával határos, 3
Biruch , kis hajdan esmérettartományra ugymint Bislen ország , Nigricziában ,
cayi urodalomra , Guipozészaknyugotra Tombuktucoa, és Alava tart.nyokra
tól , Valet fövsal.
részeltetik , fával , ólom^
Birun, derékkikôtohely Jatmal, és vassal bövelkedik,
ta orsz. Ostindiában In- bora »agyon kevés van ,

1
a' partjain ellenben czitro- Dimmer meliert , *6"5 h.
1600 1. gyolcs , es fonálkempk , narancsok , gyümölcsök, gesztenyék , diók,
reskedéssel.
szarvasmarha, hai, osztre- Bischofsgrnn , falu, Bajor osz.
ban, Main ker. fejér Main
acsiga, 's a' t. találtatnak,
hajós legényei legjobbak.
mellett, híras üveg hutáLakosi vígak , és munká- val , melly üveg gombosok , tulajdon nyelveket , kat, és gyöngyöket, egéast
beszéllik , melly SpanyoNyugoti indiába , és Afriloktól Vascuence v, lengua
kába küld , és FröbeshamBasconcada (Francziául le
mer nevû hámorral.
Basque^ hivattatik, gazdál- Bischofsheim , vs Würczburgi
kodásokat nagy szorgalomnagy Herczs.ben Röhn bérmal folytatják, és sokgyapczei mellett , 2ôo 1. és poszjú, és vasportékákat készí- , tó fabr.
tenek.
Bichofsheim , vska , LeininBiscaya , 1. Neubiscaya.
geni Hercz&.ben , Tauber
Biscnyi tenger , Atlanti tenmellett, Badeni Main és
Tauber ker. 1700 1. és egy
gernek része, melly Spanyol országnak partjait
Gymnasiummal.
mossa.
Bischofsheim zum Steg, vs, Ba
Bisceglia , vs , Bari , Nápoly deni nagy Herczs.ben 860 1.
tart.ban 10600 1.
Bischofs lak, Laak, Locopolis,
Bischarin , Arabs , áruló, hiKarnioloknál Skofialaka ,
tetlen, és zsivány horda,
vs Karniolia Illyrikum tart.
Nabiában , Ababd szom- ban, Laibachtólj mfd. Bo
szédjoknak örökös ellenséla és Zeier vizeknek egyegei.
sülésénél , egy nem messze
Bhchburg , 1. Bischofsburg.
omladékban fekvö hegy
Bischdorf, 1. Püspöki.
várral. Ide tartozott a' ha
Bischdorf, Halle Kant.nakfösonló ne»ü lomfdnyi kerühelye , Halle ker. Saale oszt.
letü , és 200 falukat magá- a' volt Vestfáliai kir. 29 h. ban foglaló
Urodalom.
és 2¿9 ï. kik fozelék , és
Gyolccsal , czérnával , és
kômény termést üznek,
lovakkal jó kereskedés üzetBuchhausen , pléb. falu , és tetik.
hasonló neyù Kant.nak fö- Bischofsstein , Bischstein , vs
helye, Eschwege ker. Werra keleti Prussziában , Heilsoszt. a' volt Vestfáliai kir. bergi ker. 371 h. 2230 1. és
ságban, Wohra mellett, 96
Gymnasiummal; gyolccsal,
h. és 570 1.
és fonállal kereskedik.
Bisehheim , fóviz , Hanauban, Bischofswerda , Episcopi insu
e* mellett nagyon jó bor la , vs Saxoniában , Meisseterem.
ni ker. Stolpen birtokban ,
Bisehtnark , vska, Pomerellen Weiseritz mellett, töb.b tatart. Stargadtól пега mes- vak közt fékszik , 350 h. 1800
sze,
1. posztó és gyolcs fabr.
Bischofsberg, 1. Johanisberg Bischofswerder, lengy. Bishués Bischofsburg.
piec, szép vska, keleti PoBischofsburg , Bischofsberg,, rosz országban , Osse vize
íengy. Biskupiec,(55° 51,
mellett, melly Visztulába
Sz. 38=> 37' rt. R.) vs , keleti folyik , 120 h. 1130 1. posz
Frussziában, Heilsbergt ker.
tó és kaíap-csináló mühe-

- KS lyekkel.
Ide val¿ bor Iegerösebnek
Bischofswiese , bizbnyos kör- tartatik az egész tartom.
nyéke a'Berchtesgadeni Her- ban , és sok ideig lehet tarczegségnek ; mezök és ber- tani. Ezen tájékon sok kukek Unterberg hosszán e- koricza terem.
gész Haltthurmigterjednek, Biser , kis fóvíz Perm Oróse
Rôzepén megyen a' Hall-út, Helyt. e' mellett rézbánya találtatik , mellyhezmellyen Berchtolsgadenböl
Reichenhallba sokövek vi- ,580 mesteremberek , és 1600
tetnek.
,
parasztok tartoznak.
Bischofszelle , (470 30' 28" E. Biserno , csatorna Nápoly отSz. 26o ел' «о" К. H. ) vs ,
szágban , melly Adriai ten
Thurgaui Kant. Helvetziá- gerbe kifoly.
ban , Sitter vize mellett , Biserta (37Э 17' ío'' É. Sz. 27o
hol ez Thurba folyik , egy
48' 40" K. H.) vs Tunis bivárral. Lak. kath. és réf. A' rod. északi részében, 8 mfd.
Collegium' temploma mind
nyire Tunis fôvstôl , nem
a' két hitü kôzségeknek kömessze Cap Serratól, jó hezonséges.
lyen a* kereskedésért , egy
Bisçhof-Teinitz , (49° 31' 57"
csatorna mellett , halaste»
E. Sz. 300 39' 45" K. H.) vs , kbzepén olajfákkal és malo370 h. Cseh orsz.ban , Klatzsákkal bövelkedft , kelemetaui ker. Radbutza mellett,
tes táiékon fekszik. Vagyon
várral , gyolcs és kôtélfabr.
szép kikötöhelye , melly
csipkekôtéssel. Fôdekàn ,
a*
lakosoknak
restsége
és több kath.templomokkal, miatt , mindég jobban boés postaházzal.
ríttatik be az iszaptél. A'
Bischstein , 1. Bischofsstein.
f<5 felé levö részét egy vár
Böschweiler , Episcopi villa ,
több más eroségekkeí oltalfabrikás , és kereskedö vs ,
mazza. Itt látszatnak még
alsó Rajna oszt. Franczia Utica vsnak omladéki.
orsz.ban , Motter mellett , Bishops , Ankland , kellemevárral , 576 h. 3320 1. posz- tes vska , Durham Angol
tó , buzér , tobák , és börGrófságban , Were mellett ,
fabrik.
Twist fonással.
Biseglio, Viglia, vsBari tart. Bishops-Castle , kis mvs, uroban , Nápoly orsz.ban , ten
dalom és vár Schropchireger mellett, Piispokséggel.
ben i két Küldetjei üjnek a'
Bisein , Peseno, Pisein, hegy- Parlamentomban.
vár Etsch vize mellett , Bithop-Stortford, nagy keresztLorab. Vel. Kir. félsô Etsch be és jól épült mvs Hertfordshireben Angliában , jeoszt. alattafekvö Calían nelesiskolával és konyvtárral.
vü helységgel eggyütt, mint
tulajdon birtok Trapp Gróf- Bisignano , Besidiae , vs innensö Calabriában, Nápoly
hoz tartozik.
orsz.ban , egy dombon CaBisentina , sziget , Bolsena tóban , a' volt Fr. Tiber oszt. eenzától észak - kelet felé 6
mfd. Püspbknek széke , en-«
Pápa birt.
nek . káptalan templomán
Bisenz , Bzenec , Bzanze , vs
kivül, más i4Plébániatemka Morva orsz.ban , Hradischi kér. 394 h. 2514 í. Pléplomokat számlál. Tájékáig
bániával, tartományi Desok Albanesek laknak.
kánsággal , és szép várral. Biskaja-ftrepost , 1. В i i s К

Biiltarij , Nemzet Algierben ,
szegény emberek , kik a'
Saharához tartozandó majd
nem egészen terméketlen
. Zab nevii vidéket , Constantmetartományában lakják.
Éhségtôl
kénszérítetvén ,
Algier fô vsba hordozkodnak , hol egy közönseges
Fejedelem alatt , es közön
seges kassza mellett , minden legalacsonyabb munkákat , és szolgálatokat vég*
hez visznek , magokat jámborsäg és hüség által megjkülömböztetik , és éjtszaka
mint a' Nápolyi Lazzaroni,
rongyokban takarva , egy
lóczán ház elött nyugszanak.
Algierben egyedül ezek a'
szabad szolgák , kik , hogy
ha egynehány esztendök elfolyta alatt , véres veréjtékekkel kis 6. v. 10 Velenczei
aranyt erö vagyont szereznek , haza térnek , és magokétol már gazdagoknak
tartatnak.
Biskupieo , I. Bischofsburg ,
Bischofswerder.
JBismar font, Dániai mérték ,
melly 12 közönseges fontot
tészen. Három Bismarfont
egy bizonyos mázsát tészen.
Bismark , vs , és hasonló nevezetü Kant.nak fövsa Sten
dal Iter. Elbe oszt. a* volt
Vestfáliai Kir. kicsiny , és
«zorosan épült .3 кар. t fó
útszával , tempi, iskol. 100
h. és 842 lak. ; ,5 országos vásárjai vasjynak,
Bisnagcir , Bigenagur , vs, nyu»
goti Maratták tart.ban , keleti Indiában, egy hegyen,
hajdan hasonló nevezetü
orsz.nak fövsa) virágzó kereskedést üz.
Bisperode , pléb. falu Halle
Kant. Eimbeck ker. Leine
oszt. nemes telekkel, 125 h.
is toi7 1. kik gyolcsot szönяек » és 4 országos vásárt

tartanalo- Találtatik itten
büdöskö kut , egy kószénterületen.
Bissagoti , helyesebben , Bidschuga szigetek , kôzép számu szigetek , alsó Senegam' bia , déli partiainál Afrikában , termékenyek , de
némellyek puszták. Lakosi
Bissagotok jobban Bidschugatok , nagyon durva , vad,
hadakozó , és rabió szerecsenek , kik szomszédjaikat mindég nyughatatlanítják , és gyakran szabad
prédára kimennek. Ezen
szigetek e' következendök :
Bulam , Kasnabak , Hühner
sziget, Babachaka, Avugena , Basagu , Ders , Papageyi sziget, Kazegut.'Karasch , Varangh , Mayo ,
Jamber , Méztetejü sziget,
és Suoga. Ezen 12 szigetek'
mindeggyikének tulajdon
Fejedelme vagyon.
Bissau , Bisseau , Bissago, Bassuch , (\ \0 35' E. Sz.j¡ -sziget
Balante partjain, alsó Senegambiában , 25 mtfdnyi
kerülete vagyon , hosszasgömbölyü , nagyon szép ,
alacsony , erdökkel benott
hegységekkel , mellyek közt
nedves , és termékeny rétek találtatnak. Bövelkedik
' mindenféle eleséggél , kiváltképen pedig gyümölcs'
minden nemeivel , és nemes
téli gyümölcsökkel, árpa, és
riskása különÖsen termesztetik : marha tenyésztése
szembetünö , szarvas marhája nagy és kôvér, juhai,
disznóji és lovai hibáznak ,
de vannak jó kôvér , és rövid
lábú kecskéii. Lakosi pogányok , merészek , és hadakozók , többnyire szétszórt
kunyhókban laknak , mivel
az egész szigeten , melly
máskép elég népes , csak egy
falu találtatik. Despota Ki
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rályjok "mindég , Schagre- Butanes, p. némzetség Thraaek közül, az az: fö nemesek
cía lakosi közül.
közül valasztatik. '9 tarto- Bistonis , tó Tliraciában ,
mányra osztatik , mellyek
mellybe folyt Kompsátos
közül mindeggyiknek egy
vize.
helytartója yagyon. Kikö- Bitzszingen,ObeTbissingen,metö torka jó. Portugallusok- zövs , és urodalom Bajor
nak , kik itt kereskedést üz- orsz.ban , felsö Duna ker.
nek, vagyon egy kis, és (Dettingen - Vallerstein Hergyengén örzött várok.
czegségben.
Bissaji szigetek , Asiában Lu- Battra ', mvs , Cseh orsz.ban ,
zontól délre , Borneo , és
Chrudimi ker. 219 h^z. egy
Mindanao közt , több mint várral , és kath. pléb» tempi.
10000 szigetek ,
mind
Lakosi Cseh és Német nyelezek között nehezen ta- vet beszélnek , gabona, kenláltatik 1/4 órányi kerüle- der és lentermesztésbôl , fotü. Lakosi többnyire Ma- nal , és gyolcs kereskedéslayi ágokból származnak ,
böl élnek.
kik közül némellyek Spa- Bisztra , tót falu Gömör Várm.
nyolok alá vetették mago- ben , Magyar orsz.ban Tikat, némellyek függetlenek szán innen. Ref. lak. földmaradtak , 's ezek az Euro- mivelésbol és vashámorokpai jobbágyok kárára zsi- nál tett munkákból élnek.
ványságot üznek , némel- Találtatnak itt posztócsinályek pedig Mindanaoi Sul- lók is , kik parasztoknak
tán alatt vannak. Egyne- szür posztót készítenek.
hány szigeteken , különösen Bisitrict , Besztertze, kir. Sz.
pedig de los Negros szigeten
vs , hasonló nevti ker. ErSzerecsenek gyapju hajjal
dély orsz.ban , Szászok' tart.
Iaknak , kik ^Etasoknak ne- ban (47° ¿' 46" E Sz.} Beszveztetnek. Ezen szigetek na- tercze mellett , Plarista Colgyobb részént igen terméleg. evang. Gymhas. Minokenyek mindennémü növeriták klastr. postaházzal és
vényekkel, lovakkal, és va- 4728 lak. kik jó szölö mívedakkal bövelkednek. Na- lést üznek, sok tarisznyát
gyobbak e' következendök :
készítenek , és Bukovinával
Samar, Leyte,Zebu, de los
kereskednek. Vagyon kath.
Negros, Вапау^ Paragua ,
és evang. tempi, egy polgár
Mindoro , 's a' t.
ispitályja és könyvnyomta£issendorf, kath. Eklézsia , és tója.
Kanton' föhely e, Osnabr ück Bisztricz , V. Beszterczei kér.
ker. Weser oszt. a' volt West- v. Nösni tartom. Erdély orfália Kir.ban , 24a h. Lako- szágban , Szászok tart.ban
si lovakkal kereskednek.
Ész. Marmaros Várm.vel ,
Bitsenz, k. vs Hradischi ker1.
Kel.röl Moldvávat, DélrÔL
Morva orsz. 1,50 h. Határan
Kolos Várm.vel , és Ny.rÓI
legjobb bor terem.
belsö Szolnok Várm.vel haBistrrfeld, Biesterfeld , haj- íáros. Szász , es Oláh részre*
dan vadász-vár , és Lippe- osztatik , az elsöben BeszDetmold Grófok , mellék tercze , sz. kir. vs fekszik«
lineájának közönseges resiNagysága 33 1/4 mfdet tesZ ,
dentziája , Paderborn , és 51 helys.kel. Vizei a' nagy
Corvey beat Veeztfáliában.
Szamos , Spalva , nagy ее
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kisBesztercze. Élelmétmar- nél , keletre Paphlagonia. ,
hatenyésztésbol.bányászatdélre Mysia és Phrygia ,
ból , szántófold , és szölÖ
nyug.ra Propontis határozmivelesböl veszi. Erdejibeñ
ta. Fö vsa volt Nicomedia,
.sok vadak találtatnak.
most török Anadoli BeglerBisztricia , Zágráb Várm. Ногbégséghez tartozó tartováth orsz.ban Sz. Ivánhoz mány. „
üóraSzáván innen, hegyen Bithynium , vs Bithyniában ,
fekvo falu , kath. pléb.val ,
más nevé Claudiopolis ,
es csudás B. Asszony képé- Tuis vizén által, Antimonsvel , melly számos búCsúnak, Traján Cs. kedvesének
soktól látogattatik.
honnja.
Bisitricza , arany Bisztricza , Bitischka-Otsova , mvs Morva
fóviz , melly Erdély orsz.
orsz.ban , Iglaui , (annakeban ered , Bukovinát kelötte Brüni ker. plébániáv.
resztül folyja, és Moldva 70 h. ¿8^436 1. Ossova' vára
orsz.ban Szerébefolyik ; vaegy dombon fekszik. Országyon arany homokja.
gos vásárja jeles és 24 JuBisitritt-Ünterm-Hottein, mvs.
liusra esik.
Morva orsz.ban,Preraui ker: Bitiszka , Bitischka , Weworsékes várral, és szépkerttel, ka, németül Eichhorn - Bi196 h. 1300 1. és pléb. Ho- tesch, Klein-Bitischka, mvs,
stein dombnaktetején találMorva oríz.ban , Brüni
tatik szép bucáús templom.
ker. Schvarza mellett, EichBisztrzitz , vska , Morva orsz.
horn Urod.hóz tartozandó ,
' ban i Iglaui ker. Plébániápléb.val, 147 h. és 1865 lak.
val , 2 tempi, ispitállyal , Bito , orsz. és vs Negerek' iolrégi várral , 286 h. és 1849
<*én Africában , Niger vilak.kal.
zénél.
B¿sztriiti,f(ílu Austriai Siléziá Bitonto , Bidruntum , vs Nában , Tescheni ker. Oelsa poly orsz.ban , Bari tartomellett , Tescheni Kamarai mányban , 2300 1.
,
jószághoztartozandó, kath. Bitsch , Biche , (49o 3' E. Sz.
íiliál tempi, evang. orat.
2.5o 14'K.H.) vs, és hegyvár,
és oskolával , 1 16 h. és 1063 Horn vize mellett , Franczia
lak.kal. '
orsz.ban, Mosel oszt. 22.5h.
Bitaxa , vs Axia tart.ban Afés 2480 1.
rikáb. most Badkis.
Bitterfeld , kis vs Muida melBitchu > vs Nipón szigetén , Ja- lett , Szász orsz.ban , Vittenpanban , és hasonló neveze- bergi ker. egy Superintentü orsz.nak fovsa ; Miaco denssel , 225 h. 1220 I. poszBitesch , nagy vs Morva orsz. fazékasokkal.
ban , Znaimi ker. Namiescht Bituriges p. 1) Vibisci Galliaí
. Urodalomhoz tartozandó , nemzetség, kiknek fövsok
falakkal körülvett , külsö Burdigala , Bourdeaux. 2)
vsaivâl együtt 243 h. és 1 igo Cubi , Galliai nemzetség ,
1. számlál. Három országos kiknek fö vsok Avaricum ,
vásárja vagyon.
Bourges.
Bitetto > csekély vs Bari tart. Biur-Su , 1. Bir.
ban , Nápoly orsa.ban.
Biuthere , Bathycolpus
BaBirhynia , régi Bebrycia, haj- thynius> kis fóvíz Rum- Iii
«Inn ország л' fekeïe tenger- T$rök tart,b«in , melly Mar
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mora tengerbe folyik , és
ban , melly északi tengerbe
folyik.
Biuther kis tengeröbölt for
Bladenióurg , vs északi Amerimál.
Bivvna , vstulsó Calabriaban,
kában , Maryland Szabad
Nápoly orsz.ban , hasonló
Státusban , Prince Georg
nevezetü tengeroböl melGrófságában, 160 h. és Akalett , melly Golfo Camelidemiával.
conak és Terinconak is ne- Bladnok , fóvíz Essex tart. ban,
Angol orsz.ban , melly Néveztetik.
met tengerbe folyik.
Biione , Bizum , vs alsó Moesiában , Toldindulással le- Bladnok, fóvíz Galloway Grófságban , déli Skótziában ,
omlott.
Bizja , régi várok az Odrys- melly W ithern vs , és Ferrisiai Királyoknak Thraciá- town kis tengeroböl közt Irlandiai tengerben folyik.
ban.
Blaagard , (Blauhof) Kopen- Blaena , termékeny tart. Syhágánál, iskola mesterek'
nope és Halys vize kózott
Paphlagoniában.
nevelö 's tanító intézetje.
Blacandros , vs nagy Phrygiá- Blaesibad, egésséges ferdöWür-*
ban Maeander vizétôl пега temberg orsz.ban Tübingentöl 1 órányira.
messze.
Blackheat , nagy laposság An- Bloffert , Plappert, apró pénz
gol orsz.ban , Kent Herczs. alsó és felsö Rajnánál kevés
becsü , de ez is külombféle
ben. Az 6 szép fekvése , es
egésséges levegöje miatt na- , tájékokon változik. Cölln
gyon kellemetes , es sok ben egy Blaífert 3 Clevi-Stüszép mezei házakkaí körül bert , v. 4 Albust, az az 48
félpénzt tészen. Baselben
vagyon véve. Ugyan itten
találtatik egy ispitály,melly
egy Plappert annyira becsültetik , mint egy silling,
Törokökkel kereskedést üzö
v. 12 filler, és 45 Plappert,
Morden Jánostól építetett ,
egy tallért tészen.
és megszegényedett jámbor
kereskedök*
gyámolának Biagvdat , vasérczel bövelkedö
jzenteltetett. Tulajdon ká- hegy , Perm Orosz Helyt.
polnája , és tulajdon káp- melly 1735-tol olta eszt.fcent
lánja vagyon, Fö gondvise- legalább íioooo mázsa érczlése két kereskedökre , kik czelszolgál.
Törokökkel kereíkednek , Blain , vs alsó Loire Fraücziá,
bizatott.
oszt. 4080 1.
Blacknes Castle , vár , nyugoti Blainville , kis vs Meurthe viLothián tart.ban , déli Skóze mellett Francz. orsz.ban
cziában , egy fokon , Stá- ezen víztól neveztetett oszt.
tus - tömlöcznek rendelte- ban 4,50 1.
ЪЫг-Âthol , Eklézsia Perth
tett.
Blackwater , fóvíz UIsterben ,
Grófságban , kôzép Skótziá
Irlandiában, melly Neang ban , 3000 I. Athol Herczejçnek mezei lakja. Garie mel
tóban foly.
blackwater, fóvíz Munster tar- lett.
-tományban , Irlandiában , Blamont, Blankenberg , kis vs,
melly longhali öblöt forés vár, Vezouse vize mellett,
máló széles béfolyása által Meurthe Francz. oszt. han.
"íilamont , kis vs , erös v¿r, e*
tengerbe szakad.
Blaekwatcr г fóvíjs Angol Qisz» tirod.raiüd a' kettö egy he-»
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gyen fekszik Doubs Franczi
burg , és Regensteirii Gr<5fok' kimulások után , 1.599oszt. 4000 lak.
Blanc , (le) 46o 38' E. Sz. 18°
töl Braunschweig - Wolfenbütteli Herczegek' birtoká—
43' K. H.) bis vs Indre oszt.
Francz. orsz.ban 3400 lak. ba mint kölcsönözött jószág;
Creuse mellett', vagyon vas visszaiött , és i707-töl mint
bányáia; bor kereskedést üz. Birodalmi Herczegség bíratBlanc , (le) vs Meurthe Franc. tatik. i8c>7-töl Vesztfáliai
Kir.sághoz
kapcsoltatott.
oszt.
1803-ban 6 7/8 □ mfdön г
Blanche Baye , tengeröböl,
Terreneuve szigeten , északi
vst, 3 mvst , i 5faiut, és
Amerikában, kelet feléter- helységet , 1 klastromot , 4
urodalmi birtokot , 3 Her' ied.
Blanda , Blandae , vs Laletaczegi jószágot , 5 nemes tenusok földen Hispaniában ,
leket , 18012 há¿. és 12094
Római Polgárok' bakhelye,
1. számlált. Szántófoldjei
rosszak , de annál szebb ermost Blandes.
dei, külombféle vadai , dráBtandford, falu Dorset, Angol
gább reze , márványa és
Grófságban 2200 1. Stoure
mellett ; nagyon hires ing- külön földnemei vannak.
Blankenburg , ker. Saale oszt.
gomb fabr. vagyon.
Blandusiae f. forrás Sabinusok a' volt Vestfáliai Kir. többfölden, Anio vizénél, mellynyire a' fent leirt Herczegs.
böl , Halberstadti Herczeg
nél volt Horatiusznak kedség' részébol , Wernigerode ,
ves majorja.
JBlanes , kikötöhely Cataloni- Hassenrode, és Behrenburg
Grófságokból , Quedlinburgi
ában , Girona birtokban ,
kôrnyéknek részébôl , és El
Spanyol orsz.ban
Blanka , kis sziget Mexicoi ö- bingerode hivatalból áll.
bölben déli Amerikában ,
Északról Halberstadti ker.
Tlascala tart, partján , Ve
Nyug. Osterode ker. délrol
ra Cruxtól nem messze. Igy
Nordhausen ker. és Stolberg
lieveztetett fehér homokjáGrófsággal , kel. pedig An
ról, igen koszálos.
halt - Bernburggal határos.
Blankenau , Prépostság Fuldai
17 64/100 □ mfdön 53294 L
Püspokségben , Lutter vizé
vagynak, ezek egynehányot
nél.
kivévén , mind luth, hitüek,
Blankenberg , 1. Blamont.
7 vsa , 4 mvsa , és bányavsa,
Blankenberg , kis vs Bergi nagy és 64 falufa vagyon , mellyek
Herczegs. ben , Sieg vize mel
Ii Kant, és 52 kôzségekre fel
lett Rajna oszt.
vannak osztva. Fovsa .
,
Blankenberg , kis vs )6 kikötö- Blankenburg , (51O 47/ 55" E.
hellyel , és erös várral ten- Sz. 28o 37' K. H.) Alpraefecger mellett, Lys oszt. Franc, tusnak , polgári torvényorsz.ban , Ostende és Sluys széknek , több ker.béli Felközt , Brüggétol 2 mfdny ire.
sôségeknek , bányatisztségBlankenberg , v. Blankenburg,
nek és Consistoriumnak szévs Rinne mellett , melly a' ke. Blankenberg hegye*
vs alatt Swartzában folyik,
mellyen a' királyi kastély»
Swartzburg - Rudolphstadt
vadas kerttel , és LouisenHerczs.ben , 186 h. és 880 1.
burggal fekszik , a' legszebb
Blankenburg , egykor Grófság,
kinézést nyujt. Tulajdon vsmelly Blankenburg, Heim- bólf melly fallal körülvetetett ,

tetett , kftvekkel kirakatott nával, 83 h. Ó3290I. vagyoa
és 3 bapuval díszes. Várból
vasbányája.
és vs elött levo kertekböl Blankil, к is ezüst pénz Fez és
áll. Vagyon 2 tempi. GymMarokko országokban , Csánasiuma 4 Classissal, leá- szár képével , a' becse egy
nyok iskolája, mellyel az
garast ér , és 3 Barbariai
újjabb idökben a' szorgalom
onszot (uncia) nyom. Számiskola is öszvekapcsoltatott.
láló pénzt tészen. .
go szegényeknek való ispi- Blankitz y Flanitz , fóvíz Cseh
tályja, 395 ház. ¿52635 lab« orsz.ban , melly Bechini ker.
Itik marhatenyésztésbol ,
Lyszi nagy erdöben ered ,
fahordásból , foldmívelés- Gans nevü omladékbanfekvií
várnál Prachini ker.be által
böl , mesterségekból és ke»
reskedésbôl élnek. 2 országos
]ön , észak felé folyik, Wodvásárja vagyon. A' vár vaniánnál nagy szigetet kerít,
laha Blankenburgi Grófok- tovább Protiwinu , és Klokotschin felé megy , és ma jd
nak lakhelye volt , melly
nem ottan Buttin falu alatt
alatt mindjárt ördögfalai ,
(Teufelsmauer} emelkedWatawában szakad.
nek , ez a' Heidelbergen fek- Blansac , kis de népes helység,
VÖ természetkülombféle álNay vize mellett , Charente
lásiban öszvefüggö kösziklaoszt. Franczia orsz.ban 55e
lak.kal.
láncz , melly északnyugotról délkeletre terjed , és Blantko , mvs Morva orsz.ban,
Brüni ker. Zvittawa mellett,
csak az Anhalti vidékben
132 h. és 980 1. plébániávai,
elvész. A' vs elött Thier nevárral , több puskapor ,
vü kellemetes sétáló hely
és egy különös papiros,
vagyon.
<
malommal.
Blankenburg , 1. Blankenberg.
Blankenese , falu Pinnebergi Blariacum , vs Menapiusok*
fôldén Galliában > hoi most
Urodalomban, Holsátziában,
Blerick fekszik.
hol Albison keresztül járnak , a' kik Hamburgból Blarney , falu , Cork Irlandiai Grófságban, Corktól 4
Bremába utaznak. 170 h. és
mfdnyire , Twistszôvéssel.
2000 1. kik kozött sok hajóBlasendorf, Balásfalva , (46a
sok és halászok vannak.
9' 29'' É. Sz.) Oláh mvs ErBlankenhayn , v. Blankenhain,
dély orsz.ban , Fejér Várm.
vska , ésvár, Unter- Gleiben, eggyesült Görög Püschení Grófságban , Thurinpöknek és Káptalannak szégiában , 4 mfdnyire Erfurtke , kath. és görög ßymn,
tól; Katzfeld Herczeghez tarNormális iskolával , kath.
tozik.
ref. és görög tempi, és 1 gö
Blankensee , falu , és nemes jórög klastr.
szág , hasonló nevü tó mellett Saxoniában , Vittenber- Blas¿enzel¿)i , Zella, vs Gothai
Herczegs.ben 241 h. »130 1,
gi ker. Brandenburgi kôzép
fegyver és aczél fabr.
Marktól egészen korülvéve.
Blankenstein , vs és urod. alsó Blassowa , Blaszesowa , falu
Temes Várm.ben , Magyar
Austriában, Mölktöl nem
orsz.ban, dohány t^rmeszmessze.
téssel. Az Oláhok erdökbeo,
Blankenstein , vs Ruhrtól nem
sertés hizlalással foglalamessze , Ruhr Bergi oszt.
kath. tempi, és luth, kápoltotkoduak , melly nékik e26
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Blaubeuern, Burhonium, Blaulêgséges élelmet szerez,
burium,,Arae Flaviae (48*
£laszkj , falu Kalisch oszt.
«4' 24" E. Sz. 27° <l5>
к.
Varsói volt Hercz. 58 h. es
640 1. marhatenyésztést , es H.} vs Echingen Vurtembergi ker. Alb tôvénél , ma
gabona kereskedést üz.
Blatna , vs és vár 190 h. Cseh gos hegyektftl kbrülvétetett
о es/.. ban, Prachini ker. sok völgyben , Aach vizének ,
tavak , sürü erdök és he- Blauba való béfolyásánál.
gyek köztt , nagy halkéres- 266 h. 3760 1. gyolcs , gyapkedéssel és jó foldmivelés- )u és börfabr. A' városon kísel. Dékántemploma , és a' vül egy dombon fekvö vára
várnál gyümölcs és vadas Rucknak neveztetik.
Blaue Berge, 1. Apalachi-berkertje vagyon.
Blutait zu, jeles falu , Ma- czek.
gyar orsz.banThurócz Várm. Blauen, 3597 láb magasságú
ben , Plessowitza hegyénél,
hegy Badeni nagy HerczegZsámbokréthoz 3 óra. F. U.
ségben.
G. Révay és B. Prónay Fa- Blauenstein, 1. Kékkô.
milia. Az elsö tôle is nevez- Blauer-Fluss , 1. Jantsekian. *
tetik ; dült várral , posztó Blauer tó , 1. Aral tó.
és örlö malommai хчо kat. Blaumüser, v, Blamüser, pénzr
also RhénUsnál , fôképpen
és 1000 luth. Iah.
pedig Münsteri tart. melly
Blattenbergi öböl , 1. Lagoa Bay.
11 kr. és 1 fillért ér. 8 BlauBlattendorf, falu 114 h. Cseh
müser t. tallért, az az : 1
orsz.ban , Leutmeritzi ker.
Rinsky Grófhoz tartozandó. for. és 30 kr. tesz.
Lakosi üvegmetszesböl , kö- Blavet > L Port-Louis,
szorülésbol és megaranyo- Blawa, fóvíz Posón Várm.ben,
Magyar orsz.ban , melly Le
-zásból élnek. Hollandiával,
Spanyol országgal, Portuopoldstadt alatt Dudvággal
galliaval , Orosz bir.mal ,
eggyesül.
Lübekkel , Stralsunddal , 's Blaye , Blaventum , (4.50 6' E.
Sz. 16o S2>' K- H.) régi> és
a' t. üveggel való kereske
erös kereskedo vs , Gironde
dést üz, többnyire jólépült
oszt. Franczia orsz.ban 4800
házai , és egy kath. plébániás tempi, vagyon.
1. Gironde mellett, kiköto
Blattensee , 1. Balaton.
hellyel.
Blau , fóvíz Würtembergi orsz. Bleckede , V. Blekede , Urodalmi vs Elbe vizénél LüBlaubeuern klastromon túl
Alpesek' tôvénél , egy 64 neburgi Her.ben , régi vár
ral , jutalmas vámmal , és
láb mély és 40 láb széles tótöbb
nemes
kastélyokból ered , melly Blautopfnak neveztetik , mivel egékal.
szen kék. Aach , és Lauter Bleda , vs Titeri tart.ban , Alvizeket magában veszi , es
gier orsz.ban , Algiertól ,5
4 órányi hosszú Blauthálóra, hegy láncznak tbvinél,
nak (kék vblgynek) kereszszép termékeny laposságon,
tül folyása után , Ulm mel
jó vízzel , szép kertekkel ,
lett Dunába szakad. Eremezeiházakkal, és narancsdetétôl néhány lépésnyire csal tele völgyekkel. Kôzépmár egynehány malom va
szerü nagyságú , és népes,
gyon rajta.
hanem cgekély a' kereske
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dése j égynehány mécsettel, В lesle , vs, felsô Loire Francz.
oszt. 13.30 L
»
bis házakkal , egy útszája
szölö vesszökkel bé vagyon Blesneau , L. Blenau.
ültetve. Zsidók az oda jövö Blesois , kis tart. , Francz.
orsz.ban, elöbbeni Orleana
Keresztényeknek kötelesek
régi szokás szerént ételt ké- tart.ban , Blois fóvárosától
vette nevezetét, és Sologne*
sziteni*
részét is magában f'oglalta.
Bledziew , 1. Biesen.
Orleantól szorosabb érteBleicherode, vs , é-> Kanton' föhelye, Nordhausen her. Har
lemben délnyugotra fekze oszt. a' volt Westfa- szik , és legáldottabb íész©
Francz. orsz.nak, melly galia kir.
bonával, borral, gyümülcs»
В leкede 1. Bleckede.
csel, rétekkel, ésmarhával
Blekingen , tart. Svéd orsz.
bövelkedik. Most, Loir, é*
ban, Bálthi tenger mellett,
Cher oszt. ra részeltetett.
Schonen , és Smäländ közt ,
25 □ mfd a' nagysága. Ez Blesse, 1. Bliesz.
hegyes , elegendö vizzel Blesse , magos hegy Wesztfáliában , Werra oszt. melly
megáldott tart. , sok apró
mellett Wanfried vs fekszik.
tavai vannak. Termékeny
földje gabonát, és krum- Blexum, vadászház, az Oldenburgi Herczs.ben, Apen , és
plit terem; szép erdosségei
Oldenburg közt.
is sok embert táplálnak,
halászatja , és marha te- Bleyberg , % órá^nyi hosszusányésztése szembetünö. La— gu falu , 6oh h. Karlnthxa
Illyrikum tart.ban , 5 részkosi , kiknek száma бгооо-ге
reugymintBleyburg, Hüt
megy nyelvekben , és rutenburg, Kadutschen , Ge
házatjokban külömböznek
reut, és Nötschra osztatik»
a' többi Svédektol. 4 törkath. pléb., és eveng. temp.
vény-ker. osztatik , és a*
Bleyberg (ótomhegy) tovéCarlskronai v.BlekingensLänél, hoi azon hires Bleyber7ii Helytartósságot teszi.
gi ólom , még 5,50 mostanigFövsa: Carlskrona.
tartó ólombányákból (езт,Blemmyes , p. iEthiopiában ,
JLgyptus hatajan , Bebuis- tendônként i2—20000 mázsáig) ásattatik, találtanak
hóz közel lakott nemzetség.
itt szembetünö galmey , és
Blenau, Blesneau, vska, Loing vize mellett , Loiret márvány bányák is. •
Bleyburg, Herczegivs, KarinFrajncz. oszt. 250 h.
Blenda , kis sziget Archipela- thiában , Klagenfurti ker.
egy vârral , és jó rétekkel.
gusban az Engiai tengeröBleyburg , Pleiburg , szép vár
bölben.
és vs Feistríz vizénél alsd
Blenina , vs Arcádiában.
Karinthiában.
Blera , vs Italiában , és HetBleycheroda , kie királyi burruriában.
kus vs Hohenstein Grof.ban
Blere , vs Cher vize mellett i
Indre oszt. Francz. orsz.ban, Thür ingíában, Bode és Wipper vize között, Halber stad2100 1.
ti Her.ben , Nordhausentól
Biesen, lengy. Bledzew, vs ,
2 óra , népes , nehány kéziObra mellett, Kalisch oszt.
müvekkel , kereskedéssel ,
a' volt, Varsói Hçrc*. 96h.
's nemes kastélyokkal ne
és 630 1.
26 *

mellett a' volt Westfáliaí
vezetes.
kir. Saale oszt. fekszik. TeBleydenstudt, mvs Aar vizénél,
tején melly 3950 láb magosMaincz vsától két mfd. Rajságú kôzéptenger felett ,
nán túl.
és 2489 láb a' Bálti tenger
ВUystadt, szabad kir.bányavs , Cseh orsz.ban, Ellboge- felett, semmí fájanincsen,
ni ker. ásattatik itt ólomés gyakran hóval egész Sz.
fény , melly egykevés ezüsJános napig bé vagyonfedve. Ezen hegy tulajdon kétot is foglal magában , fepen , Blocksbergböl , és aljér ólom ércz , barna , és
kékes c-lomföld; vannak itt tal ellenében fekvö hegyböl, melly kis Brocksnak
ezen kívül veres gránátok ifi.
neveztetik áll. 1746-tól fogBleystein, kis vs , Bajor orsz,
va egy kis házacska épiteЬай , Regeni ker. 920 1.
Bückling , Buckingham Gróf- tetta' tetején az utazók szának raezei lakja, Norfolk,
mára , hogy ott északi szálGrófs.ban , Angol orsz.ban,
lást találhassanak. SzörAylsham tájékon, szép kernyü magossága miatt , a*
levegöje hideg, és ködös ,
tekkel.
ámbár az alsó része szép és
Вliesz,Blesse, fóviz,a'volt Saar
meleg levegövel bir. Tôvéoszt. Francz. orsz. ban, melly
böl, Bode, Ocker Holzem
Sarreguemines mellett, Same 's más kisebb folyók earba folyik.
Bliesz-Cistell,ha)da.n szembe- rednek,
tünö Urodalom Zweybrük- Blockzyl , sáncz, és fálu ,
ken , és Saarwerden közt ,
egyes. Belgiom orsz. 1325 1.
Leyen Grófhoz tartozandó,
Steenwykeraanak két zsilip
által Zuydtengerbe valóbé"
azelöttSaafFrancz.oszt.volt.
BUndheim, helys. Vürtemberg folyásánál, vagyon kikötö
helye , kereskedést üz.
orsz.ban Hochstädtöl nem
messze , hol -H. Marlbo Biais, Blesae, ("47° 35' 20" É.
rough Eugenius H. gel , 1704 Sz. u^Oq/!-/ к. H.) Loir,
eszt. 13 Aug. az egyesült és Cher oszt. fövsa Francz.
Francz. és Bajor ármádát orsz. régi , és tekéntetre
telyesen megverte.' l. Wod- méltó vs, 18,59 h- 14000 1.
stoke.
egy dombon , Loire jobb
Blitren sziget, Ilhas de Gorisko, parljánszép, és kellemetes
Portúgalliai sziget a' Gui- tájékon , 40 francz. mfdninéai tengeren Africában , re Páristól, vagyon régi va
Sz. Tamás szigetétftl nem
ra , és Loirén 1 1 hajlatú ne*
messze. Népetlen, többnyi- vezetes hidja. Ezen vs nare homokos , veres fákkal ,
gyon régi; a'legszebb régiés jó ivó vizzel a* hajósok'
ségei kôzzé tartozik , a' vizhasznára.
elárkolása. Vannak itt szép
Вlock- hHand, 1. Manisses.
ugrókutak is; A' tanácsház ,
Blocksberg, Bloxberg, Brocks- és a' hajdani Püspökiresiberg , Brocken (51o 48' 11" denc.zia felséges épületek ,
E. Sz. 28o 17' 1" К. H.)in- találtatik itt több temnensö Harznak legnagyobb plom , és 2 ispitály. Készíhegye, ' melynek tetëjérôl tetnek mindenféle gyapjú
tiszta idöben, 16 német mfd- matériàk,bôr,kés 's más kisnyire körül lévô tájjékot sebb portékák , kesztyük
láthatni. Wernigerode ve '& a' t. mellyekkel , mint
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hasonlóképeli gabonával ,
lomuczí ker. Morva orsz:.
gyapjúval, marhával 's a' t.
ban. .
szembetünö kereskedés ü- Blumenau, falu, keleti Prussziában irgalmas társaságzettetik.
Blomberg , Blumberg, vs,vár,
gal , a' vizbenfulladt , megfagyott , és "megfojtatott
és urod. Lippe-Schaumburg
Herczs.ben , 690 l. gyapjúemberek segítésére.
fabr. sok asztalosokkal és Blumendorf, szép jószág,Itzehoi kerület. Holsatiában ,
vargákkal.
Blömendaal, falu Zuyd tenger
Travendahltól nem messze.
tart. Egy. Belgiom orsz.ban, Blumenfeld , vs , Oehringen
1050 l.jegyzést érdemlenek a*
Würtembergi ker. 290 1.
nagy fonál , és vászony fe- Blumenthal , vár Graubündjéritése, mellyek mind azálten fcant. Ilanztól nem mes
tal Harlemieknek neveztet- sze. Blumenthál Grófoknak
familiaháza.
nek
Вtonye , Blonsk, vs, a' volt Blumenthal, helység , Solothurn Kant. Helvétziában ,
Varsói Hercz. faházakkal ,
vagyon meleg ferdöje.
és 760 1
Bloreheath ,helys. Staffordshi Blumenthal , vár, Bajor orsz.
re tart.ban , Angliában , a*
ban , Isar ker. 1 órányira
Yorki és Lancaster házak Aichachtól, hajdan a' német vitézrend' Commentköztt itt esett csatáról es
hurnak széke.
mérete s.
Blottno , vs Litvani N.Her.ben Blyth, falu, Northumberland
orosz. Lengyel orsz.ban.
Angliai Grófs.ban , 1200 1.
és szén álthordással.
Bindern, 1. Pludenz.
Bludowict, (alsó) Urod. és fa Во, 8 kicsiny de népes Molu, Austriai Siléziában, Telukki szigetek,PopoR.aja hascheni ker. Luczina mellett, talmába tartoznak , kovárral, postaházzal, kath,
kosz diókkal, és sagóval böpléb. tempi. 208 h. és 990 1
velkednek.
A' felsöBludowicz urodalom Boa , sziget Liburniában Tra
es falu , Austriai Siléziában,
gurium ellehében ; аг orTescheni ker. Luczina mel
szág' foglyainak számkive-i
lett , várral majorral , matö helye ; mostani nev&
lommai, 80 h. és 470 1. mind
Búa.
a' kettöben Sléz-íengyelül Baadtcha , 1. Boujejah.
Boagrios , folyó Lokris tart.
beszélnek
Blumberg , Florimont. kisvs,
Epiknemidek foldén Görög
és Urod. j faluval , fels&
orsz.
Raina Francz. oszt. 1 mfd- Boavista , Bonavista ( az az :
jótekéntet szigete) elsö a*
ñire Baseltol.
Portugallusoktól feltalálfc
В lumberg , 1. Blomberg.
zöld foknak szigetei közül,
Blume , ravs és Kanton' föhelye GÖttingeni ker. Leine Ci6° 6' É. Sz.) 4 geogr.mfd
oszt a' volt Vestfáliai kir.
hosszú és * 1/2 széles , alar
csony tart. egynehány köWeser mellett, hol ezWerта, és Fulda vizeknpk ösz- sziklákkal, és homok he-,
ve folyásábol ered ; 41 h. és gyekkel, « kikötöhely' to300 1. vagynak.
rokkal , a' jobbik AngliaiBlumenau , Lichtenstein Her- nak a' másik pedig Portuczeg Urod. es városa , O- gaUiainak neveztetik, és ez
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a' vshoz közelebb esik; Va- - bergi tart.nak v. Weichbïïdgyon kukoriczája , tökje,
nek neveztetik.
dinnyéie , indigója pamut- Boberstefn , vár , és iövedelja 's a' t. szarvasmarhája ,
mes klastrpm jószág , Jalovai , szamarai , kecskeji,
uer Herczegs.ben , Siléziáés disznóji, tekenyös békában, Schmiedebergtöl nem
}i, és haíai. Legföbb gazmessze.
dagságok a' só , mellyet az Böblingen , I. Beblin gen.
Auglusok régi ruháért bé- Bobrka, 1. Boberka.
cserélnek. Lakosi tunyák , Вobró , tót falu, Árva Vári».
Tongyosok , és mocskosok,
és Uradalomban , Naraeszés csak vasárnapokon » és
tóhoz közel , Kubinhoz 8 ora
tínnepnapokon egész nevet12,50 kath. ée 22 zsidó L kik
ségig piperéskednek. Fövsa
gyolcskereskedésbôl élnek.
В oavista , kis vs , tenger mel- Bobrowa , v. Obrowa (felsö, és
lett , nem messzk a' Portualsó) két, Bobruwka tó ál*
galliai kikotö topoktól,
tal elválasztott falu , MorBobaz, kis vs , és erfts hegyvár va orsz.ban , Iglaui ker. arn-r
Saray Sandschakságb., Bos- annak 586, ennek pedig
niában,
690 1. és 86 h, vagyon.
Bobbio , Bobium , vs, Genuai Bobrowecz, n. mvs Liptó, Várm
Herczs.ben Trebbia mellett,
Nádasfalva és Pálfalva kó3.560 1. Püspöknek lakhelye.
zött, Okolicsnához 2 1/4 ora,
Bobenhausen, 1. Babenhausen.
F. U. 'G. Illésházy. Lak. kat.
Bober, folyóviz , Sileziában , tulajdon plébán. és iskolámelly Schweidniczi Herczs.
val. Más nevé NagyBobrócz.
ben , Schaczlarnál az óriItt különös kiejtéssel szolás hegyekben ered , Sagau
nak tótul. Van kis Bobrócz is
mellett folyván Zackent és
Liptó Várm, K. Kamaráé ,
Queist felvészen és 27 német 's Likavai Urodalomhoz tarmfdnyi folyása után Crós- tozik,kozelnagyBobróczhoz,
sen mellettOderaba ömlik. Bobrownik , vs , Plock oszt, a',
Boberau, kis hely, Sileziában
volt Varsói Helyt. 34.3 1.
Jaegerndorfi Herczs.ben.
Bobrysk, kis ker. beli vs, Minsk
Boberg , Fok Jütlandban , az *" orosz Helyt, Berezina vize
északi tengernél , hajósokmellett.
nak veszedelmes tájékáról Bohynicxe , Bobinitsche, k. ve
esméretes. Part jainál , sok Polocki Vajdaságba» , í'ejér
borostyányko találtatik.
Russiában , egy tónál.
Boberka, Bobrka, vska , Qal- Bocage , kis tart. hajdani ab
licziában, Brzezanei ker.ftat. eó Normandiában, Francz,
plébániával, és póstaházzal,
orsz.ban. >
Babenberg , к i» vs 174 h. 980 Bocairent , ("38° 54y
Sz. 16Э
1. Brandenburgî uj Mark- 2' К. H.) vs, Valenczia Spaban, Crosseni ker. Lusatziai nyol tart.ban, 5850 1.
határoknál, egy hegyen fel Baccatoggio , falu, Besignano
felé melly alatt a' Bober
Genua Herczs.ben melly jó
ált foly. Lakosi , földmiveizü rákjairol hires,
lesböl , gyolcs szovésbñl, Bochaeliero , vs , innensö CaczipÖ , és csismakészítésbol labriában, Nápoly orsz.ban
élnek. Körülötte, fekvô tá- Bochara, Bokhara, Buchara,
jék , melly számos falukat tart. melly az Asiai Buchas
•foglal magában , Bobera- riának nyugqti részét teszi,

8ogd vizétôl hasíttatik. A*
völgyei nagyok termekeïiyek, es drágagyümolcsokhel bövelkedök , fôképen
pedig , jó szölöfürtökkel ,
dinnyékkel , körtvekkel ,
elmákkal , 's a' t. mellyek
külsö tartományokba is vitetnek. Fvsa
Bochara, (39° lo' E. Sz. 840
40' К. H.) nagy , jeles, és
jól épült vs , agyag fallal
korülvéve , egy hegy lejtö- »él, Sogd fonal, agyagból
való házai , számos mecsetei , sok jeles épületei, közönseges fordöji és egy hos■zú vára vagyon, melly a'
Chá nnak lakja. Találtatnak
itt több karton, pamut, és
selyem materia fabr. ;■ nagyon kiterjedt kereskedése,
fökepen pedig Orenburggal.
Bochetta, hegyekláncza, mellyeken keresztiil Olasz orsz.
bol Genuába egy hadi út viszen. A'legnagyob hegy tetején vagyon egy keskeny, kövel kirakott mély út , melly
csak a' megterhelt öszvereknek járható. Ez Génuának
kulcsa4,
és 3 erös
sáncztól védelmeztetik,,
Bochnia , (49O gji \gt E. Sz.
38° .5' K. H.) ker. béli vs ,
a' Bochni ker. Gallicziában ,
2500 1. sóbányárol hires ,
nem messze Raab folyótól,
melly Visatulába omlik.Az
egész vs , hegyektöl , és
domboktól körül vagyon
véve. A' só bányák szüntelen mint egy 300 embert
foglalatoskodtatnak. Találtatik itt alabastrom is , és
kath. Gymnasium. \
Bocholty HivatalSalm rTerczs.
ben , mellynek harmadrésze Salm-Kirburg Lineához
tartozik. Itt vagyon.
Bocholt, (¿1° 50' 45« É. Sz.
24° 1,5' 16" K. H.) vs, Aa
mellett 530 h. 3070 1. vas-

bányával , és kék fest 5*
mivvel.
Bochum , Bockum (51o 49'
30" É. Sz. 240 51' 44"K.H)
vs , Ruhr Bergi oszt. 410 h.
1480 1. vasportékával , es
íoképpen kávémalom fabr.
Bocino, Bucino, kis vs, innenio Herczs.ben , Nápoly orsz.
ban , Herczegség' czimjével,
Negro , és Selo vizeknek egyesülésénél.
. .
cckau , Buckau , hegyen
pült falu , Erczes hegyek'
ker. i mfdnyire S.chneebergtöl, i6q h. Lakosi mindenféle novevényekkel , 's ezekböl készült szerekkel , többi közt a' Schneebergi dor
hánnyal , tökkel , éa más
apróságokkal nevezetes ke-.
reskedést üznek.
Böcke, vs innensö Pomerániáb,
Stettini kerv Clempenow,
és Demmin közt.
Böcke, Bocea ad Lupiam , ré
gi vár , és helység , Lippe
mellet , hol a Nagy Károly
Császár gyakran mulatott,
és melly 1646-ban minekutána Svédektôl elrontattatott vala, ujra felépítettetett, és megerösitetett. Tájéka Buckgi , v* Böckgawnak neveztetik.
Bockelen , Bockenem , vs és
' vár Nette vize mellet t, luth,
és kath. tempi, a' voltWest"
fália kir. Ocker oszt.
Bockeloh, vs., a' volt Wes.tfália kir. Aller oszt. Weser
mellett fonállal, ésvászonnal kereskedik.
Bockenheim , 1. Bouquenom.
Bonkfeld, (alsó) bérczeknek
lapos teteje , Drackensteini
ker. jó reménység fokán ,
hol az egész Capban legjobb
lovak , és sok Antüapék ta
láltatnak.
Bockflüss , vár , és mvs, Austriában , Ens alatt , Mann,
hart' he^yének alsó negye-,
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dében , 222 h. Plébániaval. Botzki , nemes vs , Bialistok
Sockhorst y falu, Holsteinban,
orosz Heiyt. 223 h. 1460 1.
Haurowi hivatalban 3 mfd- Bod , tart. , Tibetben, Lassa
nyire Itzehoétól , az ott léfövssal. .
vö nemesKisasszonyok klas- Bodaik , Budek, Magyar falu,
tromához tartozik.
Fejér Várm. Fejervárhoz 3
Sockholt, Bocholt, n. ker. Uora, Gaja. mellett , 100 h.
kath. es refor. tempi. Volt
rodalom, es vs a' Monasteitt egy Capuczinus klastriumi jószágban Aa vizénél,
rora. Van egésséges ferdöje
Cleve Her.nek határán vasmelly melegittetik , es csubányával.
dás В. Asszonyképe, melly
Booklet, falu 60 h. Würzburgi
a' Búcsú járással tiszteltevolt nagy Herczs. ben , Saa
tik. F. U. G. Betlehem. Nele mellett , kénkôkuttal és
ferdökkel.
- ■ .
vezetesek a' sok malmai is.
Bode y Buda Herrynidum , foBockum, 1. Bochum.
t ¡.
lyó , a' volt Westfáliai kir.
Bi.tc.oli , falu, Zante szigeten,
melly Braunlagi erdöben ,
a' közeptengerben.
Bothenbruche , é« DüsterBocsko, nagy Német falu,
Marinaros Várm. Tisza bal tonneh közt , meleg Bode
partján nrellynek lakosi ké- nevezet alatt ered , Königsmunkások , úgy mint
hof mellett hideg Bodéval,
Wendefurtnál Ratbodéval ,
kádár , hajós , és ácsmes
és Treseburg mellett, Lupter emberek. Ezek készite
bodéval egyesül , azután
nek nagyobb., és kissebb
haj<5k* nemeit. Az itt lévôha- Blankenburgi ker. kereszjós legények legjobbaknak, tülfolyván,hol Blankenbur
gi , és Michaelsteini vizekés
legbizonyosabbaknak
által , nagyobbittatik , ontartatnak. Több lak. marnét Halberstadt, és Mag
hájikkal szárazon tett só és
más égyebek hordása által deburg ker. általmenvén
\6 nyereséget kapnak. VaT Selke, Holzemme, és Silze
vizeket felvészen , és végtégyon itt kath. és egyesült
hitü tempi, és nagy sóleté- re Niemburg mellett Sàalér
be ömlik.
с V '
tel , és hivatal ; a' K. KamaBodegraven , hires falu Rajna
ráé. Szigettól 1 1/4 ora,
JBocza, Botza , (48° ¿i' 3o" mellett, Leiden , és WbrÉ. Sz.) Bányásfalu , Liptó
denközt, Maas torkolatjáVárm. egy mély völgyben,
nak osz. Egyes. Belg. orsz.
40 kath. és 1160 evang. 1. Bodenburg , mvs.y és Kanton'
Vagyon itt aranyttartó e- föhelye , Hildesheimi ker,
Ocker oszt. a' volt Westfázüst bánya , melly ugyan
liakir: Lamme mellett, egy
jó arannyal szolgál, denem
Steinbergi familiához taríegjobb állapdtban vagyon.
Kôrnyékin szép erdoségek tozó nemes jószággal,2temp.
vannak, és tót lakosi sok
120 ház. és 660 lak. kik földezovoszékekkel foglalatos- mivelésbol, marhatenyészkodnak , vagyon kath. és tésbol fonásból , és csekély
evang tempi, és üveg hutá- kereskedésbôl élnek , föja , kir. vashámora, melly- képen ió itt a' marhatenek nevé Molusina , bányás nyésztés.
hivataUal , Okolicsnától ^ Bodenfelde , mvs és kanton'
«ira. r
föhelye Göttingeni ker. Lei»
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,
tie oszt. , a* voltWestfália
folyik Bregenzet, Argent,
Schussent , és 4 Aach neveKir. Weser mellett , 1 tempi.
zet alatt jövö folyókat. A'
128 ház. és 719 lak., találtatnak itt sos kutak , de
Hajóká/.ás rajta virágzó de
a' szélvész miattnéha veszeezek oem használtatnak ,
és papirosmalom.
delmes , legnagyobb hajók
Bodenmais , mvs Pebrach mel
mellyek rajta járnak 3-000
lett, Bajor orsz.ban, also
mázsát vihetneít. Vagynak
Duna ker. jeles bányával.
szigetei is mint р. o. Lin
Bodenstadt , Podstata , kis vs
dau , Reichenau , és MeiMorva orsz.ban , Preraui nau, a* partjai népesek.
Iter, ñera messze az Aus
Ezen tó (Sváb tengernek
tria! Silézia hetárától , 160
is neveztetett ) , tulajdon
ház., várral , plóbániával , képen 4 tavakból áll , neь /.embetuno posztó és oyóles
vezetesen :
1. ) : tulajszovéssel , í.oto lak. só » és
don Boden tóból, mellyhatár vámszedó tiszttel.
nek dél-keleti része Bregenzi tónak is hívattatik.
Bodenstein , Pottenstein , vs és
vár , sokhegyek közt , Put- a).' Bodmeer v. Ueberlinlach víz mellett , Bajor or- ger tóból észak keleten. 3).
szágban , Main kerületb. 137 Zeller tóból észak nyugoton , és'4j alsó tóból, melház.
».
.
Bodenteich , nagy Braunschwei- lyet Rajnának kifolyása
gi Uradalom
Lüneburg! tesz. Rajta való kereskedés
Her.ben , nagysága 18—20 búzában , sóban, és borban
mfd. , 1 mvst , 's 150 falúkat
áll. 169,5-töl egészen bé nem
számlál, Föhelye
fagyott. Helvétziához csak
Bodenteieh, egy tó mellett U- déli, és dél-nyugoti része
ezen tó' partjainak tarto-»
rasági hivatallal.
Boden Tó , ( tülajdonképen
zandó.
Bodman tó, régi Bodman Bodenwerder, vséskanton' fö
vártól^ v. Costintzi, Con
helye , Höxter ker. Fulda
stantzia^ tó , Lacus Boda- oszt. , a' volt Westfália' Kir.
micus , Helvécziának északegy Weserben fekvö szigekeleti határán , mellyen a'
ten , i tempi. , 3 nemes udv,
Rajna keresztül folyik; kör
248 ház., és 1.300 lak., kik
ben dél-kelettol, észak-nyu- hajókázást, jó pamut fqgotra terjed Helvétzia és nást , vászonnal , és fonálSváb orsz. közt, 1089 láblal való kereskedést üznek.
nyira fekszik a' tenger szí- Bodkurzu, vs egy várral, Galne felett, mintegy 12 mfd.
licziában , Lerabergi ker.
hosszú , legfellebb i í/imfd.
egy puskapormalommal; tászéles , és 368 öl a' legna
jékánkréta, és jó tüzkó tagyobb mélysége. Halakra
láltatik.
nézve nem olly gazdag, Bodmeer , mvs és régi vár ,
mind Helvétziának egyébb
Stokach vizének Boden tóba
tavai , vagyon mindazonálvaló béfolyásától nem mestal sok pisztrángja, a-ngol
sze , melly itt Lacus Bodanája, 's a' t. A' partjai na
micusnak neveztetik.
gyon kellemetesek. ' Több Bodman tá , 1. Boden tó.
vi/.eket vész magába p. o. Bodmin, helys. 3ro ház. , CornRajnát, melly Rheinecknél wall Angol Grófs.ban nagy
be.,- és Steinnál, ismét ki- tempi, és csekély czérna fo

nással,
Miskoleztól nem messze SaBodok , nagy tôt falú Nyitra joba foly.
Várm. Nagy Tapolcsánhoz Bodtecin , vs , Orosz Lengyel
i rafd. Csermendtöl \f% ora.
orsz. Radom oszt. 135 ház.
F. U. G. Berényi , lakosi Boeae , Boea , vs Laconiában ,
kath. Hajdani erosségérol Malea és Onugnathos fokok
iievezetes , melly sánczok- között,. azon nevü öbölkal és kôfalial vétetett könél.
rûl, négy szegletre épült , Baeake , vs Epirusban , Ma
cs szép fekvéssel hirt. Szép
cedonia határánl'
Urasági kastéllyal, es két Boebe , helys. kôzép Pelastemplommal,
giotisban , Magnesiusok' fölBodoló , nagy magyar falú
dén.
Abauj Várm. Kassátói 5, Boebis , fó Pelasgiotisban göa' Meczenzöftöi <i óra. F. U. rög orsz. 2) vs ugyan ottan.
Sz. Imrei Uraság , lak. kat. Boei , vs Macedoniai IllyriHiresitetett a' Törok eilen
cumban a' határán.
készült erosége által. Az a- Boeotia, tart. görögorsz. , halatta fó Bodva vize rrçiatt táros volt keletre az Eurétjei igen jók
boeai csátornáyal , délre
Bodrogh , nevezetes fó , Zem- Attikával és Megarissal ,
plén Várm. , melly Tokajnyugotra az Alkyoni tengerrel és Phokissal , északnál Tiszába foly. Latorcza ,
Laboroz , Ondava , és Töpl ra Phokissal és az Opunti
yizekböl ered ; vagyon raj- Lokris íoldevel. Eredeti lakosi voltak az Aonok , Leta egy nagy híd vámsze
legek , Temnikek , és Hydövel Szölöske helységnél,
_„
Epen mellette vagyon egy
antok Aeolosi nemzetségek.
nagy tpltés 1/2 órányira,
Kadmns a' Phoenicziakkal
egész Rakomozig tart, 7
szerzette benne a' Thebai
országot. A' Tro jai hadahíddal , és itt mind gyakozás után a' Boeotiaiak,
log , mind kocsin útazóktól
a' Tracesek és Pelasgusok
vára szedetik.
által honnjokból kinyomatBodrog Várm, , hajdan Bács
tak , és Thessaliában teleVármegyével , 's most újonpedtek meg ; nem sokára
nan vele «ggyesült , 1. Bács
ismét vissza szerzették haVárm.
zájokat ; ama nemzeteket
Bodrog , vs Bács Várm. haj
kí üzvén , Orchomenos tardan ; melly becses volt légyen egykór, kitetszik on- tományát is meghódították. Idövel Theba vsa feje
ïiét, hogy tôle a' Várm.
vette nevezetét, ésSz. Lász- lön egész Boeotiának mint
Athené , Attikánnk , és Spárló K. itt ünnepelvén Husvétkor benne fogadta el a' ta Lacedemonnak , ámbár
külsö Követeket) mint Tu- Thespiae , Orchomenos ,
róczy és Bonfin bizonyít- Plataea, 's a' t.- is szabad
ják ; most csekély helység, vsok voítanak, mint az ArBodva, Boldva , fó, Jászói
cadiai vsok. A' köz igazgatásnak széke volt Thebé ,
hegyekben ered , Abauj Vár->
mellynek minden Boeotarmegyében 1 mfdnyire futván Torna Várm. , Jossa ,
kák tartoztak engedelmesés Potrajnek vizekkel egyekedni. A' Leuktrai háború
çiïl > es Borsod Várm^en után görög orsz. hadi ve

ч
4н «zért ada Thebé; melly dimö heggyel és földdel. Sos
csoségek azonban nem sonevü hegye , só akna volt
Itá. tartott; Macedonia elrégenten hirlelés szerént.
nyelé Boeotiát és Thebét Bogdoi , kis tart. China biroelpusztítá.
dalomban , lakosi a' legBoero , 1. Buró.
drágább börökkel nagy keBcfzen, pléb. falú, Fürsten-- resetet szereznek.
bergi kant. Einbeck ker. Bogdinsкое Osero , tó , nagyon
Leine oszt. , a' volt Westfátiszta sóval, Saratow Orosz
lia. Királys, Weser mellett 97
Helyt.
ház. és 78a lak. , kik közt Bogdo-Oola, mínden Asiai
рок hamuzsír fözök is vanhegységeknek fö törzsöke,
naît.
mellynek Altai és Mussart
Bog , Bug , Bokus , Hyparis ,
az ágai.
\
derék fó, Podoliáb. Orosz Bogenherg , magos hegy Bajor
Helyt. ered , és Oczakowon
orsz.ban , alsó Duna ker.
felül Dnieperbe folyik , sok
mvssal , és hires búcsújárás.Itö darabok és homok miatt sal.
Boganer , mvs Crudimi ker.
Cseh orsz. H. Auspergé.
Bogatoy , ker. vs , Kursk Orosz Helyt. 98 ház. és 500
lak.kal.
Bogáts , falú Erdély orsz.ban,
Küköllö Várm. szëlomiveléssel.
Bogda ,' Bogdo Oola, 450 láb
magosságú hegy , egy nagy
síkságon Saratow Orosz
Helyt. , melly 30 mföldnyire látható, alabastrom bányákkal , Kalmukoktól tiszteletben tartatík , tôvénél
vagyon egy sos tó. ,
Bogdan, 1. Moldau.
Bogdanháza, Oláh falú, Erdély orsz.ban , kôzép Szolnok Várm.ben, arany és
ezüst bányákkal.
Bogdanowo , kis vs , Lithvánia Нет. Orosz Lengyel országban,
Bogda'ny , mvs Pest Várm. Pilisi járásban, Duna meí-

Schweidniczi ker,ezüst, réz ,
és ólom bányákkal.
Bogenhausen, szép pléb. falú
Bajor orsz.ban , Isar ker. ,
Isar felett lévô híddal , a-2,
hídlábbal,mellyeknekmind
eggyike ,50 lábnyi.
Bogensee , kis vs, Finnen Dániai s»igeten komény termesztéssel , ágyiruhafabr. ,
Norvégiában gabonával való kereskedést üz. i¡
Bogesund, most Ulricaeham ,
kis vs nyugoti Gottland
Svéd tart.ban , Alsundai tó
mellett, ]ó kereskedést marhaval, élelmekkel és dohánnyal üz , mostani nevét Ulrica Eleonora Királyné emlékezetére i74irki ország gyülésben kapta.
Bogfwsz , Zátony Nilus torkolatja elött,
Boghtseha- Adassi , eggyetlen
egy helys. Tenedos szigeten
Asiában , várral, melly a*

tól 2 óra. F. U. a' Kir. Ka- netelt tíltja.
mará , és az Ó Budai Ura- Boglio , Beuil , vi tengeri alv
dalomhoz tartozik. Lakosi pesek oszt. Fran, orsz.ban,
Németek , Magyarok és Tó- Varo fónál.
tok,kat. és réf. tulaj don Boglion , Bullion, Bollion %
plébániával , jó bort ter- mvs Istriában magos Ье-*
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en, mellynek a' tövenel ,
Hercz. 115 hiz.
glionziga nevü kis viz Boguilawl , ker. vs , Kiew Ofoly. Tájéka gabonával ,
rosz. Helyt. Ross fónál.
borral , és olajfákkalbovel- Bogutschaw, ker. vs , Worokedik.
nesch Orosz Helyt.
Bogna , Bunia , kis fo Lomb. Bohain , vs Aisne Fran. oszt.
Vel. Kir. , melly a' Penni- 200 h. és a. 150 lak.
ni alpesekben , Agogna oszt. Bohdanecz, helys» Cseh orsz.
ered, és mint egy 4 német
ban , Chrudimi ker. azelött
mfdnyi folyása után Domo
vs ; vagynak 150 ház. és
d' Ossola mellett Tosa vízegy kath. pléb. tempi. Labe folyik. Körül fekvö tákosi gabonából , kendervejék innét Val Bognascának
tésbol, lenfonásbúl , és foneveztetik.
nál kereskedésbol élnek.
Bogne , kis Dániai Sziget, Böhlhorst , bánya , Hadden
Falster és Seeland közt
halasen kant. Minden ker.
Bogodochow , (50o 10' É. Sz. )
Weser oszt. , a' volt Westfáker.béli vs Charkow Orosz
lia Kir. , hol a' legjelesebb
Helyt Merla mellett, 1.048
a 10 kádni kôszén hegy vaház. 4 tempi, és 6.800 lak.
gyon , mellyben közel 100
kik egyebeken kivül külö- ember dolgozik , és mint
nösen a' kertészséget , tiegy 90.000 Berlini mérték
már , varga, szütsmesternaponként kiásattatik,
ségeket , és marha tenyész- Böhmen, Böheim, 1. Cseh ortést üzík.
szág.
Bogodorsk , 1. Bogorodsk.
Bohnya , Bachnen , Bockheim ,
Bogopol , Bohopol, vs Bogvi- Brákna , helység Küköllö
zénél , Fodolia Orosz Helyt.
Várm. azon nevü }ár. Er«
Bogorodez , Bogorodizk, (,5.3o
délyben , K.üköllö vizénél ,
Elisabethstadhoz 5 ora. F.
45' E. Sz.) ker.béli vs , Tu
U, több nemes Uraság , lala Orosz Helyt. Lesnaja Upertánál , 3,53 ház. 1,900 kosi Magyarok és Oláhok;
lak. Császári kastéllyal,
reform, és óhit. tulajdon
kerttel , 4 tempi, és árúló
plébán.
udvarrat.
Bohola , a' Philippi szigetekBogorodik , Bogodorsk, (.55°
nek eggyike, a' nyugoti
4.5' É. Sz.) ker.béli város ,
Oceánon Asiában , Minda
Moskwai Orosz Helyt. ¿(i nao ésAbuyo szigetek közt.
ház. és ,56o lak, komló és
Arany erekkel , számos pálhagyma termesztéssel.
mafákkal , és jó tüszerszáBoçoryu , nemes vs , 81 ház.
mokkal bövelkedik. Fövsa
Radomi oszt. , a' volt Var- Lobon.
sói N. Herczegs.
Bohopol, I. Bogopol.
Bogoshwsk , nagy réz bánya , Bohoroczan , vska , Gallicziásárga réz fabr. és vasmacs- ban , Stanislawowi ker. , hol
ka mühelyj Ekaterinburg gyolccsal és paraszt saruOrosz Helyt. hasonló neveval kereskedés üzettetik.
zetü vsnál.
Bohrau , Sandratzki Gróf mvsa,
Bogowitschi , vs Novogorodi
Siléziában , Breslavi ker.
tart. Orosz bir. hires viz ,
Lohe mellett, ¿6 ház. , és
zuhanókkal Msta fóban
340 lak.
Bogujlaw , nemes város Posen Bohut , Svéd tart., nyugoti
oszt. , tC yolt Varsói Nagy
Gottlandiáb. , azelött Wick-

г 4,1 lakhelyek az Alpeseken tul
lieJt is neveztetett, észalti tenger, deli Norvegia ,
nyomult egy részelt , és az
Umbriakat és Etruriaiafcat
mellytöl Swinesund által
^álasztatik el , és Dalsland
kitolván Padus és Apenninus hegyek köztt telepedközt fekszik , 38 □ mfde
bet és 94.000 lak. számlál.
tek meg. Hannibállal egyesülvén sok bajt szereztek
Ezen tart. részént hegyes ¡
a' Rómaiaknak, míg ezekés erdös részént pedig lapos
es ió megvizezett. A' fold
töl hi nem üzettettek Boiobozépszerüen termékeny , és hoemumba , de innét is
ki szoríttattak Pannoniábúzával , rétekkel és íával
ba a' Marcomannoktól lak
bövelkedik. Lakosinak leghelyek elpusztíttatván. Galfontosabb munkájok a' hering halászat. Nordlandi sziliában íovsok volt Gergovia v. Gergobia ; Italiában.
geten a' tenger vizébol só
Forum novum, Parma, 's
f özetik.
a' t. Bohemiában MaroboBöhmlew , vs , Kiew Orosz
duum , mellyet sokan PraHelyt, Ross fónál.
gára vonnak. Pannoniában
Bu/iujjowa hegye , Túrócz Vármegy. mint íekvésére, mint
fövsok volt Pons Oeni. Alt
legelôjére nézve jeles hegy.
Oettingen , Batava Castrai
Tót Prona fölött all, 's az
(Passau).
egész Vármegyét ellátni ro Boi-Kem, fó, Buchariában,
melly 37o 50' É. Sz. 41« к.
la ; tovében egy forrás fákH.alatt ered, ennek Ulnkemkad , melly se télben be nem
mel való egyesiilésébôl tá*
íagy , se nyárban ki nem
mad a' Jenisey fója.
szárad.
Bojano , (41o 30' E. Sz. ) vs Boin , Bovin, kis sziget , Ven
dée Franczia oszt. partjaiMolise Grófs.ban . Nápoly
orsz.ban , Caraffa háznak nal , melly egy keskeny
Her.sége , magos hegyek tengerzúg által , a' száraa
közt fekszik , mellyek o- földtöl elválasztatik t ha*
ka , hogy esztendônként 4 sonló nevezetü fója vagyon,
holnapig napfény nélkül
és tenger sót készít.
szükölködik, 2 570 lak. Püs- Bojnah, falu 200 ház. Tarku
Herczegs.ben , Daghestanpbksége vagyon.
Bojanow , vs Poseni oszt. Burban , kôzép Asiában , hasonló nevezetü tónál , a'
kus Királyé, 400 ház. és
2.610 lak. , kik közt 165 Herczeg brokosének közönZsidó , vagyon posztó maséges lakhelye.
nufacturája, melly 2,50 mes- Beineburg , Î. Boyneburg.
terembert foglalatoskodtat , Boinitz , I. Bajmócz.
ezek 1800-ban 7.695 darab Boion , egy a' Dorosi négy fö
vsok közül.
posztót készítettek.
Boidouw , magosan fekvö , Boiorum deserta, a* Cetius hehideg tart. darab Draken- gyénél jobbra Fel és AlPanstein ker. ]'ó rfiménység fo- nonia között fekvö fold ,
kán , kozépszerü marha , és
mellyet az Italiából kiü-"
zettetett Boiok foglaltanak
íuhtenyésztéssel.
Boii p.-, eredetikép Galliai el , és szinte Gseh országig;
nemzetség délre Ligeris vi- kiterjedtenek.
zénél laktanak , a' mai Bour Boi patata , Bihar Vármegy#
bonnais tart. Szük leven Desznai ker. azon nevü hegy
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gyokerénéí bugyan ki;mélyEgy. Belgiern orsz. Hollar^
sege nem oily nag'y mint
dia tart.ban a' Leodiumi
szélessége , alig foly 30. lé- Püspbkséghez tartozó , me
ro kath. lakosokkal es jeles
pésnyire már sokat lejáró
Tmalmot hajt; több forrá- kastéllyal.
sokkal egyçsûlvén Körös vi Bokhtscha-Adassi , I. Tenedos.
zébe elegyedik. Nem egy Bokki , nemes vs Bialistok Okönnyen fagy bé.
rosz Helyt. 224 b..
Boisbelle sur Ii petit Sandre, Boko, mintegy 40 familiákat
kis tartom. , egykori Berry
számláló falu , Schemilgor
tart.ban mintegy 12 fr. mfd
kis fónál Karabulaki birtoa' kerülete. Fövsa volt Henkokban Cserkásziában.
Bokos , sziget Senegálnak torrichemont.
Bois commun , vs Loire Franc.
kolatjánál Afrikában.
Bokuto , arany piacz , egy Do-*
oszt. з?4 h.
Bois le Duc , 1. Herczogenbusch.
minikánus
klastrommal ,
Boissezon d' Aumont , vs Tarn
Munbay tart.ban, MonomoFrancz. oszt. 294 h. es 3000 1. tapa Bir.ban.
Boisy -, hajdani Chablais Sa- Bola , Bolae, vs Italiában Anio vizén innen , az Aequubaudiai tart.ban.
Boitzenburg , kis vs Mecklen- sôk' fbldén.
burg-Schwerini Herczs.ben, Bolabola , Borabora , Paparra,
Boitzenek Elbébevaló befo
egy a' társasági szigetek kölyásánál , 274 h. es 1970 1.
zül Australiában, Olea-VanAlbison hajókazókért való
na teres kikötöhellyel ¿ a'
Király' lakóhelye.
vámmal , lazaczfogással ,
haiokázással és gabona ke- Bolbe , tó Macedoniában , ko•reskedéssel.
zel a' Strymoni tenger zugBoitzenburg , Arnimi vs Bran
hoz.
denburg UkermarkbanQuil- Bolbec , Bollebec , mvs alsó
low mellett 77 h. 660 1. seSeine Franczia oszt. 36,5 h,
lyem készítéssel , hajóká- 4920 1. kés , bör , gyapju és
zással , és kereskedéssel. Táesipke fabri
jékán 22 tó vagyon , mel- Bolbitine , vs jEgyptusban Nilyekben a' többi közt tekelus törkolatjanal , a' mai
nyosbékák, és tó pisztrán- Raschia, v. Rosette vsának
áltellenében.
gok is találtatnak.
Bokenem,vs és Kanton'föhelye, Bolcanes » Vulcani insula , a'
Goslar k.er¿ Ocker öszt. a' Latrok' szigeteknek eggyike
Asiában , melly kiesin uvolt Westfáliai Kir. Rette
mellett , köfallal vagyon gyan , de jó míveltetett , eredeti lakositól , egy tüzet
korülvéve , de tisztátalan
és kicsiny ; vagyon 2 luth.
hányó heggyel.
és 1 kath. tempi. 298 h. és Bölch , Francz. Balon , ч felette nagy hegytetö Vogesi
»730 1. kik foldmívelésbol ,
hegységben , felsö Rajnai
marhatënyésztésbôl, fonásoszt. Francz. orsz. mellyek
ból , és csekély kereskedésközzül némelíyek Giromaböl élnek.
tttikenhaim , Fraiiez. ÍPougue- gnynáí, ezüsttel , ólommal,
non vs Saar mellett > Mosel granit , és porfirkövel és
Francz. oszt. 2000 1.
alabastrommal bövelkedBokhara , 1. Bochara.
nek , mások pedig Gebweißokhoven, helys. 4s Urodal.
iernél 3486 lábíra kozép tea
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geren felül emelkednek.
Lands End.
Bolehow , (5g0 50' E. Sz.) régi Bolesíawice, vs Kalisch, oset. a'
ker. vs Orel Orosz Helyt.
volt Varsói Herczegség' 149
Nugra, es Bolchowka melh. és 680 1.
lett 1776 h. 118 boltokkal , Boleso, tótfaluTrencsénVárm.
16 korcsmával , i<i tempi. 3
ben, Vág jobb oldalán. Es
klastr. és mintegy 8000 lait.
sok Nemeseknek lakóhelye.
kik az ö készítményeikkel Termékeny szántófoldekkel
kereskednek. Készíttetik itt
és ió agyag földdel , mellybagaria , gyapjus harisnya, böl sok edény készítetik.
és kesztyü ; számos csizma- Вolgfiar , régivs, Kasan Orosz
diai vahnak.
Helyt. Kuma torkolatjánál
Вo¿da , Volgának egy ága ,
elöbbeni Bulgarusok fö ke*
melly Kutummal eggyesül- reskedö helye. Egészen omve Kaspium tengerbe fólyik.
ladékban fekszik. Régi épiiSoidogkô Várallya , hajdani letjei közt jegyzésre mélt<4
vár. Abauj várm. Regétzhez
a' fejtett kövekböl épült
nap nyugot felé. A' tatár torony 12 ölnyi magassági'j*
világban nevezetes menedék
omladékiban sok ezüst és
hely volt , az ellenség keréz pénz talaltatik , az elsö
gyetlenségi eilen. Nevezetefinom ezüstböl tiszta 's olsek valának a' fold alatt vasható Arab és Kufi irásvolt keskeny járási és kama- sal , ezenkivül mindenféle etáji. F. U. a' religyioji kines- dények és mindenféle érczbôï
tár ; a' mvspedig aíatta. N.
készült szerszámok'st. ef.
Péchi familiához tartozik Bolgiano , 1. Bötzen,
tulajdon pléb. Urasági kas- Boli );,Poli , (40o 19' E. Sz.)
téllyal, kedves gyümölccsel
nagy vs Natoliában, meleg
és borral.
ferdökkel , pamut , és bor
Bolechow , mvs, Gallicziában fabr. Keletre Chága Ghift
Stryi ker. Sukiel tónál , pié- tavától fekszik, mellyben,
bán. és só-tisztséggel.
2 kút vagyon , az eggyik
Bolei , helys. Argolisban, Asikôvé változtatja a' dolgo-»
néhez közel, a' Struthunsi kat, a' másik pedig a' köfoknál.
vet eloszlatja.
Bolene , kis Ts Vaucluse Franc. Bolimon , vs 70 h. és 570 1. a'
oszt. Letz vize mellett. Távolt Varsói nagy Herczegjékán sok dohány terem.
ségben.
Bolenberg , kis vs Meklenbur-, Boline , kis vs Achájában , Во-»
gi Herczegségben , egy kis
lineos vize mellett.
tengeröböl mellett a' Balti Bolinees, fó Achájában * Se->
tengernél.
leímos visse szomszedságáBolelajfíus , vs Galatiában , ban.
Trochmusok fôldén , Cap- Bolkács , Bulkésch * Szebení
padocia határán.
Székben , Erdélyben , résá
Boleracz, tót mvs Posón Várm. szerént nemes , rész Szèréné
ben , kath. tempi, szöllömi* hét birói jószágokhoz tar*
yelést üz. Mellette vagyon tozó Szász helység , a' ké6
az ugy nevezett sárkány
Kükóílo között* Medgyéshegy.
.
hez 4 óra. evang. tempí.maL
Bolerium , prom. Britanniá- Bolhenhain , kis vs Sileziában^
nak nyugoti szegletében lé- Schweidnitz . Herczegs.ben д
vö fok i mostani neve, i the Bólkenhain Landshuti lier*

melly 14 □ mtfdön 63670 házaktólkülomboztessenek.
1. számlál , és nagy on he- Ez Püspöknek , régi 72 Progyes , 202 h. és 1320 lak. és fessorból álló Universitáshegyen épült várral , melly nak , sok mesterséges , és
a' Grissaui intézethez tar- tudományos intézeteknek
széke , és 70000 lak. honnja.
tozik.
Boikoivitz, Polkwitz , bis vs Fôképen jegyzésre méltó itt,
Glogau Herczs.ben Siléziáazon nagy 190 lépésnyi hosban , a' lutheranusoknak , szú és 150 széles piacz, melvalamint a' katholikusok- lyen a' város' fö ékességei ,
nak vagyon itt tempi, és úgymint a' gyönyörü Neptunus nevü ugrókút, sok
iskolájok.
ércz képekkel : mind a' két
Boll, falu SchorndorfWürtembergi ker. 1180 1. több kóvé függö torony , CTorre deglí
Asinelli) melly H03. építeváltozásoktól nevezetes.
Boll, Bull, föhelye egy ker. tett , 307 lábnyi magasságú
Freyburg Kant. Helvetziáés olly gërbén építve , hogy
ban, gyönyörüen fekvö vs3 1/3 lábra a' függöleges állástól eltávozik , a' melletka , egy várral , és plébán.
te lévó Garisenda nevü totempi.
ronynakcsaki4 1 láb a'magosВolle bec , 1. Bolbec.
Bol/ene, vs Vaucluse Francz.
sága , de 8 láb és 2 hüvelyknyi a' hajlása. A' templooszt. 700 h. és 4060 1.
moknak száma itt hajdan
Bollenz i 1. Palenzi völgy.
Bollicano , Bagni di Bollicano,
a' 200-at meghaladta, mellyek közül jegyzésre mélhires egésséges ferdö Monte
Fiascone , és Viterbo közt , tóbbak e' következendök :
1600-ban építetett nagy és
Pápa' birt. Spoletoi Megyészép káptalan temploma ;
ben.
Sz. Petronius temploma , ez
Bollion , 1. Boglion.
Jbollweiler , vár nem messze legrégiebb az egész vsban ,
Sultztól , felsö Rajna oszt. mellyen Cassini egy MeriFrancz. orsz.ban Rothen
diánuszt húzott , ezen temburg Grófokhoz tartozandó. plom után a' piaczonáll az
Bologna,, Bononia , (44o 29' 213 lépésnyi hosszu Universitás épületie, egy kápolná36" E. Sz. 290 1' 15" K. H.
val , és nagyon szép Anatoalatt) hasonló nevezetü Pa
miai Theatrommal. A' Palpa Legátziónak fovárosa ,
Reno és Savona vizek közt,
lazo publico , régi
és
Avesa víz mellett : ez egy nagy , de nem a' legszebb
régi , tekéntetre méltó nagy
épület , e' mellett vagyon
és hires vs , kerülete minta' szép és jól elintézett Üniegy 3 mfdnyire terjed ; hosversitás' botanikus kertje.
eza 1500, széle pedig 1073 Ez az intézet eggyetlen egy
ölnyi , 12 kapuja vagyon ,
a' maça nemében Olasz ormellyek'mindeggyike ékes's szágban , foglal magában
egy nasçyon derék és szépen
széles útszába vezet , általД4Ьап az egész vs jól , ámékesítetett palotát , melly>ár nem felette szépen va
ben a* gyülekezet szálán kigyon építve. Jelesebb sze- vül , az ide tartozandó tumélyeknek házain az ö czímdományok Akadémiájának,
jeik fel vannak pingálva ,
kózonséges 100000 könyvbftl
hogy így a' tübbi polgári
álló Bibliothekája , jól kéezült

ezült égésztornya , nagy ter- döjin, és Tais templorrtáa
mészeti és physikaifritka- kivül , melly mostan S. Steságok' gyüjteménye , a* ten- phano templomának nevezgeri , hadi , chymiai , ana- tetik , semmi jeles régiségek
tomiai , festes' , képfaragó* nem találtatnak. A' körés régiségek' száláji; ittvá- nyéke különösen szép , terlogatott Professorok taní- mékeny, és sikeres minden
tanak ; az Intézethez tarto- termésekre nézve , ezen okzandó
gyüjtemények . i- ból Bologna kovérnek is negen gyönyörüek és drágák, veztetik. Találtatnak itt az
a' régiség' gyüjteményi közt úgy nevezett Bolognai kö6zép régi pénz' gyüjtemé
vek is, mellyek csupán Panye is találtatik. Az osz- derno hegyén szedetnek , és
lopképek közt sok Gypské- azon tulajdonsággal birnak,
pek , és szép régi képek ta
hogy világítnak , ha megláltatnak. A' Clementiai fes- rtiészíttetnek,(calcinantur).
tö Akademia is ezen inté Rolognete , Bolognai tartom»
zethez kapcsoltatik. A' The- ész.rólFerrarai, kel.rôlRoátrom szép és nagy ház , a* magnai , délrol Toscánai ,
kölcsönözes' háza tekéntet- és nyug. hajdani Modenai
re méltó épület. Több kö- tart.nyok között, a Pápa
zônséges kastélyokon kü- birtokaihoz tartozik 1,513lömbfele mesterség ritkasá- tol. 1798-ban az akkori Olas»
gai találtatnak. Vagynak köz társasághoz jött, azuitt jó mestereraberek , kézitán Reno oszt.nak Olasz ormívesek és fabr. jeles a' se- szágban része lett , most a*
régi Urának visszaadatott.
lyemfabr. és a' selyem-malom, csináltatnak itt : ió pa Bohemo , 1. Bötzen.
piros , játszókártya , mes- Bolschaja Reka , Kamcsatkaiknál Kikscha , nagy hajóterséges virágok , viasz-gyükázható folyó Kamcsatkámölcsök, theriak / égett viz
(Liqueurs) 's a' t. A' vároa
ban, melly egy tóból ered,
Kornyékin vagynak , liszt ,
és 28 mfdnyi futása után
papiros , furész , olajtörö,
Penschinski tengeröbölbe
és egyébféle malmok és vasfolyik.
hámorok. Az idevaló maca BvUcherezkoi , vs Kamcsatkároni , servelat , és más kolban , Bolschaja Reka torkobászok , a' jó illatú szaplatjánál 60 h. és 300 lak. A"
pany golyóbisok , és más
Kamcsatkai
igazgatásnak
széke, kikötöhellyel, melly«fíelék hiresek. Ezen készitben kôzônségesen Ochozkményekkel , selyemmel , és
ból jövö hajók tartózkodkenderrel , valamint más
idegen béhozott portékáknak; kereskedést üz.
kal is, nem csak egész Olasz Bohena , legnagyobb té Pápa
orsz.ban , hanem más ide
birt. Péter Patrimoniumágen tartományokban is
ban 2 ifi mfd hosszú , és köszembetünö kereskedés iizetzel 2 mfd. széles. Ezen to
tetik. A' vstól egy órányiban 2, u.m. Bisenlina, és
Martana szigetek vannak.
та fekvö , és hegyen levo
Madonna di S. Lura búcsús BoUwerd , Bolsward, vs Frieslandb.Egy.Belg.tart. 1 \fiór.
templomba egy béfedett 640
boltozatokból álló út vezet.
VliestromtólFrieslandot öszAz úgy nevezett Marius fervekapcsgió mesterséges ip*a«
HÜB. J.EX. J. DAR*
»7

jtornánál , 4780 1. nagy ke2,805000 lak. a' tübbiekber»
reskedést üz vajjal, vagyon
pedig 7iooQmídon 9143030
Lvannak,ez másoktól még im
gyapju fabr. Ezen ve Schei
de Adám hires mívesnek és másképen adatik el&l. A*
kbzbnséges Indiai terméseBolsverdi Boetiusnak szülö
ken kívül , gazdag riskásáfölde.
Bolton-le-Moors, vs 16000 lak.
ra,borsóra, kardamónra,
és szantalfára nézve. A' közManchester után , Lancas
vetetlenül hozzátartozandó
ter Grófságban legnagyobb
fabrikás vs/pamut porté- tartományok ezek : Bom
bay , Surate vs az ö körkákra nézve. Fôképen a*
Musselin munkáji , és fejé- nyékivel: Nerbuda, és Pudder folyó közt fekvö földrítóji híresek. Innét széleddarab északi részén a' Ghatek el a' Machinák megjobbításai a' fábrikáknál.
ti félszigetnek , mellyet a*
Boiuros, vs Thesprotiában, E- MarattáknakUdscheiniHerczege 1803. a' Brittusoknak
pirusban.
áltengedett ; Kanara tart.
Bolyk , Bolkevze, nagy tótfalu ípoly raellett, Nógrád szorosabb értelemben , éi
Sundának egy része ; több
Várm. kath. tempi, nagy
határral , jó szántófbldek- parti helyek, az o kôzépszerüén kiterjedtbirtokaikkel , és szép rétekkel. Lakosi szép búzát, sok kuko- kal , és Kananor, Kalikut,
riczát, dinnyét, és kendert Kotschin,és Travankor, Ma
termesztenek.
E' mellett labar partjainál lève» tartosok jubot, szarvas marhát,
mányokkal; végre Mysoreés sertést tartanak. Tüzre
nek egy része. Közvetve pe
való fájok elég vagyon.
dig Angoloktól fVggô tarto
mányok ezek : Mysore , és
JBolzano , 1. Bötzen.
Molzig , vs Saxoniában Wit- Kurga Herczegségek , Kanatenbergi ker. selyem^észí- nor tart. ; Kalikut és Kotschin országok.
téssel.
Bomas, 1. Bonamäs.
Bombay , Brittus sziget , KonBombay, kórmányszék Angol kan partjainál, hasonlóneOstindiai kereskedö társa- vezetü kórmányszék alá tarság' birtokaiban , innensö tozandó , kövecses , köszikIndiában , birtokai szét Iáktól kbrülvétetett , és csuvannak szórva ny ugoti part- pán kókosz diókkal böveljain a' félszigetnek , Komo- kedö; 2 ném. mfdnyi hosszú,
rin fokától egészen Tapti de alig 1/2 mfd. széles.,
tofkolatjáig, és a' Kambaji Bombay , (ig° 55' 30'' E. Sz.
72o 54' 24" K. H. Greenvichtengeröböl partjain. A' Mysori és Maratti elíoglalások tól )
kórmányszékhelye ,
elött esztendei jövedelmek nagy és megerösitetett vs,
400000 font sterlingen í'elül vagyon egy fellegvára , kövalamivel tbbbre mentek. zel 140000 lak. mindenféle
Ezen Kórmányszék Marat- Nemzttekböl , Europaiak ,
ták , és Portugallusok bir- fôképen Portugallusok, Mahomedánok , Persák , v.
tokokat kivévén, 11024 □
mfdböl, és 11,963030 lak. áll, Geberek , (ezeknek különevezetesen a' közvetetle- nös temetöhelyek vagyon),
nül alija tartozandó tarto- és Hinduszok, szembetünö
mányokban, 3934Dmtfden, kereskedést ÜA Ostindi%*
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több részivel , Persiával és
hajdani Hippo regius, bol
a* Sz. Agoston Püepök volt,
Arábiával.
Vannak
itt
kath. és prot. tempi. Pagovagyon megerosíleiett kidék és mecsetek. Kikötöhekötöhelye kis hajökra nézlyében 300 vitorlás hajók ve , nagy, magas, és vasférnek , és Goán kivül egy- tag köfalakkal köriil va«
gyetlen egy ezen partokon,
gyon véve , egy emeletü hámelly a' linea hajókat ma- zokkal , ki nem rakott , és
szoros útszákkal , csekély
gába befoghatja. Ezen ki
hajúkázással és kereskedésvül hajócsináló helyei , só
sel. Kôzônségesen látszatfôzése , és 5 kissebb eroségei is vannak.
nak itt Marseilleben lévô>
Franczia-Afrikai keresked&
Bombas , 1. Muzufferabad.
Bombetok , Pombetuk, Fome- társaságnak némely hajóí ,
ezen társaság itt egy Agenst
tok , Ampanpitoka , ország
Madagaskar szigetnek nyu- tart, ki buzát, olajt, viaszkot, bÖröket és gyapjút bégoti partjainál , S. Augus
tin* tengeröble mellett ; A- venni szokott , és ezekért a*
rabs gyarmat és utolsó idök- Beynek nagy summa pénzt fiben egy Királynétól kormá- zet. Készíttetnek itt sok burnussek, v. durva gyapju-könyoztatott. Föhelye.
Bombetok , ( 1,5o 35' E. Sz.) Ma- penyegek , szönyegek , és
nagar kikôtôhelynéi , kö- nyergek. Kürnyéke szép ,
zépszerü kereskedést üz, fö- sok marhája , búzája és gyüképen a' Komorri szigettel. mölcse vagyon. Közel hozzá a' hajdani Bastion de
Bomeh , 1. Abomey.
Botnia , m. hegy Aetoliában , France nevü kastélynak on\ladéki fekszenek.
Thessalia határán,
Bommel, (51° 48' 53" E. Sz. Bonae fortunae insula , sziget t
a' Ganges vize partjánál ,
22° 34' 50" K. H.) vs felsö
Yesel tart. Egyes. Belg. orsz. máskép nagy Andamán , laWaal bal partján , Bomme- kosi eniberhúst evök voltalervaerd Maas és Waaltól
nak.
formált szigeten , 2900 lak, Bonaire, egy a' Caraibi szigemínden kereskedés nélkül.
tek közül Amerikában 11
Nem messze tôle vagyon ai német mtfdnyi a' kerülete>
S. Andreas erosége.
Hollandiai Curassao szigetBommene , kis helység Schou- hez tartozandó , mellytöl
wen szigeten , Scheide tor10 mfdnyire távolesik. Va
gyon sok sója, kukoriczáia,
kolat' oszt. Egy. Belgiom
Guineai buzája, Yamsgyökeorsz. épen hol azelött a' viz
re , 's a' t. Különös Indiai
által semmivé tétetett Bom
familiák' , és Szerecsenek'
mene vs állott.
lakhelye.
Bomst , lengyelül Babimost ,
ker.béli vs Posen , a' volt Bonaires , 1. Buenos Ayres.
Varsói oszt. Obra mellett , Bonamäs , Bomaes , folyó ; éa
általjárás a' Nidda vizén,
402 h. 1370 I. kik közül 150
Zsidó ; gyümölcs, és szöllö- Frankfurti nagy Herczs.ben.
mívelést üz , és sok posztót Bonnnnno , Annabon.
Bonanza , mvs ,. Guadalquivir
készít.
Bona, v. Bonne, (37o 4' 20" torkolatjánáí Sp inyol orsz.
ban v. Sevillai kikötö helyÉ. Sz. Ц50 55/ к. П.) Constantine, Algieri tart.ban xxél, hol a' nagyobb és te*
«7 *
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vább utazó hajók, az ójó- VaigiounevüMoIukkiszigeszágjikat kirakják , mivel ten.
tovább a' folyó ñera elég Bondorf, vska , és Grófság ,
Badeni nagy Herczs.ben 4
mély.
l/k □ mfdnyi térséggel , és
Bonaparte , 1. Isle de Bona
7500 1. 1803-ban Malthához,
parte.
Bonaparte , tengeröböl, Napo
1806-ban pedig BadenheS
leon földön, ú] Hollandiájött.
ban lio mfdni kerületü; bé- Bondu , orsz. kôzép Senegammenetelénél vagyon a' nagy biában kiizép Afrikában ;
és i 6 Champagny kikötö- Faleme, Senegal után legnagyobb folyó által nedvehely.
Bonoti , kis vs, ínnenso Her
sitetik , termékeny , és jólczs.ben Nápoly orsz.ban.3000 mivelt. Lakosi részént Man1. most egy íter. föhelye, digoerek , részént FulabePolicastroi Megyében fek- rek , izmos , és szorgalmaszik 1 pléb. templommal.
tos emberek , kik jó keBonaventura , Bahia de Buena
reskedést üznek. Ezen tart.
ventura , tengeröböl , Po- bövelkedik arannyal , rispayan Spanyol tartdmány- kásávál , kukoriczávaí , köban , défi Amerikában , itt
lessel , pamuttal , mézzel ,
«gy kikötö hely vagyon. viasszal, elefántokkal, szar»
mellyböl a' portékák, ke- vasmarhával , juhokkal ,
resztül a' hegyeken Cali-ba, sertésekkel , szamarakkal ,
lakosoktól hátokon ártvi- lovakkal , gyöngytyukoktetnek.
kal, veres sárcsákkal 's t.ef.
Bonavista , tengeröböl., Neu
fôvsa Fatteconda.
foundlandon, keleti részén Bondur, vs Karamaniában ,
az északi Amerikának.
Natóliában , hasonló neveBonavista , 1. Boavista.
zetü tónál , mellynek keseBonconvento , kis vs, dombon rü vizébensemmi hal nemfekszik, nem messze Ombro- élhet.
ne vizétol , Toskánai N, Bönestadt , kis vs Svéd NyköHerczs.ben.
pingi orsz. -fo-kapitányságBondanello , Crostolo ószt.fek- ban, sok régiségekkel.
vö falu , Modenai Hercz. Boni , egy a' legnagyobb orhol 1115 azon hires Mathilszágai közül Celebes szigetdis nevezetü Grófné meg- nek, Asiában, lakosi Mahomedánok , kiknek kishalt.
Bonden, köszikla a'Bothni ten- sebb barnább , és nem olly
geröbölben, melly messzé- szépen formált testek va
röl egy szép és nagy hajó- gyon mint a' Makassariaknak látszik , közelröl pedig nak , csak egy darab karnagy kövekböl , köszikla tont tekernek , a' testek ködarabokból ,
sok dom- rül és azon kívül tudatlanbokból, és hegyekböl va- ság , félénkség , kegyetlenlónak megesmértetik.
ség gonoszság alattomi gyiíBondeno, k.vs és szoros áltjárás, koság, ésmérge» nyilak ál
Panaro vizének Póba való tal is e"zektöl külömböznek ,
béfolyásánál, abó Pó oszt. mellyeket csövvel kilönek.
Pápa birt. Ferrara tart.
Ezen ország birtokában va
Bondi, (90 ч» 30" D. Sz. ia8ö
gyon a' Tempe tó , melly
41' 44" K. H.) kikötöhely böl a* Tjeeran folyó, ered.
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Boni , Bonny , Banny , Doni,
200e 1.
nagy vs Adonis , és Doni ál- Bonne, 1. Bona,
tal kerített hasonló neve- Bonnefond, vs Loire Francz.
zetü szigeten (,5o É. Sz. 25o
oszt, 2250 1.
K. H. ) Kalabar orsz.ban Bonneies , vs 126 h. Seine és
Sklav partoknál , Adonis
Oise Francz. oszt.
vize mellett itt tartatnak Bonne* , falu , alsó Pyrenaei
a' legnagyobb rabszolgaváFrancz. oszt. meleg ferd&ksárok.
kel.
JBonier , Bugiesen , Buggies , Bonnestable , (48й 1 1' E. Sz. 18o
Celebes keleti Indiában fek- 5' К. H.) vs Sarthe Francz.
vö szigeten a' legkülönösebb
oszt , 783 h. és 4590 1.
»épek közül, kikMahome- Bonnet le Chateau, vs Loire
dánok , és gyakorlott, aFrancz. oszt. 2250, I.
'. rany, ezüst , és famivesek. Bonneval, 48° 18' E. S,z. i83
£onifacio , megerösitetett vs, . 5' K. H.) vs Loire mellett,
Corsica Francz. oszt. 3200 1.
Eure és Loire oszt. Francz.
A' szigetnek déli részén ió
orsz. 359 h. és 2170 1. egy
ltikötöhely vagyon, hol sok vásárt tart,
kereskedô hajók bé, és ki Bonneville , kis vs , és ker.bémennek , nagy klárishaláli föhely, a' volt Leman Fr.
szattal. Ezen vs , és Sardioszt. 1000 1. egy dombon a*
nia közt fekvö tengeröböl ,
havasoknál meilyekböl as
le Bocche di Bonifacionak Arveered.
neveztetik. ;
Bonneville, 1, Neustadt.
Bonifacio , vs , egy erfis vár- Bonnieux, vs , Vaucluse Fràn.
rai , Candia szigeten.
, oszt. 600 h. és 2440 1.
Bonito, vs, innenaô Hérczs. BOnnigheim , vs , Ludvigsburg"
ben, Nápoly orsz.ban, 3040I. Würtembergi ker. 1800I.
Jionjeux, Bonjoux,vs Vauclu- Bonny, kis vs, Loiret Francz.
se Francz. oszt. 600 1.
. oszt. Chevillének Loiréba
Bonn, Bonna, Ara Ubiorum , való béfolyásánál, 382 h.
, (50° 24' É. Sz. 27o 24' 30" Bonny , 1. poni.
K. H,} ékes vs , Rajna mel- Bonoa , (4Э D. Sz.) egy Molett, 1299 h, és 9000 lak. lukki szíget, Ostindiában,
kik közott 200 zsidó , az e- Amboinai kórmányszék alá
lött a' Coloniai választó Fe- tartozandó, 1500 1. kík maíedel. lakóhelye. Jegyzésre gokat, fold mivelésbôl, és
mélto itt a' pompas vár halászatból táplálják.. Но1ч
kbnyvtárral , kép gyüjte- landusoknak vagyon itt
ménnyel , és a' Lyceum. Ta- egy új ülések a* szegfüfának
láltatnak itt pamutfonó , ki irtására.
gáliczolaj választó viz , és Bononia , 1. Bologna,
barna szappany fabr. Cíe- Bonthain , magos bérczek Ce-t
niensruhe nevüPoppelsdorf- lebes szigeten Asiábaji , kéÇ~
- nál fekvö mulato kastélyon külömbözö esztendö szakatúl, íaoolépésnyisétálóhei- szokat okoznak a' szigetnek
lye vagyon.
keleti és nyugoti részeiben.
Bonn, falu, Sanen vize mel- Bontthida , Bruck, Dobok*
■ lett Freyburgnal , HelvetziVárm. Erdélyben Kolosvár-r
ában, meleg ferdokkel.
tól 3 óra. Több UraságokBonnat les Eglises, vs Creuse hoz tartozó Szamos vize
Francz. oszt. «090 1.
mellett, sik földön fekvft
Bonne , vs Leman volt Fr. oszt. magyar és oláh helys. ref.

■г
«S? ó hitii templommal, és
Argyle és Aram sziget közt.
G, Bánfi kastélyával.
Bopfingen , bis hajdan biroЛол Vitta, 1. Callao de Lima.
dalmi vs i mfdnyire Nord¡iony , Magyarfalu , Györ lingentól , Bajor orsz.ban
Várm.ben, Komárom Várm. - felsô Duna 'Iter. Eger vize
határánál Gbnyóhez i óra.
mellett, egy termékeny tájF. U, számos nemes familia; iékon fekszik. 1750 luth,
lakosi kat. evang. és refor.
lak. kik foldmivelést , és
Foldmivelése , juh, és marmarhatenyésztést üznek.
hatenyésztése vagyon.
Boppard, Bodabricum , (.5°°
B :nyhád, elegyes mvs Tolna
19'E. Sz. zip ю' K. H.^régi
Várm. Szekszárdhoz 4 óra vs Rajna mellett, Rajna és
F. U. PerGzel, Kligl, ésmás- Mosel Francz. oszt. 462 h.
nemes fam. Szép kath. tem- és «220 1. hajdan birodalmi
pío ramal, ref. éa evang. ora- vs szölömivelessel , és titoriummal , zsidó sinagógá- mársággal.
• >■
val ; jó s/ólóraiveléssel, és Bor, 1. Heyde.
dohány te-mesztéssel.
Bora, kis folyó, Misniában,
Boom, vs mind a' két Nethek melly Pirnánál , Albisba
oszt. Egy. Belg. orsz. 3430 1. folyik.
Boomt ja'/r-i,sáricz keleti Fries- Borabora , 1. Bolabola.
land határánál , nyugoti Borani, Germania lakosi íster
Ems oszt. Egy. Belg. orsz. vizénél Oárpi nemzet' szomDollart mellett , egy gödör
szédi , kiktóí vette nevét
általkb'zlése vagyon az uj
Kárpát hegye.
v. Lamgeackeri sánczokkal, Boras -, В erosia (570 30' É.
Boos, mvs, Bajor orsz.ban,
Sz, 29° 8' К. H.) vs Elfsborff
Iller'ker. mintegy 900 1. é*
Svéd országi fókapitáñyságegy várral.
, ban nyugot Gothlandban^
Boo Sehala , 1. Buachaille.
2100 1. Wisza vize mellëtH
Booshatter, hely , Tunis é- Lakosi kést , csatokat, sarezaki res7én 1 \pi mfdnyire
kantyút , és ollót magókPorto Farinátóí, hol hajkalhordoznak. ltt egy egésdan Utika állott, a' régiségséges kút is vagyon.
nek szép maradványival Borau, kis vs Sileziában, Bresp. o, egy nagy vizcsatornálaui ker. Lohr mellett—
val, 's t. ef.
Borba , mvs, Portugalliában
Boot, Spanyoloknál borhorAlemtejo tart.ban , 2700!.
dó , melly б akótfoglal , e- Estremos, és Elvas közt,
zekben hordatnak ki kiválszép , és termékeny tájéképen a' Xeresi .borok.
kon ; 2 tempi, vagyon, egy
Bootfeld, Botfeld , nagy rét
hegyen.
1 1/2 mtfdnire Elbingeror- Borberek , mvs. Fejér Várm.
détól Blankenburgi ker.SaaErdély orsz. hegyen épülfc
le oszt.a'voltVestfália kir.Ez
várral, Maros mellett.
Históriában nevezetes , mi- Borboá , kis folyó melly Cavel itt a' régi szász Császá-. navez tart.ban Piemontban,
rok szarvasok vadászatjával
ered , és Astinál Tanaróba
sokszor mulattak , innét
folyik.
ïiem messze állott mostan Borbona , vs , tulsó Abruzzóomladékban fekvö Königs- ban , Nápoly orsz.
burg'vára.
Berchtim , 1. Borken.
-ВоогА , Bouth. kis Skócziai Borchloen , 1. Loon.
«iget Cïuyd tengeröbölben, Borchholt , vs Borjentreich
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ltant.Höxter ker. Fulda oszt. volt Fr. t>8zt. Sabaucliabail.
volt Vestfália kir. l tempi. Вordôe , egy a' Färber , Dál szegények hazával , Bqr niai szigetek közül az észavernél i melly onnét пега ki tengerben, 2 mfd. hosszúj
rnessze Weserbe folyik , 210 Klak nevü biztas kikötö2i. és 900 1. kik között 61
hellyel.
lélekbj^l alió 13 zsidófamip Bore, folyó Wexford, Irlanliák vànnak.
diai Gróf's.ban.
Borchwortn , vs, Jecker folyó- Bore , Bre , kicsiny de er&s
nál, Egy. Belfiom orsz. Gel- helys. Egy. Belg. orsz. Geldria tart,
driai tart.
J3orck , nemes vs, Posen oszt. Borek , nemes vs' 180 h. Ka*
sC volt Varsói hagy Hercz.
lisch volt Varsói oszt.
183 h. és 1230 1. gyapjuval, Borek , nemes vs, Posen, volts
és börökkel kereskedik.
Varsói oszt. 1200 1.
£ôrcs, Magyar falu Rábcza Borek, L Jorkau.
mellett , Györ Varm ben Borera, eggyike a' legtàvolabb
Magyar orsz.ban , Györi fekvö Hebrideknek, mèllyen
Püspokséghez tartozandó.
egyedül madarakat fogdosLakosi
marhatenyésztés- nak.
bol, szekerezésból , és szó- Borffelaneyland , sziget, Déme
lo mivelésbol élnek. Vagyon rary nevü Hollandiai ujü1 kath. tempi.
lés mellett, déli Ameriká£oreon, m. hegy Arkadiában ban egy erösegge.1.
Eurotas vize eredeténél.
Borg, Burg, eggyetlen egy vs
Jíoreum , p, fök Britaniában
Fernem Dániai szigeten , a*
délre , mostani St. Helens
tartománynak közepe fêlé/'
head.
1400.1. , termékeny.
Bord, kis vs, Dordogne mel- Borga , kikötöhely Oeland
lett, Correze Francz, oszt.
Svéd szigeten.
Börde, régi németeknél ännyit Borgatta , magyar falu Va»
tészen mint egy falu, v. tar- Várm. kis Somlyó hegy tötomány darab , különösen vénél;mtvelpedigezen helypedig ezen neven ertetödött ség a' So'mlyói szöiö heegy termékeny darab föld
gyetkörül veszî, azért BorElbe vize hosszáh a' volt gattának bor kerítésnek ne*
Vestféliai Elbe oszt. .
veztetik, Gróf Battyányié.
Bordeaux, 1. Bourdeanx.
_ Borgentreich, Borgentryk, BorBordelong , orsz. és vs , Siám- rentrik, vs , és hasontó neban Asiában, a'Siami ten- vezetii Kant, föhelye Höxter
gerobolnél , ió kikötohel- ker. Fulda oszt. 1 tempi. 285
lyel , Gangesen tul léyô fél- b- és 1308 1. kik között 15 , 76
szigeten.
lélekbôl álló zsidó famili*" Bordesholm, Bordisholm, kor- vagyon. Lakosi fôldmivelésmányszék, és csekély mvs, böl, ienszôvésbôl , és dohány
egy tó mellett, az úgy ne- termesztésból élnek.
vezett Holsteini Herczs.ben Borgetomagus , Givitas VanKieltöl 3 mfdnyire, Dániai gionum.l.WormsWormatia»
Királyhoz tartozandó , aze- Borghetto , vs Genuai Hercz.
ltttt egy különös kl. és Gym- Borghetto , vs Mincîo oszt.
nasiuma - volt , mellynek Lora. Vel.kir. nevezetes egy
jövedelmei most Kieli Uni1796-ban tbrtént esata által,
versitáshoz tartoznak.
innét vagyon epitve egy 3
JBordinache, völgy, Montblanc
mfdnyihosszú's tornyokka4

т—г
felkészült köfal.
4000 1.
Ènrghetto , vs felsft Pô oszt. Borgo d' O-ina, vs Burgos tart.
Lambro vizénél. Lomb. Vel. Duero víznél.
kir.
Borgo di S. Domino, éke8,kis,
Èorgholm , Borkholm , régi ,
de népes vs , Parma es Piaegeszen fel nem épült kirácenza Hercz. Püspöknek lalyi vár, egy erôséggel Оеkóhelye.
\
land szigetben a' Bálthi Borgo di S. Sepolcro, vs es egy
ten^erben Svédekhez tartoker.nek fövsa, Ombrone oszt.
zrtj)dô, nem messze tôle fek- Toskánai nagy Hercz. 800
szik x' hires Borga nevü ki- h. es 3.300 1. Yüspöknek la. kötöhely. Egy országos vákóhelye , ennek káptalan.
sár tartatik itten.
templomán kivül még 3
Btireholt , vs, a' volt WestPléb. tempi, vagyon, és Sefália kir. Falda oszt. Bever
mináriuma. Töle nem m esmellett 200 h.
sze ered a' Tiber' folyója.
Borgholthiusen , vs , Halle Borgo di Sesia , Sessites BurKant, Bielefeld ker. Weser gus , kis vs , völgyben , Seoszt. Westfália Kir. , egy er- sia viznél , Agogna oszt.
dös tájékon 1 tempi. 163 h. Lombar. Vel. kir.
- és 837 i. kikföldmivelesböl, Borgo di val di Taro , nagy és
marhatenyésztésbol, fonál, szép mvs, egy domb' lapués vászon kereskedésbôl él« lásán Agogna oszt. Lomb.
nek.
Vel. kir.
Borgloch , kath. Eklésia , 119 Borgo di Val Sugana , Worh. Bissendorf kant. Osna» chen , vs felsö Etsch oszt.
brück ker.Weser oszt, a' volt
Lomb. Vel. kir. 2200 1.
Westfália kir.,
Вorgoforte , Burgus fortis , kis
Borgo , régi tengeri , és ke- vs Po mellett , egy kastélreskedö vs Nyland Finnlan» lyal , Mlncio oszt. Lwnb.
di tart.ban,a'Finnlandi ten-» Vel. kir. itt veretettek visgerôbôlnél , Püspökkel , es
sza a' Neapolitánusok 1815Gymnasiummal , 2000 1. és ben az Austriaiak által,
. egy kikötöhellyel.
Borgofranco , kis vs, Po vize
I$argo , vs. Piemontban.
mellett, Agogna oszt. Lomb.
Borgó , 7 nagy oláh kato- Vel. kir.
nafaluk , 1900 familiákkal, Borgomunero , vs Agogna oszt.
Erdély ors-/. Torda Várm.
Lomb. Vel. kir. 3500 1.
• sôs kutakkal , agyag , és fa- Borgo S. Dalmauo , vs, Piezékfôldel, pipákra. Ö töle moutban Sardin. kir. 2750 1.
vette nevezetétBukovinába Bori , Borowicz, Borowcze névalô fñáltalmenetel Borgo.
pes tôt falu , Nyitra Várm.
Különös nevök Bor£o-Bisz-r
Dudvág mellett, n. Kosztotricza, Brund , Mislocíeny, lán és Csejca között. F. U.
Rusz, Szorzeny, Szuszeny» több fam. lak. kat. , terméTiha.
.
keny földdel. Találtatik itt
Sorgo á" Alice , vs Piémont- egy hársfa, melly az árban Sardin. kir. 2,530 1.
nyékával 100 lovast béBorgo di S. Angelo , Citta vit- takar.
toriosa, vs egy fellegvárral Bor/, tôt falu Hont Várm.
erôséggel , keskeny föld Nádas szomszédságában. F.
darabon, a' Valettai kikö- U. Bori fam. Lakosi földtfthelynél, Malta szigeten , mivelésbôl, marhatenyész
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tésbôl, élnek , mellyekre
és szolômîveléssel.
nézve alkalmatos helyei Borksi ker. , tulsó Pomeraniávannak.
ban 1.1 1/4 □ mfd. 80 tavakBorja , megerôsitetett vs , Arkal , 11.450 lak. Fövarosa
ragóniába , Spanyol orsz.
Labes.
Ebro mellett , borra, olajra- Borkum, Borchona, sziget ai
és keoderre nézve termeÉsz". tengerben , Ostems oszt.
keny tájékon , 3200 1. tüzköegy. Belg. orsz. Oster és Avekkel kereskedik.
vester-Ems torkolatjai közt.
Borja , fövsa Maynas Spa3 mfd. a' kerülete , 's közenyol kormányszéknek , dépén oily alacsony , hogy a*
li Amerikában , 's a' kórmátenger árja által elborítatnyozónak lakhelye.
ván kétfelé hasíttatik. Lak.
Botiquen, a' Barlelantói sziczethalászattal 's fcldmivegeteknek egyike , a' del
léssel í'oglalatoskodnak. A'
Nort tengéren Amerikában
világjtó toronyban (53o 35'
kisded de termékeny czu55" É. Sz- 24° 18' 49" K. H.)
к or , és füszerszámokban.
évenként 730.000 font kószén
A' Spanyoloké.
,
elfogy.
Boristoglebtk , (570 39' E. Sz.") Borkut , Kwasszú , Orosz falú
ker. vs Jaroslaw OroszHelyt.
Mermaros Várm.ben , SziWolga mellett, 421 h. 2070 geti járasban, a' fekete Ti1. vasfazék fabr. selyem , és
sza mellett , mellynek itten.
buza kereskedéssel.
irtóztató orvénye vagyon ,~
Borittoglebsk , ker.béli város
mellyet Szurdolmak nevezTambow , Orosz Hely. Cho» nek , és melly a' Körösmeper mellett , 400 h. 1700 1.
zöi hajókázóknak igen veés palinka fôzéssèl.
,
_ szedelmes. F. U. a' Kir. KaBorisjow, kis ker. vs egyyármará , lak. Rusznyákok , eral, Minsk orosz Helyt. Begyes. hitüek, savanyú vízrezina fonal.
_ ael 's üveghutával, .N. SziBorisihenes , 1. Dniester.gettöl 10 ift <5ra. •
Borkel, kis folyó, felsft Yssei ßormani Lucus , Locobormatart. Egy. Belg. orsz. ban,
num , helys. Itajia' tenger
melly Zuitphennél az Ys- szélein , az Intimeliusok
selbe folyik.
/
foldén.
Borkelo , vs felsö Yssel tart, Вогтанит , Gormanum ,' vs
Borkel mellett, 916 1. Egy
Paciában , Metanastae JaUrodalm' ffthelye , melly
zygesek foldén.
utoljára Flemming házhoz Bonnes, helys. also Provence
tartozott.
tart.ban, Fran. orsz. Közel
Borken, vs, és hasonló nevéhozzá Batailler vize torkozetü kant. föhelye , Herslatjánál kikotó vagyon.
feld ker, Werra oszt. a' volt Bormia , Bormida, két folyó,
Westfalia kir. nem messze . meilyek Piemontban , az
Schwelm jobb partjaitól ,
Appennini hegyekben ered200 h. és mintegy 1100 1,
nek, Sessano mellett öszBorken , Borchheim , vs Salm
vefolynak , és Alessandriá*
Herczs.benAa mellett, posz- . alól Tanaróba szakadnak.
tófabr.
В ormió ,Л. Vorms.
Borkholm, 1. Borgholm.
Bormuta, La Valetta fövsnak
Borkowan , falu Morva orsz.
külsö vsa, Malta szigeU
Brünn) ker. 155h. 79! I. föld
ben, Cottonera erôséggel.

Sorna , ' M$ vs , a' Tudósok- tetnek, száraz" és esos ; de
nak lakóhelye , LipszLai dühös szelek, és égi háboker.ben, Wi£hra fónak két rúk gyakran tapasztaltatága közt, az így nevezett nak. A' tenger egynehány*
oblóket formál , mellyek
ar-any Aueben , 363 ház. és
köztt Bornéo , a' legnagyob2:500 lak. , kik közt sok ma
teria szövö, és fazékas ta- bak kozzé tartozik , északra
esik, 15 mföldnyi hosszaláltatik. 1750 esztendöben
ságú , és 10 mfdnyi széleselégett.
ségü. A* partok szerént ítélВйтске , plé*b. falú , Blan
vén, Borneo csak kevés lakokenburg kant. Blankenbur
gs к er. Saale oszt. , a' volt eokkal dicsekedhetik , és
Testfália Kir., t Királyi igen gyengén mívelt, ha
Tiszttel, i nemes udvj ',' 99 " csak az emberek belsö, heház. és 552 lak. , nagy anis gyes és' egésségesebb tájéés bab termesztéssel. A* kokba öszve nem húzták
helység szélén a' hét eszmagokat. Ezen szigetnek
tendei hábórú után elronvagyon arany pora, arany
tatott Règenstèini hegyvár érczei , kiváltképen Déli éc
omladékai fekszenek , melly Nyugoti részeiben , gyéhajdan a' hasonló nevezetü. mántjai 's más drága kövei ,
Dynásztiának széke vala.
különösen pedig SzukkadaBorneo , sziget az Indiai nagy ha tart.ban. Találtatík ittengerben., jUi Hollandián ten továbbá vas , réz, czín,
kivül legriagyobb fö'ldgo- salétrona , gyöngy , klárie,
lyóbisunkón (7o 30' É. Sz. czinkér çz t ámbrabalzsam ,
4° 10'. D. Sz. 127o — 136o ig nádméz , bors , ' gyömber ,
К. H. ) 14.2,50 Q mfdre tër- fa héj ,
sárkányvérmézjed, és köziepkör alatt fek- ga, legjobb kámfor , márszik. 'C^ak a' part kornyëgamész i «ágo„ betel , benkeit ismérjük , mellyek afázoe , bambusznád , szap*
csonyak , mocsárosok a<5 ; pany , ébenfa ,riskása , paárdásnak kitév'e , 's a' vasmut, sokféle déli gyümöl. tag és'ineleg levegö miatt
csök, Indiai madárfészkek ,
egésségtelënek. Többek ezek viasz : külÓmbféle vadállat ,
közzül, kiváltképen ez észa«> úgymint: ökör , disznóp
kiak , vizzel bövelkednek ;' süldisznó, 'elefánt, tigris,
némeily fóji nagy hajókon
szarvas, bezoár kecske^mayaló hajókázásra alkalmajora , orángoutáng; sokféle
tosok. A' szigetnek kôzépé-- madár, hal , tekenôsbéka,
ben egy igen magas és sze- kigyó,és krokodilus, az 5.000.
les kristály liegy látszátik ,
000 lakosaí több népségekmellynek tôvénél nagy tó hez tartoznak. A' hegyes
(méh-tój vagyon , melly- köriiyekekben bátor , sárböl ezen sziget' minden fo- gafeketés Ygalotok kóbor^izei erednek ; úgyraint:
lanak. Az külsöbb részekBendschar, Lava, Sambat,
ben Eidahanok és Dajakok
Jonken, ïîévs,ége a' hives lakoznak , sárgás barna ,
tengeri szçlek , számos esök , ]ó szívü, és munkás föld-*
es csak ne,m örökös пардак mivelôk , kik embereket ál~
ês éjnek egyenlôsége által doznak , tolvajságot, hitmérsékeltetik. Itt az eszten- azegést , és házasság torést
^onekcsak kétrész«i ismér- halállal bíintetnek. A* sok

feleség tartas nálok пет.
számtalan hajók látogatjáfc
erkölcs. A* tulajdon nyel- rneg.Szomszédságában a'Chiven kivül Malayúl is benaiak , kiknek több helyeszélnek. Nyil az 6 fegyveken tarházaik vagynak,
rek , mellyet Ippuhfábóí vaezámos borscsemetét nevelló hamar Öldöklö lévv'cl bé- nek, mellyb,öl a' Hollandumázolnak. As fók' torkolat- sok esztendônként mintegy
jaiknál Badsrhnerek lak5 millió f'ontot Europába
Eak, kik mindenféle por- hoznak.
tékékkal vásárokra megje- ßornhagen, helys. Hassiai Her.
lennek.A'f&vásárok napkete- benWerra vizénél. Hanstei.1
ti Passirban vagyon. Ezen
régi vára alatt.
nemzetségnek Máhomedán Bornheim , vár, mvs , és szarés/.e a' déli , nyugoti , es
bad urodalom, Coloniai ker.
ëszaki paríokat bírja , és ben , Bonn ésBree vsok köazEurópabélieknek bidahazött , Burkus Király birtor¡okl<al való tdrsalkadáso- kában.
kat gatolja. Azoknak egy Bornhem , vs , eggyesült Bélrésze a' Buggiesenek , ezek
giom orsz.ban , 3120 lak.
igen munkások , és az ezüat, Bornholm, Boringia , Dániai
arany , és fa munkákra kü- rzigeta'Báltitengerben , 16
lönösen alkalmatosak ; ümfdre napkelet felé Zelandiának délkeleti csuocsától.
gyetlenebb egykevesé a'piEzen szigetnek hoszseában
perességet szeretö nemesség.
6 , szélességében 3 , nagysáAz északkeleti parton vad
gában pedig 1 1 □ mfdje vaTedangsok laknak , kik megyon. Szirtekkel bé vagyon
eítelen járnak , dühüsségektakarva, és vulkáni eredeben emberi hússal élnek,
tünek látszik. A' földe még
éstengeritolvajságot üznek,
is termékeny , a* rétjei és
Több fejedelmek ezen szi
baromtartása jók. A' nehéz
getnek urodalmát magok
hozzá járúlás miatt, ezen
köz'tt elosztották.Azok között
sziget erßs helye a' Báltí.
a' Borneoi, Banjermassintengernek, és Státus' töm-.
gi , és Sambasi Sultánok a'
loczére szolgál. Az itt lakó
leghatalmasabbak. Elsönek
24.000 ember , mind katoaz ö hatalmát egy Vice Ki
na; vagyon itt katoíiai Varrály , és 15 Helytartók közt
kormányozó és tis^tartó.
©sztania kell. Ezen sziget
Bornhövel , Bornhövede , falú
nek fövsa
Vagriában , hol egykor a*
Borneo , az északi pa: ton , 1
Hoísteini nemesség , a' szamfdre egytágat és jeles fóbad mezftkön oszvegyüléseit
nak torkolatjátol , annak
posványos partjai mellett ,
tartotta.
íélórányi
hosszaságú és Borno , orsz. és vs Aethiopiában , Afrikában, Niger viszélességü. Egy mesterséges
fó által keresztül vágatik,
ze folyta körül.
mellynek segitségével el le Borno, fóviz, melly Arnébo
bet jutni azon házokhoz,melömlik Sabaudiában.
lyek egy emeletre karókon Bornas , vs , Spanyol ország'
Sevillának tartományában»
fel vannak építve , igen népes vs y és ChinÁval jeles
3000 lak.
kereskedést iiz , melly ok- Bornstedt, Urodalom , Tisztból ал ide való vásárokat
ség , és fajó Saxoniában».
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mellynek egy' ledült hegyen
F. U. G. Pálfi , lakosi többépült kastélya vagyon. 1807
nyire Csehek , kath. Itt tartben a' volt Westfáliai Kir.
ja ez uri nemzeteég leve—
sághoz kapcsolt Mansfeld'
leit , fegyvereit , 's a' t. NeGrófságához tartozott.
vezetes a* puskapor , papi
Borna v. Burnu , nagy hatalros t és füresz malma , szép
mas és szép országa Nigri- a'halas tava, mellyben piszcziának , kozép Afrikában , trángok, és más nevezete»
melly egészen Nubiának ha- hala к tartatnak.
táráig terjed. A' földe ter- Borostydnkö , 1. Bernstein,
mékeny , és jól kimívelt; Borosznak , (tôt. Brusnik). , tôt
Ercz a'fôtermése. Mindenfalú GömörVarm. minteffV
integv
féle élelem itten bôségben 30 házakból áll; több Föltaláltatik. Szerecsenek a' lades Urakat számlál. Talál
kosai , kik magasabb voltatik itt vashámor. A' setokra nézve megkülömbö- rény lakosai sok , és olcsó
zik magokat. Muhamed' valorsot készítnek.
11 Iji , de
J_ mégis
'_r_ Borotia , Cseh ország' Tábori
lása az uralkodó
лок Pogányt is láthatni.
kerületjének mvsa 100 háKormány módja despótica,
zakkal , és 1 kath. pléb.
a' Trónusa pedig örökös.
tempIommaL
Bornu országhoz e' követ- Boroughbridge , vs , Angol orkezendo tart.nyok is tartoz- szág' York
Grófságában ,
nak : Kanema, Beparmie, . Ure folyó mellett, mellyen
- Margi , Kangu és Vangara. itt kóhíd vagyon építve.
- Ezen országnak fövsa 's Ki- Borówa Hora, hegy Zólyom
rály' lakóhelye
_ Várm. az ó Zólyomi határBornu , nagy vs , de nem igen
ban ; arról nevezetes , hogy
rajla termo arany találta
jelesen fel-építve , 10000 hátik, melly majd fü szálozakkal és szörnyu sok lakosokkal, árkokkal,és köfal- kon , maja szölö leveleken ,
lal kornyülyéve hét kapúmajd egyebütt, de csak ki«
minémüségben találtatik.
val ékesíttetik. Itt neveze
tes Karavannával való keKénko is terem benne.
Boroviety, (58o »6' É. Sz. 50O
reskedés üzetik.
Sorosdinka , «sroség Terek fó ¿o' K. H.) ker.bélivs, Oros
mellett , Orosz Birodalom'
Birod.nak Nowgorod Helyt.
Kaukaziai Helyt.
'
Msta fónál 690 h. és 2570, lak.
Boros-Jenä , (46o 45' 3o"E,Sz.) Borowsk , (55o 10' 30" E. Sz.
mvs Arad Várm. Tiszán tul. 53O 4' 30" К. H.) igen manvaló járásb., Fejér Koros két kás ker.béli vs Orosz BiroÍiartján , Aradtól 6 óra. F. dalomnak Kaluga Helyt.
J. Aczél Familia. Lakosi O- Protwánál , mellyben 729
láhok és Magyarok , óhitü- ház. 123 portékás bólt, 10
ek és kat. régi várral , tö- templom , 5176 lakos , 5 várök mecsettel , jó búza és szon fabrika , 4 timár raübor terméssel, epd&kkel ne
hely, 5 fadgyut-olvasztó
vezetes.
ház találtatik. Portékájival
Borostjránkd , Ballenstein , ma
és terméseivel kereskedik,de
gas hegyen , sürü erdök kiváltképen veres hagymáköztt fekv6 vár Posón Várm.
val és foghagymával.
Stomphához 1 óra , azonne- Borrentrik , 1. Borgentryk.
vü falúval (tótúl Paistun). Borriana , vs Spanyol orsz.
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яак Valenc2ia tartományászént nemesek a' lakosai,
Ьап , Mijares fónak torko- Mit elegyesek, es kath. balatjai mellett , 4000 lak.
romtartásból, és talp hajó
Borriol, (39O 57' É.Sz. 16o 47' épitésbôl élnek. Nagy SziК- H.) vs Spanyol orsz.nak
gettöl vz óra. Itt verettetValenczia tartományában
tek meg a' Tatárok IV. Bê
la alatt.
2350 lak.
Borromaei Siigetek , (45o 53' Borsdorf, falú, Saxoniának
1" É. Sz. *6Ö 11' 42" К. H.) Lipcsei kerületében, Pardo
3 kis szigetek , Laggo mag- fónál , mellytßl Borsdorfi
giorének, Olasz országhoz
almák neveltet vették.
tartozandó deli részén. A' Sorti , magyar falú , Zemplén
neveket Gróf Borromaei' faVárm. Ujheïyhez l/г óra ,
miliájától vették , melíy- Bodrog partyához közel.
töl kimíveltettek , és mellyFoldes Ura volt hajdan Râ
liez mint bizonyos tulajdon kóczi , most Gróf Aspertellyességgel tartoztak. Iso- monthoz tartozik; régi "és
labella , Isola Madre, és I- hosszú kastéllyal diszesk«-<
sola-del-Piscatore a' neveik.
dik , melly Arpad Magyar
A' sok tengeri nyúlaktól , Herczeg' lakóhelyének tarmellyek itt találtatnak, I- tatik. Abban született Rá•ole de coniglinek is nevez- kóczi az utolsó Herczeg.
tetnek. —
Fekvése kellemetea erde je „
Borrotvdale , falú , Angol orsz.
's mezeje elég.
nak Cumberland Grófságá- Borsinsiki Sós té , Orosz Irban , plajbászbányákrólnekuczk Helyt.ságban , Nertvezetes.
schinski kerületében , BorBorrowstownest , vs , Déli Skó80W fónál , l mfd a' kerülecziának , Nyugoti Lothián
te, igen sok Glauber és
Grófságában , Forth folyó
Konyha sót ád, melly ал
partjánál , 360O lak. és deelsönek színén kristályosorék
kikötö —
hellyel, a'
dik.
— legr~o
"'*"
щ
t
nevezetesebb kereskedöhely Borñppa , Barsita , vs Tigne
azontájban. A' gazdagszén- vizénélBabyl.b.gyolcs készíbányáknak kozelléte adá ke- téssel, és enni való böregereskedésének az elsö rugót.
rekkel. Töle egy PhilosoHajó építés, czetfogás, fa- phiaifelek'ezet elneveztetett.
zékas mesterség, só és szap- Borsna , kerületbéli Vs Oros/;
panyfôzés teazik a' nyeresCzernikow Helvt.
ségét.
Borsod Várm. , fekszik Tiszáa
Borsa , Bórso,Borze,
nagyO- innen , keletre Abauj1 és Sza
~
_
láh falú , melly szét fekszik boles , délre Heves , nyegotugyan , de igen népes. is. ra Nógrád és Gömör , északMarinaros Várm. Pietros he- ra Gömör, Torna, és Abagye alatt Csiszlának Vizó- új Vármegyék közott. Nagy-«
ba béfolyása mellett , % e- sága 65 □ mfd, hossza 8 v
gyésült Görög templommal ,
szélessége 5—6 mfd. Vidéksavanyú vízzel , arany báje legszebb hegyekkel , v&l~*
nyával és harminczaddal. gyekkel , és térességgel VáíIttvagyon fö általjárás Bu* tozó f 's termékeny. Neveze^
kovinába, de a' mellyen tesebb hegyei : a' magas és*
csak terhhordó Iovakkal kosziklás Nyárjuk , a' nagy
mehetni által. Nagyobb re
és külómbféle vadas Osztra ;
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óra. Primásho^ tartozaridó
az erdös Fiakatzai, Sza Ionkath. és evang. tempi. Ai
tai , Martonyi , Meszesi ,
Szendi; a' Belkö , Eged, '9 itt lévô bányák nem igen
egyébb rajtok termö fáktól dolgoztatnak , és a' lakosi
elneveztetett Bikkes , Töl- inkább a' fóldmivelést és a'
gyes hegyek. Fó is kutvizei fa edény csinálást üzik. Eegésségesek,nevezetesebbek :
zen hely körül szép tölgyHernád, HejöjSajo, Bárso- fa erdök és jó malmak vannyos és Szinyva vizei. Barnak.
langjai említésre méltók : a* 'ursowa, Borzsova, falú Befekete lyuk . mellynek mint-' reg Várm. Tiszaháti járásegy 100 lepes hossv.asága , ban , aztm nevü fó mellett,
szelessége pedig 16. Ez alatt
Beregb/.ászhoz 1 óra F.U.több
valamivel lejebb a' kecske nemes fam. Lakosi Magyalyuk ; az elobbeninél vala
rok és ref. közel felül Bormivel nagyobb , bpvsége
sva vizétol ered Verka pamintegy 200 lépésnyi , és a* tak. Fold és szölö miveléshires Diósgyori, szája pin- sel ] és jeges barlanggal.
cze forma , ürege meszsze Bor sown , Borsva , fó , Merma
terjedö » és végre sok ágokros Várm. , melly Beregh
ra oszló. Térsége gazdagon
Vármegyének határán fotermo, hegyei,kivált a' Dióslyik , és Várinál Tiszába
györi , vashámorral és hubmlik.
tával, mész égeto kernen- Bors part, i. Pfefferkillte.
czékkel , sok külombféle va- Börstel, luth. Eklesia, Bergi
к an t., Osnabrük ker. , We
dakkal gazdagok , a' Szepesser oszt. , a' volt Westfália
eégnek és más Vármegyéknek isélettárja, a'Lengye- Kir. luth. Kisasszony nevelö
leknék pedig kedves bort intézettel , a' hol még is 2
termo helye. Jeles mégDiós- kath. Kisasszonynak is vagyöri gyongyházos ásványa, gyon helye.
Visnyói/Tapolczai meleg fer- Borsum, plébániás falú, ét
hasonló nevü kan t. föhedeje , és a' benne találtató
lye , a' volt Westfália Kir.
nagy Meter eolit , >6 mvst ,
Oker oszt. Hildesheimi ke167 falúkat, és 71 pusztárületében. ou h. és ,55o lak.
kat számlál. Lakosi 137340.
Pqrtáji 81. Az Egri Püspöki Borsiéki savanyú vit , Ditrón
felül 12 órányira, Belborhoz
megyéhez tartozik.
közel a' bérczben, az ErdéJBorsod , az elött mvs , most
lyi Nagy Fejedelemségben,
kozépszerü falú Borsod Vármegyéb. Szirák szomszédsá- Székely Csik Szék felsö kerületében, Gyergyó Jarás gában , Bodva vizétôl nem
messze , Miskokztól 4 mfd.
h an forr; hires a' külfplF. U. Ragályi és más Urad eken.is, és ezt tellyes >ussal meg érdemli. Vizét Nôueágok. LakosJMagyarok , re
form, többnyire és kat. Le- stadter (Ujvári) Mihály Úr
Erdélyi fó Orvos , és a' Szeomlott várával , mellytöl a'
Várm. vette nevét, szölö és b,eni Patikárius Kräutnep
Ur, azután a* Bécsi Orvosmezö mivelésscl.
Borsbny, németül Bilsen , né- lás tanulmányi kar (Medi
met és tót mvs , nagyobb ca facultas ) az Alsó Aust rirés/.et evang. és kat. 1. Hont ai kormányszék sürgetésére
"Várm.ben, EsztergomhoZ $ megvizsgáíták. Elég légyea
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ftten rola azt említeni, hogy lfttt , talán az як oka mer fe
ezen savanyú vízneK igen itten mostan néha egy forintra is felmegyen egy paderék erejére nézve. Gün
ther Valentin Ur» Udvari laczk borszéki Borviznek az
Hadi Concipista, a' ki azu- ára , a' hol azonba a' Bodotán rokonát Zimmetshau- ki vagy Aerpataki borviz
«en Antalt Bécsben társasá- nek pintje 3—4 krajczáron
gába vetté, 1804 eszt. Ma- jön.
jus 29-kén privilegiumot Bort, Fran, orsz.nak Correze
nyert 8 esztendôkre , hogy
oszt. , Dordogne fónál , 274
az alatt csupán ezen sava
ház. 1300 lak. és keiztyü
nyú vizet legyen szabad fabrikával.
В ersbe vinni , és ottan egy Bortfeld , plébániás falú a.'
champagne palaczkot 36кг. voltWestfálias. Király Ocker
czáron eladní , úgy bogy ha oszt. Aue mellett, 95 ház.
valaki máshonnan probáina és &14 lak. Itt terem ar jó
béhozni loo arany bünte- ízü Bortfeldi répa.
tese légyen. Minekutána Borthwich, vs , DéliSkócziának
•zen két magokra vállalók Lothian Grófságában.
az elsôSzékely gyalog regi- Bortolano , megerösitett helys.
ment Járásában fekvô bér- Lomb. Vel. Királys. felsö Pó>
czi , és erdei részt a' Bor- oszt.
■zéket illendÖ kötelezö irás Borysthenes , Danapris, IksA
mellett által vették volna , Dnieper.
a Felsôségtôl helyben ha- Borysthenidae, Boryst hen es vígyatott nékik a' plán elö
zénél lakott nemzetség Sarterjesztése után, hogy 100.
matiában , fövsok volt OI000 forint kölcsönt vegyebia V, Miletopolis.
nek fei ( a' töke pénznek Bonds, 1). Erdélyi helység
vissza fizetése terhe , fennKraszna Várm. Berettyó vimaradván , ) ezen felvállazénél , Somlyótól 3 1/2 ora.
lásnak támagatására ; a' sa
más nev,en Hollerdorf. 2).
vanyú víznek elküldüzésén
Erdélyi helys. Doboka Várm.
lcivül ezen magokra válla
egy völgyben, Bisztritztól
lók azt is intézték , hogy
4óra. 3). Erdélyi helys. Küeavanyú víznek champagne köllö Várm. Küköllö vizépalaczkokot, és által jában
nél MedgyestM 4 \fi óra. Sa
mindenféle kréta színü és
vanyú vízzel. A' másodikasztali üveg edényeket vanak nevé máskép Hollerlamint hamuzsirt is , melfeld , a' harmadiknak Hol
lyekre minden kivántató
ler! haï.
materia bôségben , és a' leg- Boss , vs Sardinia ezígetbet»
nagyobb tokélletességben a'
5000 lak. és ]ó kikötöhelBorszékben feltaláltatik kéíyel , Sassaritól 8 mfdre delszítsenek. A' Borszéki bor- felé, Püspbknek Iakohelyévíz az Erdélyi nagy Fejedevel , és felleg várral , melly
lemsé^rben is erössen hordaSaravallénak neyeztetilt. Etik széllyel, kivált Szeben- zenkívúl még ]ó sófozoje*
be a' hol egy palaczk sava
és kláris halászatja is vanyú víz 1806-ban 39 krajczár
volt. Brassóban ezen ásvá- Bosacza , iffen hosszú fall»
nyo9 vizet most sokkai ritTrencsén Várm. , Morva Orkdbban isszák , mint ezeszágnak határan, azon he
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a' Lukacsi sáncznál Szávág"yek köztt i mellyek ezen
ba ömlik.
heíytol bl neveket vették ,
Vág Újhelytól 3/4 mfd. F. Bosna Saray , v. Sarajevo , e- ,
gész Bdsniának f&vsa , Bos
UraG. Erdödi. LakosiTótok
es kat. A' terméketlen fóld na Sándschakságban Bosna.
fó mellett igen kies , három
miatt , ezen falúnak lakoâai többnyire pálinka fo- oldalról Ranik és Ivan hegyeitöl körül vétetett tájékzéssel, és annak eladásával
ban. Két részre osztja a' vst
keresik élelmeket.
Melaska patakja , melly kehoscastle , vs Angol ország'
letröl joven , több malmot
Cornwall Grófságában.
Hatch, kis sziget északi ten- hajt , és Bosna vizébe szagerben , Schiermonnikoo- kad. S/éke a' Beglerbégnek ,
és számos haremjének. A'
fe, és Rottum szigetek közt.
gyes. Belg. orsz. , azelött vs nagy,de valamint a' többi
nyugoti Ems osztályához törbk vsok disztelen,számlál
több mint 5000 ház? és 60.
tartozott.
000 lak. Találni itt 100 naBoichowici , mvs Morva orsz.
Brünni kerületben, i tem- gyobb 's kissebb meçseteplommal, i majorral, 129 ket , több ferdöket , és a' mi
íiáz. 6,58 lak. és szölömive- TÖrÖk orsz.ban nagy ritkaság, a' Chosrevbegi mecseléssel.
ten vero órát ; vára napkeBosco, Boschi, Bosane, kellemetes helység azerdö kö- letnek fekszik , tôkéletlen
építésü. Lakják Bosna Saray
zepén Piemontban, nem
vsát egy görög Püspök , es
messze Allessandriától 2660
sok külíoldi kereskedök ; ta
lak.kal. Itt V. Pius Római
lálni kornyékében vas báPápa , ki 1710-ben canoninyát 's hámor , kard , kés és
ítáltatott , alacsony sorsú
más fegyver készíto míveszülektöl született.
ket. A' vs jövedelme az uBosco regale, vs Nápoly or
szág' Terra di Lavoro tar- ralkodó Szultán Annyának
tományában, 3470 lak.
jár.
Bosingen , vs Helvetziának , Bosnia , hajdan magyar orsz.
Freyburgi kant. Serra fónál. hoz , most az Europ. Török
Bosisiena , régi Római vár a' Birod.hoz tartozó . 's délnyugotnak fekvö tart, és
Dunánál Temes Várm.
Boshawen , егоз vár , 's mint- Beglerbégség vbgy is fö
egy kúlcs az északi Ameri- Helytartóság.nevezetét Bos
na fótól , melly kozépben
kába való bémenetelre.
Eoskowicz , vs Morva ország hasítja , kölcsönözi. KeletBrünni ker.ben , kath. plé- rÖl Serbiával vagy is a' részerént Serviával,
bániával f tart. Dekanság- giek
mellytöl Diurna vize vágal, Urasági várral , sóházzal , majorral , 2 timsó hu* lasztja, határos , délrol Altával ; 3617 lakosokatszám- bániával vagy is a' hajdani Epirüssal és DalmatziáÍál , kik köztt 300 /.sido fa
val , nyugotról ezzel és Hormilia találtatik.
Bosna , fó Bosniában , melly vát országgal , északról реdig Tóth országgal , holott
3 mfdre Bosna - Saraytól ,
Száva vize állitja határit ,
Smolinhegységben , Trania
szomszédos. Az. egész tart.
mvsnál ered , és több melhárom fö részekboí áll , tud
lek í'úkuak felvevése után
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niillib: ä' tulajdon vagy is
a¿ alsó| Bosniábpl, Herczegovinából vagy is a' felsö
Bosniából , és a' Ïörökök
bírtokában maradt Horvát
orsz.bol; és ezen felosztás
szerént szokták vala a' régiebb földleirok Bosniának
isméretét elö adni; de valóságos felosztása szerént 8
Jtövetkezö Sandschakságból
vagy Al-Helytartóságból áll
úgymint : Bosna , Hersek ,
К lis, Zvornik vagy Isvor
nik, Poschega , Rohissa,
Kirka , és Rahovidscha AlHelyt. de ezekiiek ismét egyenként bizonyos határait
elöadni a' rendetlen országlás miatt csak nem lehetetlen. Kiterjed e* tart. az Esz.
Sz. 42°-tól egész 45o i5'-ig,
és a' kel. hosszús. 33o 2,5'tól
egész 36o 24'-ig» nagysága
70Ö □ mfd. , népesége pedig fél milliót felül halad.
■Foldét számos hegyek , mel-

—
pedig a' Sz. Ferencz Szerze
tesei közöft lévô Apostolï
Vicáriusnak és a' többiazerzetesek gondviselések alatt
vagynak, kiknek nevendékei Pécset, Posegán , Zágrábban,Varasdban Apostoli Királyunk koltségén taníttatnák. Bosniát lekvése
szerént kónnyebb leirása végett 4 részre lehet osztani;
e' között észak nyugotnak
fekszik a'Török Horvát ország Bosna , Klis , és Kirka
Al-Helytartóságokra részelve , északrólSzáva , keletröl Verbász fótól , delröl pedig 's nyugotról Karatag nevü hegységtol és Unna vizeitöl kôrnyékeztetik % nevezetesebb helyei : Banjaluka » Jaicza , Bihacs , Kamen,
grad , 's a' t. Kôzép része
Verbász és Bosna fók között
fekszik , Laschva és Verbenicza fóvizektol nedvesittetik,
és Bosna, Isvornik és Posche-

gabonája, bora, lova, juniának iövsa Bosna-Saraj.
bai, szarvas marhája, fája Eszakkeleti része Bosniának
boségben , vas é^ézüst báDrina, Szava, és Bosna vinyái is , ha szorgalmasab- zek között fekszik, Bosna
ban miveltetnének , gazdag Isvornik és Hersek nevü aljutalmat adnának , egyszó- helytartóságokban , itt vaval a' természetnek minden gyon Vischegrad , Zvornik
javaival bövelkedik ; melly vagy Isvornik , Srebernik ,
boldog honnyt uyujtana e's a' t. Déli része vagy is az
zen tart. lakosinak , ha aúgy neyezet Herçzegovina
jándékival való élését az nyugotrpí és északról Daleröszak és tudatlanság nem mátziával határús Hersek ,
Rohissa, és RahoVidsa Sandakadályoztatná. — Lakosai
nagy részint Horvátok , Rá- schakságokra részelve ; legnagyobb fója Narenta. Neczok vagy is az úgy nevevezetesebb helyei között
zett Bosnyákok , Görögök ,
és a' tart.nak heréj a' Tö- Mpstar , egy bolthajtású körökök. Üralkodó vallás a' hidjával a' Narenta vizén ,
Muhamedán ; de elszen- Trebin , vidékóvel a* Raguvedtetnek, bátor török tü- j zfei birtokkal határos. Pocsredelemmel,a' számos kath. Йт kis erôség Narenta vize
mellett 's a' t.
és nem egyes. Görögök is,
ezek a' Püspöknek > amazok Botphorut v. Thraciai JBospho*
IIÜB. LEX. I. DAR.
28 '
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fogva Konstantinápolynál ba« A' plébán. templomA
à'szoros tenger. EzenKaná- nagy , mellynek tornya eglis mintegy 20 mfd. hosz- gyikea' legmagasabbaknak
ezú , Konstantinápoly mel- Angliában , melly éjiel
lett levo Serailtól a' Cyaeni megvilágosítatik , ¿ogy a'
ezigetekigterjed. Az ö legná- veszedelmes Lym-, és Bos
gyobb szélessége két mfdre ton-Deep mellett hajókáïiem megy, és némelly he- zóknak világítson. ,
E. Sz. 71*
kereskedfi
Amerikának Maseggyik partjáról a' másikra eachuszetts s/.abad Státua' madarak éneklése , és era- sában egy gyönyörü öbölberek beszélgetése könnyen nek végén fekszik , kies féí
hallátik, most Dardanellai szigetben , melly mintegy
4 mfdet foglal magában , es
útnák is neveztetik.
üosphorus Cimmeriuj , Fre- Bostoni íüldnyak által a*
száraz földhez kapcsoltalik,
ium ,
azon tenger szorúiat , mellyen Propontis- kikötövel, mellynek a' torból a'Maeotis tavába hajó- ka igen szoros , mindazonáltal még is 500 ha)ó kész
kázhatni, mostani nevé Boc
ea di S. Giovanni, Estret- hely t találhat benne. A' torkolatját William' erôsége
to di Caffa 's a' t.
Hostetet , Bussereth , Bozra , védelmezi , ezen .világ* rékellemetes helys. szikláe A- szében , eggyik a' legszebb
rabiában , Asiában , Hajdan megerosítés' tudományáEdomiták vagy Idumaeu- nak munkáji közzül. Elôtte
vagyon egy 20 ágyúktól fesok* íovsa.
Bossiney , mvs egy várral , dett róna hely , mélly minCornvall tart.ban Angliá- den hajónak a' mellette vaban , mellynek két Küldöt- 16 menést tilthat. Azonkifeî ülnek a' Parlamentom- vül a' vsnak minden végén
ban. Itt egy régi koszálon ágyúsáncz is vagyon » melly
épült várnak omladéki ne- a' kastélynak elfoglalâsa
után , minden további kivezetesek.
kötöbe béhatásnak gátot
Bosionville , németül Bujen
dorf, kis vs Nied fónál, Fr. vethet. Az öböl közepe felé
lévô mintegy 2000 láí> hoszorsz.nak , Mosel oszt.
szú gáton , melly Boston
Jiossu, Bossy, Bossut, Buxudis , kis ye és kastély, Fr. Piernek neveztetik , a' kereskedö hajók lerakhaiják
orsz.nak Eszaki osztályán.
Bost , vs , Keleti Perziának , portékájikat,melIyek mindSidschistani tart.nyában, járt tárházakba vitetnek ál
tal. Ezen vs 3 részbol áll,
Hindmend fónál.
Boston , vs Angol orsz. Linkoln . úgymint : északi , és déli
Grofságában , 6000 lak. és 1 részbol , melly 1.503 Iábnyí
kis kikötövel, 3 mfdnyire hossicú, és 42 lál> széles fahíd
With am torkolatjától , egy által , melly Charles folyó
Eázsítos helyen fekszik ; a' felett vagyon épitve , kötajóklzásra alkalmatos fó tetik öszve , és nyugoti ,
elomozdítja kereskedését a' vagy is új Bostonból ; 3000bálti tengeren, Eaen vs «ok ház. «záralálj mellyekküatt
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még sok faházok isvannak;
D. G. Csábi ITraság, lakosi
a' kóházak tobbnyire mag
Magyarok, reform, határja.
termékeny , erde je nagy ,
ues rudak által védelmezrétje igen sok, legelöje elég ;
tetnek. A' tanácsház több
hala bö , gyümölcse és méîiozônséges épületekkelegyhe számos , sertvés hizlalágyütt különös módra vansa jutalmas.
nak építve. Találni itt 17
templomot , 1 mesterség , Botada , latrok szigeteknek eg¿s tudomány Akademiát,4 gyike a' Sz. Lázár'Archipeorvos , historiai , és jótévo
laguszában.
társaságot , melly a' vízbe Batan , 1. Gasira.
fuladóknak veszedelmekre Botany-Bay, /34° D. Sz.) 4епügyel , és e' végre mintegy
geröböl Új - Hollandiá'nak
kel. partján Australia felé ;
10 házakat ollyan helyeken
építetett, hol tobbnyire a* ezen partra akart 1787-ben,
hajôtôrések tôrténnek ; . t'o- az Angol Kormányszék go-ч
vábbá vaiinak itten 7 nagy nosztévo férjfiakból , és feslett életü asszonyokból al
ezabad oskolák , 25000 lak.
Itik mesterségeikben szor- ió ColoniátküLdeni , demigalmatosak , üveg, vitorla vel e* táj egésségtelen , 's a*
vászon , és hajókotél fabr. keleti szelek eilen nem igen
bátorságos , és mivel a' lerumpálinkafozéssel,gyapju,
és vászonszovéssel, papiros, telepedésre alkalmatos hely
«zönyegmüvekkel , czethal- itt sehol nem találtatott ,
zsír,és faggyú-gyertyaontés- Jacksonsbay azon végre váael, kalaposokkal, kotéljár- lasztatott ki.
Botao , helység Portugalliátókkal , 's t. ef.
Bostra , fo vs Arabiában Au- nak Beira tart. 200 lak. fél
gyapju matéria fabr.
ranitis (Hauran) tart.ban,
Botaschany , 1, Botruschani.
Damas cushoz 4 mfd. '
Bosut , kis íó Slavoniában , Botenwald, Butowice, falu
a' Száva vizébe szakad.
Morva ország Preraui ker.
Busworth, helység Angol orsz.
helybéli káplánysággal, éa
Leicester Grófságában, a' gyapjufabr.
7. Henrik , és 3. Richart Bothnia , Botten , nagy tart.
ítozt esett csatáról nevezeSwecziában, a'Bothniai tentes, mellyben Richard meggeröbölnek mind a' két oldalán ; keleti és nyugoti
öletett.
Bosienin , Buzenin , vs Siera- Bothniárá osztatik. ( 1. Ost
és West Bothnia). A' földje
di Vajdaságban , Orosz Lengyel orsz.ban.
(ámbar soTt folyók , tavak,
es erdok ezen találtatnak)
Bóizórmény, hajdúvs Szabolcs
Várm.ben, Hatházhoz 1 \f<¡ termékeny. A' lakosai fold
miveléssel , baromtartással,
óra , szinte annyi Debrevadászattal 's halászattal
czenhez, nagyon nagy és népes , egy ref. és egyesült gö- foglalatoskodnak; gerendával , deszkákkal , dohottal,
Jrög tempi, tôrvényszékkel ;
lak. Magyarok. Ezen helyvad állatokkal , halakkal ,
és sovány eszlendökben gahez közel vagyon a' Verébtár tó.
bonával is kereskednek. Jó
Bôstôrmény , Bereg , mvs Bi
ércz- és vasbányákkal , '»
har Várm. Váradtól 2 mfd. külombféle vashámorokkal.
a' Sebes Koros toellett. F, Bothniaiv. Botnt tenzerQbó'lfígy

— 435 neveztetilt a' kel. tengernek
hét mfdnyire terjed, és neyezetes termékenységü faéjszaki része, melly Both
nia tart.tól vette nevét. ,8 lukat foglal magában , mellyeknek eggyike Bottyán is,
mfd hosszú , 30 széles > É.
Sz. 6o=>—65o -ig terj ed.
mellytöl eredett a' virágzó
JJotoczany y Moldva ország' Batty án i név.
kereskedö vsa
1000 h. és Botin, 1. Bocza.
4000 Görög, Ormény és Zsi- Botzdorf, Botsdorf, Batisfalva, falu Szepes/Várm. Tôt
dó lak.kal
lakosokkal és gyönyörü kasBvtonia , Monomotapa ország*
télyokkal.
Vagynak jeles
tart.nya , Zarabes mellett,
erdei , legeloji , és fazékas
Garube fohellyel.
agyaga." Botzdorfi vízben ,
hotrus , Botrys, vs Phoeniciámelly mellette foly , jó ízü
ban , most falu , neve Pa
pisztrángok találtatnak. Etron , v. Batron.
Bottendorf falu Suxon.nak volt zen falu Márjásy familiához tartozik , és 124 kath.
Turtngiai ker. 163 h. 850 1. 1
's 821 luth. lak. számlál.
rézhutával , és 3 olvasztó
Bot ten , Bolzano , Bolgiano,
kemenczékkel.
(46o 27' 30" E. Sz. 28=> 48'
Boyenstein , 1. Bodenstein.
K. K.) vs Lomb. Vel. Kir.
jiottiuca , v. Bottia, tart. Axios
és felsö Etsi h oszt.nak fövizének tulsó partján Mahelye , hegyekkel korülvécedoniában.
Bottlerejrberg , Bottelarys-Ge- tetett, Eisak folyónál , 8000
bergte , hegyes vidék Cap1. jó borral , és selyemfabriland Stellenboschi ker. jó lekákkal. Eszt.ként négyszer
tart vásárt , mellyre sok
gelóvel.
Ъоиоин» , helység a' Bors parNémet, Olasz , és Schwajton , hol kiváltképen sok
czer öszvejön ; ú. m. Oculiparadicsora mag árultatik.
kor , Ur nap után való hétBottowar , Würtenberg ország'
fön', Sept. 9-én , és Decemb.
11-én. Ezen vs 1809-ben
fóvize, melly Kaiserslautern
Francziáktól elfoglaltatptt,
falunál Lövensteini Grófságban ered , és Steinheim
és nagyobb részént elégettetett.
helységnél Muhr folyóba
Botzlingen, v. Betzlingen , mvs
szakad.
Bottwor, kis vs , .Wurtemberg
Altorftól 1/2 óra , Uri Canorsz. Heilbronni ker. hason- tonban, Helvetziában ; Kan
ton' gyüléshelye.
ló nevü folyónál, 2410 1. és
Boucanier , így neveztetnek 1)
jó borral.
Botuschany , vs Moldva orsz.
ama Antilli szigetekben laban Staroszna fónál.
kó vadon népek , mellyek
Buttjdni , v. Battyáni , UradaCaraibok és Cannibaloknak
lom Baránya Várm. Harsá- is neveztetnek Amerikában.
nyon felül , a' Siklósi Ura2) E'nevet viselik a /.on szidalomhoz közel . észak felé
get Spanyol és Franczia vaPeca és Mohács kö/.ött, ter- dászi is. 3) A' körül belôl
mékeny, árvizes szántófollevó tengeri rablók is.
dekkel, sok erdökkel , kies Bouchain , Buccinium , kis etérségekkel , sík mezösegek- rös vs Francz. ország északi
kel ; legföbb helye Boly ,
oszt. Scheide bal partján ,
hol majorságot tart az Ura1130 1. nevezetes azon csatáság. Az egész Uradalomnak
ról, melly itt Május 4-kén
f'ekvésbéli helye mintegy
1794 eszt.ben tortént.

Bouchard, Isle Bouchard , vs
Fr. ország Indre es Loire
oszt.egy Vienne fótól kerített
szigetben , várral , 330 h. és
2130 lak. Gyüraölcscsel kereskëdfk.
Bouches - du- Rhone , I. Rhone'
forkolatjai.
Bowiii , vska Neufchateli Herczegségben, Reusenél. Pisztráng-fogással , szñlómívelésscl , gvpsz bányákkal és
fahrikákkal.
Boufters, kastély és hajdani
Herc/.egség Beauvaises tart.
ban, mostani Fr. orsz. Oise
oszt.bcin. Terain fónál. A'
hires Bouflers Hercz. kiholt
familiája ezenHerczs.töl vette nevét.
Bouglon , vs Francz. orsz. Lot
és Garonne oszt. 2440 1.
Bouille- {la) , helység Fr. orsz.
alsó Seine oszt. posztófabr.
Bouillon, egykor egy hasonló
nevü vsból , és 21 faluból
álló Herr zs. Ardenfaei erdökben , régi Francz. ország*
haf árán , melly la Tour d'
Auvergne familiához tartozott , és поз. cszt. Francz.
orsz. gal eggyesíttetvén , Ar-r
denne oszt.hoz kapcsoltatott. Föhelye vçilt.
B. uill n, (490 5' É Sz. 22o 55'
К. H.) 2150 lak. álló vska ,
egy meredek kosziklán , halaífkal bñvelkedo Sernoynál
fekszikj erös várral.
Boujejah , vagy is Budsrhia ,
6óolak.ból álló megerósített
vs , Algier' bir. Constantine
lart.ban, kikötftvel. Lakoei * szomszédságban ásott
vasból sok portékát készítenek. Egy bércznek tóvén
fehszik . mellyben független
Breberek CKabyllek) lakoznak , kik gyakran nyughatatlanságot okoznak ugyan,
de épületre való fákkal , házi eszközökkel , és más szükséges dolgokkal is szolgál-
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nak.
Boulay , vs Francz. orsz. Mo
sel oszt. Kaltenbachnál , 260
h. és 2670 1.
Bauldry , í, Boudry.
Boulene , vs Fr. orsz. Vaucluse oszt. Letz fónál 700 h.
Boulogne sur Mer, Bolonia,
Bononia , ,(50° 43' 33" É. Sz,
Í90 16' 33" K. H.Î megerösftett. t engerí vs Fran. orsz.
Calaisi tengerzug oszt, 10000
lak. Tenger mellett fekszik,
Liane partifolyónak torkolatjainál. Több mint 1600
házakat számlál , 's felsö,
és alsó vsra osztatik , az utolsóbbik újabb , népesebb,
és szebb része a' városnak ,
mellyben kereskedök , halászok , és hajósok lakoznak. Felsö vs a* Tiszteknek
lakóhelye. Ebben egy dornbon álló vár, és két piac.zinak eggyikén jó vízzel tele
ugrókút találtatik. Emlékezetre méltóbb épületekie'
kôvetkezendôk : az egykori
Püspök' és Kormányozó' palotájik , a' Grana -Hotel,
most tárház , a' tanácsház
tömlöczökkel , és magas toronnyal, a' hajdani Káptalan' temploma , a' régi Semi-ч
narium, *s a' t, Az annakelötte csekély kikötöhely
1805 eszt. Angliába általme-!
netelnek okáért mélyebben
ásatott ki , és az emberek'
általvitele kedvéért szörnvü,
sok hajókkal rakaf ott tele ;
azután a' vs és a' kiköto
megerösitettek , és védló
állapotba helyheztettek annyira , hogy azAngoloknak
mind eddig tett próbatételeik , és ágyúzásaik haszonr
talanok valának. Az elintézett Angliába való álthajókázásnak 1805-benAustriával és Russziával támadott
háború által gát tétetftt.
Most itten a' Kanálisbéli
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pek a* rétjei is , és a'
gyon. A' halászat , kereskedés , és heringfogás ki- barómtartása jeles. Fa bôven találtatik , úgy ал ásváltképen békeség idejében
ványok is , ú. m. vas , czín,
itten nevezetes ; külombféón , piskolcz , koszén , mész,
le fabrikáji vannak.
márvány, és több érczek'
Boulogne , vs Francz. orsz. felsô
neme. A' nevezetesbb k¿Garonne oSzt. Cher folyónál
szítményei ezek » gyapjúma1470 1.
téria , kötött harisnya , és
JBouloire , vs Francz orsz. Sarsipka , .pántlikák, késcsináthe oszt. 257 h. és. 1490 1.
ló portékáji, kikészített bör,
Boulonnais , tart. Francz orsz.
üveg 's t. ef. ezekkel és gaalsó Pikardiábán , melly
bonával, kenderrel , borral,
Canche fótól egészen Flanfával , barmokkal , halak
dria határig ter jedett , most
kal , szárnyas allatokkal ,
Calaisi tengerzug osztályávassal , és köszenekkel nehoz tartozik.
Bouquenom , Bockenheim , vs vezetes kereskedés üzetik.
Francz. ors», alsó Rajna oszt. Ezen tart. most Allier oszt.
nak része.
Saar fónál 2000 1,
Bourbon , Mascarena , 1. Isle Bourbonne- les-Bains , (47o 54'
E. Sz. 23o 20' K, H.) kis vs ,
de Bonaparte. ' Francz* orsz. felsô Marne
Вourbon-Laпсу , Burbo Ancelli , 1. Bellvue les-Bains.
oszt. 384 h. és 3100 I. Apancenéi egy hegyen fekszik ,
Bourbon - l' Archambauld , Bur
bo Archembaldi, I. Bourge hires a' meleg érczferdoii
miatt , mellyek gyakran
les-Bains.
meglátogattatnak. Ezen for
Bourbonnais , hajdan Grófság,
és Herczs. Francz. orsz. ban, ró víznek kútfeje a'vsnak dé—
Nivernais , Berry , Bourgog
li végén vagyon.
ne , Forez , és Auvegne tart. Bourbourg , vs Francz. orsz. éköztt fekszik. 145 Q mfdni szaki oszt. Colme mesterséges fónál ü6o h. és 2080 1.
térségén (Revolutzio elött)
282000 lak, számlált. A' kli- Bourbriac , vs Francz. ország*
mája mérsékelt, kelleme- éjszakipartok' oszt. 2980 1.
tes , és egésséges ; de a' szél- Bourdeäux , v. Bordeaux ,,Burvész gyakran diihösködik , degala , (44° 50' 14" E. Sz.
170 $' 46" K. H.) Fr. orsz.ban
és néha néha a' hideg is éGironde osztálynak fôvsa ,
rezteti magát. A' legnevenagy , szép , kellemetes , és
zetesebb fóvizei ezek : Loi
re , Allier, Cher, Oeil, Av- hires kereskedö vs , 7810 h.
ron , Bebre , *s a' t. mellyek és mintegy 91000 lak. nagy
halakkal bôvelkednek u- róna tájékon , Garonne bal
gyan . de a* kiáradásaikkal partján , melly itt 3/4 óráiiagy kárt is okoznak. Szá- nyi széles , 16 fr. mfdre az
mos tavai is vannak. A' fold o torkolati^tól fekszik. Pászíne róna , de á' keletj , és ristól 160 mfdnyire. Ezen
^éli részekben magas he- vsnak két kastélya vagyon.
ipyêk is látszatnak. A' föld ú. m. Haa , és S- Croix, vagy
aital>aban véve termékeny,
is S.Louis kastélya, a* har^abonát, hüvelyes és4terti madik legnagyobb és lege«
Veteményt, földi «lmát, o- rösebb volt a' Chateau
Чл) pîintakat , kendert^ fè- Trompette , melly a' vé^roi
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Aozepán állott , es 178д eszt
mál, hogy ebbe nagyoblb
*lrontatott , hogy helyébe
kereskedö hajók is bemena' város új kvártélya épivén , épen a' város mellett
tessék, melly még mostamegállhatnak. Esztendönjiíg sem készûlt el. A' vs régi ként két vásárja vagyon ,
liöfallal , és sok tornyokkal
ezeknek mínd eggyike 14
vagyon kornyülvéve. 19 kanapig tarfceni szokott; a¿5
pnkat, görbe, szoros 's rosz- - elsö Mart, elsö napjára esik,
•zúl kirakott útszákat , sok
a' másik pedig Octob. 15-re
ezép 's jeles épületeket , és . Gironde torkolatjánál vavalóban pompás kasxélyo» . gyan nevezetre méltó vi3tát számlál. Az ujabb idö- lágító torony , melly Cor
ten nagyon ékesítetett. Vadouannak neveztetik. E' vs
jgyon itten jeles módra épí- ujolag megint Ersek',Praetett theátrom, konczertszáfeotúra' , íotbrvény^ 's ítéla, 'st. m. Az- egykori mezl&szék,' , polgári , és keres"télylábBarátok'templomok- kedésre ügyelö Torvényban vagyon a' Montaigne*
szék' , pénzveroház' , nemeírjele. A' vson kivül fek- zeti Lottéria' , Vár - Kor•zik az új ispitály , melly- májiyozó' , tengeri Com
ben kézmívek is gyakorolmendáns', tengeri Comistatnak. Hajdán volt itten . «arius', és tengeri Syndikus'
TJniversitás , tndomány- és . lakóhelye. ,
mesterség' Akademia; most Войтdelais , Francz. orsz. tarpedig Lyceum , mesterség'
tománya hajdani Guiennémuzeuma, süket-némák' inben, melly e' nevet Bourtézete , orvos-oskola , ésLideaux vstól vette ; Aquitaterátor-társaság. A' közÖn- niai tengemél fekszik, Gaséges Bibliothekája igen hi- ronnétôl nedvesítetik , il
res. Nevezetre méltó a' 24 $v¡ mfd. a,' hossza , 4 pedig
kerekü új malom is , mela' szélessége. Mérsékelt klilyek mind a' tenger árjai
maja vagyon , de gyakran
által indítatnak. Ezen vs
tapasztalja a* fergeteges iegy érczforrással , szép sédot is.. A' fioldje nagyobb rétáló helyekkèl , és fontos
szént róna , és termékeny ;
kézmivekkel , ugy mint :
egy része minds záltal hofayence , cziczkarton , ha- niokos , melly Bourdeauxi
risnya , gyapju - matéria , lpusztának neveztetik. Bor
és csipkefabrikával , 's t.
a' fô termése, ¿. 's a' között
ef. dicsekedhetik , hajdan
a' Medoci Ieghiresebb. Gaczukrot tisztító hellyei is
bonája , kendere , gyümölbirt. Szomszédságában 7 üese, és fája böven van. J<$
veghuta vagyon. Itt drága itt a' baromtartás. Ezen
kö portékák , bor, kölelek, tart, most a' Girondei oszt.
's a' t. készítetnek. De legnak része.
méltóbb emlékezetre a* ke- Bourg, így neveztetnek Franc
reskedése , melly Garonnen
országnak azon helyei, mellévô fekvése által leginkább
lyek se a' városokhoz , se a'
elomozdítatik , mellyet a'
falukhoz nem tartoznak.
nagy déli csatorna kozép
Némellyek ezek közzul kötengerrel öszveköt.
Ezen fallal vannak kbrülvéve; efó a' tengerbe omlése mel- zekben vásár tartatík , és
lett oliy kikötöhelyt forannyit teezuek , mint mvsj,

- 4*0 Bourg , Ts Franczia ország és kellemetes vs , 3738 h.
Gironde oszt. a' Dordogne
és 16000 1. egy viztöl körnak Garónnéhe való szaka- ■ nyül vett dombon állj Auron és Eure oszvefolyásokdásánál 490 h. 2700 1. kinál. Ennek köfalai , és torkötöhellyel es kereskedéssel.
•■ >!■
.♦
nyai Római munkánaktartatnak. Régi , és iij-vsra
Bourg , falu Francz. orsz.- Ais
osztatik , '« sok szép házakne oszt. kenkö, timso, gyánkal , és nevezetes épületek' ta, és gálüz aknákkal. '
kel kérkedik Emlékezetre
Bourganeuf , kis vska. , 'és- Fr.
melló itt a' káptalan temors/,. Crease oszt. fö'helye ,
plom , több más ékes tem2P0 h. és 2000 I. еду heffyen
plom.kal , a* salétrom fabr.
áll, Thaurion folyófskánál.
-'• íttvajyyon egy torony vrael-- posztó vászon , és vitorlavászon.fabr. ezekkel , , és: a'
lyet Zizim , BaiazethTÖrök
Csá sz.nak testvére építetfett,- föld terrttésjíveLkeresKedJk.
midôn e' tájban tartofc&o-- Egy Ersekhek lakphelye*:Akademí^vai , Lyceumm&al
dotl: volna.
Bourg- Artental , vs Fr. ország az osztálybéli felsöbb . íh.a*' 'Loire oszt:1 1070 1. шАи~л
talommal . » . 's tôrvénynek, és. Tiereskedésre iigyçlô
Bourg de t égalité' , máskép
1.-^ ;
Bourg la Reine, vs Fhinvz. ' •••tôrvényszékik'el.
orsz. Seine oszt. porlèzellân Bourget y-Helysjäg , Sabaud.iáfabrikával.:"
. '.ЛЛ
'Л
ban, nem : messze RljoBourg - Deolr, Bourg - Dieux ,
nétol , ,egy hasonló nevü
tónál ,,. melly egynehaJny
Deols , vs Fr. orsz. Indre
oszt.' 250 h. ' '•• ••'
mfdre Seisselen alól Rho^cbe kifoly. Meleg ferdökkel.
Bourg d* Peaçe , vs Fr. ország
Bourg la Reino , I. Bourg\ de Г
Drnme oszt; 2340 lak»''
égalité. .¡i ■
f. ■
Bourg-D'eux , 1. Bour? Deob.
Bnurge d' Oisans ,- vs Fr. orsz. Bourg Lattig, , ys , Fr. ofsz.
Isère oszt. 2080 I. ■*-.
Puyde Dome oszt, 2130 I{
Bourge les Bains, hajdan Bour- Bourg Maurice, vs Sabaudiábon Г ArchamBaud , vs Fr. ban 2170 1.
v >
orsz. Allier oszt. 2¿o ház. Bourgneuf, vs Fr. orsz. also
2.550 1. és meleg ferdñkkel. Loire oszt. 480 h. 2030 l. ki1 Ézen vs a' Bourboni Fami- - kötövel, és sok , sos forráliának hazájá.
■f
sokkal bövelkedik. A-' tenBo'irg en Bresse , '(46o le' 16"
ger mellett fekszik.
É. Sz. 22° 53' 27" К . H.) vs Bourgogne, vagy az egykori
. Franrz. orsz. Ain oszt. ffi- Burgundiai Herczegség, e• helve , -Ressouzén él , 6980 1. gyik a' legkellemetesbb , a'
legszebb, és a' leggazdagabb
vetélkedñ 's foldmívelésre
iigveftV társaságeal , ■ és tió Fr. orsz. tar t.nyai közzül,
mellynek keleti részén fek
mármühclyekkel ; gabonászik. Champagne, Niverna
val , barommal , és börrel
keresVedik.
Itt született is , Beaujolais , FrancheComte tart.nyok vés HelveLalande , ama' nevezetes
tzia köztt , 382 □ mfdet
csillagvis£ráI<V
Bourges . Biturirae , Avari- fogal , 's Revoluczio elött
1 100000 lakosokat számlált.
um, (47^ 4' 59" É\ Sz. 200 3'
45" K. H.) Fr. orsz. Cher A' klimája általjában vizes
mérsékelt , de a' hegyes
rrtib. fôvsa , régi , nagy,

,
«•
'
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környekei eíy kevéssé hi-' tart, most e* "kovetkezendo
degebbek. Jelesebb fóvizei- 4 obztalyra fel vogyon réezek : Seine, Yonne , Eure , ' saelve^ úgy mint : à' Col d*
Serain , Armançon , Saone
or , Yonne, Saone , Loiés a' t. Semmi nagyobb ta- re, es Ain osztályokra.
va i nincsenek , de kisebbek -Bourg- S. Andeol , vs* Francz.
•' imitf -amott talaltatnak. A' - trust. Ardeche oszt. 625 h.
' föM szine egyenetlen , és
es 3960 1.
némelly vidékiben' valö- Bourg sur mer , 1. Bourg.
ban hegyes , de még is az Bóurgueil , vs Francz. orsz.
egész tart.ra nézve- terme- - nak Indre , és Loire oszt.
kény. A' nevèzgtésebb ter544 h. 2З10 1. és egy várral.
■ rii'é*ei , gabona', ktilönösen Вourmont , Burmonis mons,
' pedig^ búza: , arpk > rozs, -'■bis vs , fel'sö Marne oszt.
<' zàîh , olasz bú*a-, koles , réMaas íón'ál 220 h. és I070I.
• piimag , kendep-^ Küvelyes, Bourn', helység, Angîia* Huni
es kertivetemény , bor , és
tirtgdon Grófságábán , timindenféle gyumölce. Hamármühelyekkel.
Wónlóképen fa; v¡>d állat-, Boumii ,■ 1. Büros •
- szarvas marha , juh , hal, ßourrong öböl ,
50' E. Sz.)
- és selyem böven találtatik.
Amerikának eszaknyugoti
r A:z ásványokból' pédigí vas - pártján , Revillagigedo szi»
;" jó agyag, méezkôv«k, már- - * getnèk ellenében fekszik, és
vány , alabastrom v kôszén. - Orosz Amerikái'tártínyok• ?s t ef. érc'zes'forfáeTisAvan*
nak legdélibb és legkeletibb
nak. Itb készíte'tik"p'osztó, "llatarját veszi.i
m'ndenféle gyapjü materia, Bóuriangi sáncz , Sáncz egyes.
musselih y vásfcon', haris- - Belgiern orsz. nyúgoti Ems
-^Infya , kalap / ЬЙгу papiros»
oszt. igen mOcsáros heh-ámis porczellán , vas porlyen , mellyen által egy
-'téRa; drót és a' t.; mellyek- mesterséges í'olyó vezette; kel ügy mintboVral'; gabo- tétt.
"-iftaVal , kènderrel ^ fával , Bourtry, falu , hason nevu
' gy'apjúval , vassäflr, köszefónál az aranypartokon, e• n«kkel , és a* t. ñevezetes
hez közel a* Hollandusok
."íftereskedést üzne-k , 's et az
Badenstein kastélyt epíteto
-~itt lévô mesterséges folyók
tek.
(által igen el&mozdítatik. Boussac , kis vs , és Francz.
Bourgogne tart.nya Revoorsz. Creuse oszt. ftthelye ,
-ínczio idejében e' követke600 1. egy meredek 's majd
• »endo részekbol állottj 1) - hozzá mehetetlen bérezen.
Burgundi Herc/.s.böl , vagy Boussene , vs , Francz. orsz.
is tulajdon BourgognebÓl ,
Arriege oszt. 2170 1.
melly Dijonnais , Chalón- Bouton, egyik a' Molukki azi*
nais , 's Aurois tart, kerügetek közztil, kel. Indiában
leteiket, és Berglandiát fogegy kikötövel keletre (40
îalta magában ; 2) Charol4.5 D. Sz.) a' Francz. Királylais , Maçonnais , Auxornak hatalma alatt lévôSzulrois , és Bar sur Seine Groftánhoz tartozik , a' ki 50
ságobból; 3) 1601-ben Sabauszigettel bír , és Bouton vs.
diától elszakasztott , és Fr.
ban lakik. Ezenszigeta^mfd
orsz.hoz kapcsoltatottjBreshosszú , és 4 mtföld szé ее, és Bugey t.art.ból. Ezen
Ies , hegyeklíel , és er-.

áokkel tele , a' hollandiai Hely. Ryssel., es Dornicl*
loppal - kereskedöktöl csoköztt Francz. Flandriában,
portonként, látogatatik) kik hol Philipp Aug. Francz.
a' Mahomedán lakosoktôl Király 1224-beu ellenségin»
szegfüborsot vesznek.
gyözedelmeskedett.
Eoutteville , Chatilon-Boutte- Bovines, 1. Bouvigne.
ville, Chatillon sur Loing Bovino, kU vs, Nápoly orsz.
(47° 49' %%" E. Sz. 20O 30' 1 Capitanata tart.. Cervaro.
47'' К. H.) vs, Francz. orsz.
fónál, Apenini hegységmelnak Loiret oszt. Briare mes- lett , Püspökseggel ékesíterséges fónak Loingtcl vatetik. . л
lô áltvágása mellett, sßoh. Bow, fula Anglia' Midlesex
és 2000 L
»,.
■.„ - Grofságában, Leánál, a'legBouvershafen , kis vs Schourégiebb kôhiddal. Itten vanven szigetben, egy4 Belgiom
nak skárlát és karton festó
orsz. Seelandia tart, egykimühelye.k , в» i porozellánkötövel ; hajósok', éshaláfabr.; , .т,»'я.- i '
szok' lakóhelye.
(
Bowang, l. Batían. . .-..»Bouvigne, Bovines, vs Francz. Boxberg , kis, Le in in geni Herorsz. Sambre , és Maas out.
czeghez tartozando vs. TauMaas fónál.
ber fónak egy ága mellett ,
Bouvines , mvs Marque vizéBadeni Herczs.nek , Main
nél, Flandriában, hol 1214- - és Tauber kerüietében. 166
dikben nevezetes csata e- h. es 930 I. :-.л •.■>'
- .
sett.
.'.«.i
Boxmeer, veEgy. Bet» orsz. Rajföouw , Bow, , kis vs Devonsna torkolati oszt.. 1 várral,
hire tart.ban. Angliában.
és 1300 1. ■
. *
Bouvmville , Busendorf , vs Boxtehude, 1. Buxtehude.1 ¡.
Francz. orsz. Mosel oszt. Ni- Boxtel , v» Egy.Bel. orsz. Raj-*
ed mellett, 1400 I.
na torkolati oszt. 263a L*
Bova, kis vs tulsó Calabriá- Boyan, egy Mindanaoi Szulban , Nápoly orsz, egy hetán' hatalma alá vettetett
gyen fekszik , 2340 1. és PusRajának lakóhelye,ki mintpökseggel, ^
egy 40000 Jobbágyokkal bir»
Bovenden, mvs, e's hasonne- Boyne , Boyna , folyó Htbervü Kantonnakföhelye, Götniának Leinster tart, melly
tingeni ker.ben , a' volt
Drogheda mellett , HiberWestfália kir.nakLeine oszt.
niai tengerbe ömlik.
Leine mellett. Majorrai , Beyneburg , hegyen
épült
templommal , 162 h. és 997
vár a' volt Wesztfáliai kirs.
1. kik résszerint földmivenak Werrai oszt. Sontra
lésbol , és baromtartásból ,
mellett. Ezen vár azon nerésszerént pedig gyolcsszövü régi Grófoknak familia
▼ésbôl, és kereskedésbôl élháza.
nek, és esztendönkent 5vá- Botawola , vs a' volt Varsói
sárt tarfcanak.
Hercz. Lublini oszt.
Bovense , helység , Fünen Dá- Bozegow , mvs 56 házakkal ,
niai szigetben , itt 2 mfdnyi
Cseh orsz.nak Tabori ker.
áltmenetel vagyon , melly
íkastély, 1 kath. tempi* éí
Jütlandi Klakeringbe vezet,
1 malom vagyon benne. _
Norvégiával kereskedik.
Botentin , Bozantia , Bozagia,
Boves , vs Piemontban , 6700 l.
kis , de megerösifcett vs ,
Buviaes , Pont «t* Bovines,
a' volt Varsói Hercz. Елеа

— Ol Vs.nak kastélyában lakik a*
Spanyoí ország' koronajához) , résszént szovetsége*
Krakói Püspök. Itt )ó vasbányák találtatnak.
Belgiomhoz tartozott ; és
onnét van , hogy Austriai,
Botin , L Bazin.
és Hollandiai Brabantziára
jBozlingen t vs Helvetziának
osztatott. Amaz, a* déli , ée
Uri Kant, fcl ora Altorftól,
hol esztendônként Május'
nagyobb íészbol állott , ez
' elsö vasárnapján a'Kontonpedig az északi résztfoglalta magában. Az Austriai
nak napülése lenni szokott.
Bozok , Bzovik Posaneken ,
rész Valloni Brabantziának
is neveztétett. Más felosztót mvs Hont Várm.ben ¿ólyom Várm.nek határa meltás szerént pedig ezen tart.
lett , i kastéllyal , i kath.
4következendö negyedekböl
templommal. Ezen helynek
állott , tudniillik Löwen
egyik része az oskolák' funBrüssel, Antverpia és Herdusához , másik a' religyiczogenbusch.Löwen és Brüs»
óéhoz tartozik, Selmeczhez 4 sel egészen, és Antverpiának
¿ra régi várral, serfozóházegy része Austriához tartoiott, a* többi része pedig
zal es malommal.
Boiouli , vs Francz. orsz. A- Herczogenbusschal a' Gene
ral Statusok kozzé számlálveiron oszt. 2310 1.
tatott. Ezen Brabant 26 vst,
Botta, folyóErdélyorsz.ban,
és 700 falút fogWt magá
melly Strimbával, kissebb
Bozzával, Krasznával , és ban. Most egészen az egyesült Belgiom koronájáno2?
Doblennel egyesülvén Bozzai határán keresztül fóly
kapcsoltatott.
Oláh orsz.ba. Aranyfovényt Brabant , a' Hol. kir.ság* idejében volt Hollandiának oszt.
hoz magával.
Bozzg* Bussus , folyó Lomb.
melly 77 p mfdön 239630
embereket táplált. A' földVelT kir. felsö Pó oszt. melly
Bozzolo mellett Lago mag- )e , melly Scheldetöl , Magioréból kifoly, és Lago di
astól'st. m. nedvesitetik i-¡
Gavirába ömlik.
gen termékeny; terem ben
Bozzolo , C450 (¡i ¿11 É. Sz. 28o
ne sok jó zab , len, hüvelyes vetemények rozs , po9' 21" K. H.) megerosített
vs Lomb. Vel. kir. felsö Pó hánka gyümölcs ; szárnyas
<«zt. Ogliofónál 4500 1. ,
állatok is bôvségben vanBra , Braida. vs Piemontban nak. Gyapjufabrikák és pe
Stura oszt. gabonával , bor- dig jelesek találtatnak. Most
ral, és selyemmel bövelke- Egy. Belgiom orsz.nak ré
dö kôrnyékben. 10330 lako- sze. Fö vsa, HerczogenbuschBrabeck, kastély, és helység
sokkal.
Brabant, egykor Herczs. f és Bergi Bajna oszt;. 1 mfdre
Dorstentöl. Ezen helység»
Belgiomi 17 tartom.nyainak
egyike ; melly észak felé tól Brabeck' Gróf familiáHollandiával , és Geldriá- ja vette nevéÇ.
val nyugot feléSeelandiával Braborg , korona' jószága 4
Svécziának keleti-Gothlan«?s Flandriával , dél fele a'
régi Hennegau » és Namur dia* tart.ban.
Grófságokkal, keletfelé pe Bracara , Augusta, mostanl
dig Leodiumi Püspokséggel Braga vs Portugalüában
határos volt. Ezen Herczség
1. Braga.
.
részént Austriáhoc (haj dan Bracari, pep. Hispan iábait 1ал
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Itott nemzetségeV egyike ,
jéritôk is.
Braclaiv, Sz. Péterstadt, fö vs
fö vsok azon nevü volt.
a' Brar.lawi Vajdaságban,
Bracciano , Arcenum , Brigianum , közopszerü vs, 3500 kis Lengyel orsz. ban. Az Olakosokkal , eggy tónál, rosz Lengyel orsz.ban sánczókkal, ésárkokkal békePápa birt. kis hasoriló ne
rittetve Bog vizénél fekvü Herczs.ben, mellyel mint
tulajdonnal birt Levio O- szik.
descalchi Herczeg XI Inno- Bräcz , Clengv. Broyce) Varcentíus* Pápának unokája, sói volt Posen oszt. 160
h. 1140 1. 1 posztófabr.
ennek halíla után 1713-ban
Herba- Odescalehi Há/.hoz Bradano , Bradanus folyó Nájutott. Neu níessze Brarri- poly tart.ban , melly Tarenti öbölbe ömlik.
ano vstól meleg ferdöhazak vannak.
Вradawкa, ïolyó Cseh orsz.ban,
Braccio di Maina , vagy Zaemelly Bajor orsz.ban ered ,
Cseh orsz.ban Klattaunál
konia, Moreának tartomáDrnowey patakot , Daudlenya, melly régi Arkádiát ,
és Lakóniát foglal magában.
becz falunál pedig Radbu.za folyót ma?ába felvesz,
Fôvsa Misitra.
Brac/ime, vs Arcate es tenger
és.Bilsen mellett Mies, vagyr
Itöxt közepen, Brachmanok is Beraun folyóba szakad.
földen, iskola hely, mostani Bradford , vs melly 7000 lakonevé Canje -voram Indiásokat számlál , Angol orsz.
York Grófságában , Westban.
Ridingben, nevezetesen keBracke, falu Wesernél, Oldenreskedik a' vékony gyapju.
burgi bi.ben. hol a' nehéz
matériákkal , melly körülterhhel bérakva hajók köníiyebítetnek , mellyek Els- ' te való tájók'ikból böven
ide vásárra hozatik , van
flethhez nem johetnék
nak itten fibrikák is melBrackel , kis vs Hildesheimi
lyekben börös tobákpikszi jo'szágban Hannovera orsz.
hoz tartozik.
sek készitetnek , vasöntö
ВгаскепЬегщ , Urodalom Hanés
kovács
mühelyek ,
novera orsz.ban, Cálenber- választóviz fabrikák ,
és
gi Her.ben.
serfftzoházak.
Brackenheim , vs , Würtenber^ Bradford , vs Angol orsz. Wild
orsz. Heilbronni kerület- 1 Grófságában, Avonnál8ooo
ben , Zaber fónál, Zaber- ' lákosokkal ; ré^i , de kelgauban , 1470 Hkosokkal.
lemetesen épített vs , és.
Brackley , kii vs Oesénél Ankôzéppontja a' le?finomabb
gol orsz. Northampton GrófAngliai posztófábrikáknak.
Bradley , falu Angol orsz. Stafsi<rában.
Braruij , Ar îbs nemzet felsô
fortGrófs.ban ; vannak vasS^negambiában.
hámori is mellyek Angol
Brnckwde, Rkklísia, és haorsz.nak a' legnagyobb vassonló nevü Kantonnak ffthámorai kôzzé számláltathelye , a' volt Wesztfáliai
nak , ezekben hetenként
kir Weser oszt. Bielefeldi
fábrikai vasnak 4000 mázsákerületben ; annak lxkosii
fa készítetik.
többiyire fa eladásból , és Brady, vs PrutK fónál Moldfonásból élnek Ttt vannak
va orsz.ban.
szép Bielefeldi vászonfe*- Braemstede , 1. Bramstede.
<

■
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Braeunersried , falu Bajor orkákkal , gerendákkal, vas, szág' Isar ker. hol kôszén
sal , és t. ef.
bôvségben találtatik.
Bragun; Tatárfalu Orosz bir.
Bri'ga , Bracara Aug. (41o 3.3' Astrachan Helyt. jó ferdök
E. Sz._) kellemetes vs , Pormiatt dicsértetik.
, ,
tugalliának Entre Douro e Brahe, folyó Varsói voltHerMinhotart. 451 íh. és 13000
czs.ben.
1. Cavado és ,Deste íónál Brahelund, 1. Grenna.
Portugalliai Erseknek , és Brahestadt , tengeri vs BothPrimásnaklakóhelye, kinek
niai tengeröböl mellett,
esztendei 100.000 Crusadi
Orosz Birodalomnak Finnjövedelme vagyon , Correlandi tart.ban 1200 h. számgidornak , és 2 Juizesnek
lál. Tengeri kereskedésseí
dé Fora. A' gazdag káptafoglalatoskodik. '
;
lan temploma egy régi Ró- Brahilow , vs Orosz bir.nak
mai templom. Egyébb réPodolia Helyt. egy tó melgiségekistalálüatnak itten.
lett , mellybol Now folyó
Vannak kalap , kés , és vászármazik.
szon fabrikáji.
<
Brahilow , Braila , Ibrail , qBraganza , i'alu , Portugalliai
láh országnak megerosített
. Estremadurában , Monte vsa, Serethfolyónak DunáJuntónak tovénél , hoházba való béfolyásának 30000
zal, és jégveremmel, melly
1. Ezen vs , az ö Rajával eegyetlen egy egész Portu- gyüttkbzvetetlen'la'Sultán.
galliában , Lissabon' haszJbirtokához tartozik. Gabonára.
nával kereskedik
's viza
Braganza , régi nevezetes vs
fogással foglalatoskodik. 1
. Portugalliának Traz os
kikötöje is van.
. Montes tart.ban , nagy ró- Braidalbin , hegyi' kerület
na térségben , Ferfensa fó- Skocziának Perth Grófsánál , 1006 h.3700 1. és erös gában, és ezen orsz.nak a'
kastéllyal , nevezetes mint legszebb kornyékei kbzjil
az elébbeni Királyoknak egyik ; vblgyeiben jó krumfamilia háza. Régi de nem
pli , kender , és len terem ;
igen szép vs vitézi föosko- a' hegyeiben pedig juhok
, lával, selyem , 's bársony
legjobb legelöket találnak.
. fabr. , és 40 czérnamalmokTyndrum a' legmagasabb
kal.
,
hegy , mellyböl Tay folyó
Braganza, (4i° 47 E. Sz ) helyered.
ség Lomb. Vel. kir. Bacchi- Braila , I. Brahilow,
glione oszt. hol jó bor te- Braine , Brenne, Brennacumr
rem.
vs Fr. orsz.hak Aisne oszt.
Bragemis , vagy Bragnös , Vesle folyónál , 354 h. és
Strömsöe és Taugen 3 vs
1290 1.
mellyek kbzbnségesenDram- Braine la lande, vsEgy. Belgimen név alatt értetnek, Nor- om orsz. déli Brabantiábare
végiának Christianiai me- 2500 1.
gyében Aegerfónak partja- Braine Г Aleu , Brennia Ain , melly itten Drammeni
lodiensis, kis vs déli Bratengeröbölbe folyik. 6000 1.
bantziában Egy. Beíg.ban,
vitorla-vászon , és viaszos- Nivelle vizénéí , hires Apávászon fabr. 's hajócsináló- tursággal.
h*lyekkel. Kerjeskedik deaz- Braine le Comte , Brennia Ce

•mîtîs, fao=> 36'48"É. Sz. 21Э
heletrol Lubával es Kombo48бвЗ//К. H.) vs Fiv orez.
val, nyúgotról pedig Morannak Jemappe oszt. 3060 1.
gával es Nep allai határos*
îtt, 's a' körül fekvö helyek- Fövsa Steigaze.
ben legvéknyabb lenfonalat Brambach , mvs alsó Westphaí'onnak, mellyböl Brüssel- liáb. Simmerni Her. Birken
ben csipkéket készítenek.
feldiUradalomban.Más mve
Braintree , helység Angol orsz.
esik ezen név alatt Vogt*
nak Essex Grófságában, hajlandban Aschtól ñera mesdan nagy ílanérraühely misze.
att dicséretes.
Bramber , csekély Vár és hely.
JJraiel,vs,és hasonlónevü kan- ség Sussex tajrt. Angliában
tonnak föhelye, Höxteri ke- két Küldötjei vannak a»
rületben a' volt Wesztfália
parlamentomban*
Kir.nak Fulda oszt. széles, Brampor , Rochillas - Herczs.
és kellemetes völgyben t keleti Indiának Auhd tart.
BruchtfónakNet'ébevalósza- ban, mellynek hasonló nekadásánál. Köfallal vagyon vü fö, éskereskedo vsavakörül véve, 4 kapuval , 3 gyon ; Ganges fónáí.
templommal egykori Capu- Brampton , mvs Irrling vizé»
czinus klastrommal, éssze- nél Cumberland tart. Дп-fények házával; 355 házagliában.
at és 1830 lakosokat szám- Brampur , vagy Burrampur
lál, kik köztt 14 zsidö fa(21° 30/ e. Sz. 930 К. H.)
milia vagyon. Vagyon ü- hajdani fôvs, és afckori Deveghutája, tégla, és mész- kani Királynak lahóhelye ,
egetö helye. A' vs elött igen
nyugoti Maratták tart.nyáfezép kápolna áll, ésBredé- ban, Tiptifónál; kereskeben a' Sz. Agoston szerzetdéeérol , és kastélyáról nebéli Apáczák' klastroma.
vezetes.
Az idevaló savanyü viznek Bramsche, (52o Vj' 43" É. Sz.
forrása nem igen látogatés 25o o' 20" K. H.) mvs,és
tatik. Brakel vsnak regen- hasonló nevü kantonnak
ten sajátDynastáji valának. föhelye a' volt Wesztfália
Brakernesz, helys.Norvégiában
kir. Weser oszt. Osnabrück
Aggerhuusi Megyéb. Dramker. Luth, templommal, 20»
me fónál , üveghutával ,
h. és 700 l. Termékeny vivámmal , és jó kereskedékben fekszik; vagyon vasdéssel.
tag posztó fabrikája.
Sralin , kozépszerü vs , egy Bramstedt , Nagy Holsteini
kastéllyal , alsó Siléziának
helység, melly 120 házakWartenbergi szabad Urodaból áll , Stormarniában
lomban , melly 136 háza- Bram víznél , Roland oszlobat , 800 lakosokat , és ne- pával , és ásványos forráshány takács mühelyeket
sal , barmokkal kereskedik.
számlál.
' Bruna , 1. Aurana.
Цгата ,
tüzokádó
Java Brancaleone , kis vs Capo di
szigetben melly a' lakosokSpartiventónál. Nápoly orsz.
tól tiszteltetik.
tulsó Calabriában.
Çiramntschion , vagy Bredschi- Brandon, mvs Burgundi Her.
on Tibetnek orsz., melly ész. Francz. orsz. egy hegyen ,
rólTzanyvaldélrólMoeval,
Urodalomi ranggal.
Altibaryval, és.Brukpával Brand, bánya vs, 8co lako
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ra között , 5 mfdnyi hoïsrùK>kkal ,
¿axoniában érezes hegyek ker. Himmels
és 40 lábnyi széles. Ezen
fürsten nevü bányával , tart.ban terem : fa , gabomelly egész Saxonia i ezüst- na , komló , len , kender ,
bányák köztt , legjövedel- dohány , gyümölcs , fozelék,
mesebb.
répa, kevés eczetnek valá
Brandéis, Brandusium , kirá- bor, pohánka éskoles; kölyi va Cseh orsz. Kaurzimi ezén, torfa, gáliczkft, mész,
ker.ben , 190 hAz. 1 régi
agyagfold , vas , timsó , fesi'.asU'U ynl , postahivatallalt
tékíold ; szárnyas állatok,
DékántempLmal , és más
ló , iuh 's t. ef. ; külombféfcath. tempi.mokkal , ezen
le halak , lazacz , süllö , hartájhan találtatik a' pecsétcsa, tok, menyhal, angolagyag.
na , 's a' t. A* mestersegek
Brandéis am Adlerfluss , vs még nem értekitta* kivánt
Cseh orsz.nak Königinngraállapotra , de vannak mindczi ker. hegyek köztt fek- azonáltal pamut , selyem ,
•zik 119 h. kastéllyal , ura- vászon , porczellán , tükör,
sági serfozoházzal , és kath. és vasfabrikáji. A' kereskepléb. templommal.
dése nevezetes. Osztatik eBrandenburg , Mark Branden
zen tartomány Küzépmarkburg , Prusszus orsz.nak tar- ra , Spree és felsö Havel
mellett , melly 10 kerületet
tománya , (a' Német Birofoglal magában ; Priegniczdalomnak hajdani felsô Saxoniai ker.} melly Oderáre alsó Havelnál , vagy Vornak mind a' két partjain
markra , melly ismet 7 kerületre osztatik ; UkermarkMeklenburg, Pomeránia ,
ra, Odera és Havel folyók
Prusszia , a' volt Varsói
Hercz.Silezia,ésSaxonia tar- köztt , mellynek a kerülete
tományok köztt fekszik, és vagyon ; és Neumarkra O607 ifi □ mfdnyi térségen derának jobb partján, melly
1029000 lak. számlál. A' föld10 kerületekre részeltetett.
je róna , minden hegy nélEzelött Altraark is , melly
fiül, nagyobb folyóknál ki- Albis mellett fekszik , hozterjedt mocsárokhal , mazá tartozott , de ez Tilsiti
gasabban fekvö dombos vi- békeség által Wesztfáliáho»
dékekkel és sok posványos kapcsoltatott. Fövsa Ber
tájékokkal, 's temérdekerlin. Most egészeu a'Burkusé.
dökkel béborítva , mellyen Brandenburg , egykor Sz. Jálíeresztül Albis (Havellei), nos Vitczí Rendnek PrebenSpree , Odera , Warte, Netz,
dája , melly ígia. a' Pruszés Uker foíynak. A' tavak szus Király által eltörülteköztt emlékezetre méltó
tett , 's annak jövedelmei
*' Piupin , és Uker-tó , a' köaz ujonnan /undált Johan
zép Markban lév6 Fridrich- niter nevü Erdem-Rendnek.
Wilhelm' mesterséges foszenteltettek.
lyóiaval , Spree és Odera Brandenburg , (52° 26' 30" E.
iiöztt , mellynek hossza 3 Sz. 30° 33' K. H.) régi, és
mfd; szélessége 60, mély- nagy város Kôzépmarkban,
sége pedig 6 lab ; neve/.et es
mellytftlMark-Brandenburg
azután a' Finow mestersévette nevét , Havel folyófes foíyó , az is kôzép Mark- nál , melly által új , és ¿
an vaçyon, Havel és Ode
Y-»ra osztatik , еъек köatfc

,

vagyon egy tájék, mellyen
egy neVe»/etre méltó jégürega.' házak karókon építve
gel y mellyben nyáron a' jég
vannak, 's onnét ez Wenetartatik holott télben eldignek (Venetiae^ nevezteolvad. .
tik. Ezen vsnak i485házai, Braneschty , varos Moldva or« és 12500 lakosai vannak a'
szágban.
katonasággal együtt. Nevé- Branisiko , hegys. magyar orzetes a' Brandenburg vára ,. szágban ,. melly éltal Sáros
káptalan ternplommal,KápVárm. Szepességttl szakasztalannal , és vité/i oskolátatik el; hoss/.a 7 mfd.
val. Találtatnak itt neveze- Brannenburg , hajdan Brandentes parket , gyapjú , váázon ,
burg , kastély Bajor orsz.
hör, kesztyü, kalap , haris- ban, Badanger neviji savanya , és papiros fabrikák ;
nyú ví/.zel.
szollómiveléssel és hajóká- Bransdorf, falú Austriai Silézással.
,
ziában , Jägerndorf' Hercz.
Brandenburg, (,54o 36' 21" E.
Troppaui kcr. , egy kelleSz. 37 o Sfi 21" К.* H ) nagy
metes vólgyben , Oppa fóvs Keleti Prussziának Brannál , 1 Urasági kastéllyal ,
denburgi ker. , Frischingfó3 nagy virágos és gyümölrs
пак, Frisch kikötöbe való
kert.kel, 1 helybéli káplánybéfolyásánál , 130 ház. és
sággal és oskolával , 1 nagy
964 lak.kal , kik nagyobb
majorral, serfozoházzal , brrészént halászok.
. lo és fürészmalommal, 168
Brandenburg, (új) , vs Meck- ház. 934. német lak. és 117
lenburg-Strelicz Hercz. Toiméhkópüvel.
len tavánál, 621 ház. 4700 Bransк , vs , Orosz Biilistock
lak., 1 oskolája, és SuperHelyt. Murzek fónál ,
180
intendentziája vagyon. Laház. és íoio lak.
kosai komió termesztéssel Bransk , város Orosz Volhinja
foglalatoskodnak : találtalHelyt. Nur fónál.
лак itt tobák,posztó,és játszó- Вranthone , vs Fran. orsz. nak,
kártyák fabrikáji , üveghuDordogne oszt. Dronne fóta, és karton festómühely.
nál, 2460 lak.
Brandenstein , vár és Urodalom Branyicska , Breniuska, Helys.
Hanaui Grófs.ban , azon neHunyad Várm, Erdélyben
vü Grófok eredeti helye.
Maroson túl Illyei jarás. IIBrandis , nemes vs Saxoniályétol 2 ora. F. Ura Iósika
nak, Lipsiai kerületében .
fam. lak. Oláhok , óhit. tu. aoo lakosokkal és fonóhá- . lajdon pléb. és régi várral.
zakkal.
Branz , vs , a' volt Varsói Her.
Brandis , vár Tyrolisban , BoPoseni oszt. , 326 ház. 2750
tzentöl nem messze , azon
lak. és posztó fabrikával.
nevü Grófok eredeti helye. Branzig , eróség Maros fónál,
Brandon - Head , fok Kilkeny
Erdély orsz.ban.
Grófságban , Irlandiának Brara , vs Lomb. Vel. Kir. ,
Ulster tart. É. Sz- 52o 9' .30"
Adriai tenger oszt. 2000 lak.
alatt.
Brasilia , orsz. déli AmerikáBranâsoe , Daniának szigete ,
ban, melly Portugallia Kikis Beltben, Fünen sziget- rályához tartozik ; ebben
hez4artozand,ó.
lakik 1807 esztendötöl fogva
Brandstein , felsö Stájer orsz. . a' kiköltözött Királyi famiдак , Judenburgi kerületb.
lia, Ezen orsz. a' maga feltalá

449 találójától Sz. Kereszt fólddökkel tele, és fergetege»
iének neveztetett , a', mostaesölt miatt, minden esztenni nevét késobben nyerte
dei kiáradásnak kitétetv»
Brazas (eleven szén) Portuvagyon. Ezen orsz. déli része
galliáiszótól, raellyelaz esmagasabban fekszik , mérméretes jrestöfakörülszokott
sékelt , és egésséges levegörakatni. Altaljában a' mint vel bír , és Cordilleras' kü
gyanítják looooo Q, mfdet lombféle ágaitólnémelly táíoglal magában , és E. Sz. аэ
jékokon keresztül vágatik ,
— D. Sz. 34° és Ny. H. 170 «'
de kiváltképen déltôî észak
tól—5o°-ig terjed. A' hatá- felé ; ezek választják el ezen
rai délfelé Punta de Castilországot Spanyol Déli Amelasnál kezdödnek, Marino tarikától , és több íokokat forván keresztül menvén, egé- málnak, mellyek e' követkeazen Uraguayig, innétUra- zendbk : Cap Maguari , Cu
guay és Plata fók köztt Xama, Palmeras, S. Rocco ,
rayes' taváig terjednek , onS. Augustin, S. Miguel, S.
nét pedig Ytenas folyónak Thome , Frio , Pedro. NeveYalóba való szakadásáig ,
zetesebb fóji ezek : Maranés Yahuaray torkolatjáig ,
hao , С Maranon , Amazon
fó), Gran Para, Yupura , Ne
melly S. Paolo de Omaguas
mellett Amazonba szakad ,
gro , Parima vagy Branco
északfélé , Rio Madera, ToÉszak feléezen fótól, Icától
Yupaira folyóig mennek, 's
payos , Campos Paresis ,
végtére ezen hegyekig nyulToscantin ;
Xinga de la
Plata, Francisco, Oyapoc.
nak , mellyeknek vízei a'
Hollandiai Guyannábafoly- Tengerei: a'Brasiliai tenger ,
ez több öblöket formal,
nak.A' klimá ¡a Amazon' posvány partjainak szomszéd- mellyek között nevezetre
ságában , Katharina sziget- méltóbbak e' következenben , és Brasilia' tübb belsö
dök : a' minden szentek ob
kôrnyékeiben , nedves és e- le, és Sz. Vincent, vagy
gésségtelen ; Para tart.nak
Santos oble. Természet adoienger partján pedig Olin- mányai a' nôvevények or-!
dáig, melly jobban kimí- szágából : kukoricza , euróveltetett , meglehetösen e- pai gabona, manioc és Yamsgésséges , legegésségesebb pe
gyôkér, riskása, dohány,
dig Maranhaoban , Minas- kávé , cacao, vanília, ságeraes , Villaricca , és S. frány , görög dinnye , anaPaolo mellett. Itten ôrôkké nász, narancs , czitrom , pa
való tavasz uralkodik , és a' in ut, indigo, szasszaparilla, czukornád , roucou , khífák ugyan azon idöben virágzatot, zöld , és megérett na héj , Braziliai fa : naey
gyümölcsöt teremnek. Folyó fenyö erdök , gyümolcsfák ,
náthás betegségek , (Csusz) úgymint : hiura fa , man
gaba, vaticü , gabücribaigen gyakran tapasztaltatnak. Csak 2 részei az esz- fa,( jó szagú gyántacsipátendonek esmértetnek , t. i. val, mint Jaciega ; fák, mel
a' száraz és az esös. A' fold lyek festö rtedvel szolgálugyan külombféle , de által- nak, mint Jampha;fák, mellyekböl hajók épífcetnek,
íában véve igen t.ermékeny.
Brasiliának
északi része legjobb gyümölcs6ket te
nagy , alacsony, §iyataffej> remnek , és fa edényekr©
Ийв.ЬЕдЛ.ДАЛ.

JFordítatnak. Jeguintinguacü
plánta epreket terem , melfyekböl szappañkészítetik;
merges faja is van , mint
Auai , továbbá: kendere, karórépája , babja ; azután külombféle nádja és kákája. Az
állatok országából : ezen or£zág belsö részeiben serami
szelíd állatok nincsenek ; de
Europai
letelepedésekben
íó , szárnyasállat , juh éa
disznótarlás igen jó. Észten¿onként 400000 öktfrbörkülsö országba vitetik ki. Ezen
ország' hazai állatihoz tartoznak a' Tapir vagy Anta,
Tojasszu , Savia, hangyász,
majmok , vadmacsbák , armadillok és mindenféle más
bunda börös állatok : kisköszikla egerek , mellyek nem
ártalmasok; hiúzok , jaguarok , kutyák , gyíkok , békák és kígyók, mellyek köztt
merges kigyók is találtatnak ; számíthatatlan madár
és hal ; a' leggyönyörüebb
papagájok, ügymint: ava ,
perriche, erik , tucan-madár ,
Savaron , Curasso ,
fáczány , kolibri , gy öngytyúkok , 's t. ef. Ásványi:
Goyazes y Matto Gross.o , és
Minasgeraes tartományok-ban vannak aranybányák ,
ezekböl esztendonként 2.5..
312.500 Livr. nyeresség húzatik. Tovább : ezüst , vas ,
czín , ón,kénes0, piskolcz ,
kénko , kristály , éstimsó ,
mellyekböl mind eddig kevés haszon vétetett. Gyémántbányák, mellyeJí esz
tendonként 3.432.000 Livret
béhoznak ; ametiszt, opál ,
és krizolit. A' foldmivelése
annyira nevekedett, hogy
epaten dönkdfcit 10.000 szereWennek bévitelére legyen
sziiksége. A' riskása termesztése Parában igen neVezetes. A' cziikor' kivitcïe

1.500.000 Quantalt tészen »
kartonnak kivitele pedig
,500.00o. A* szôllômivelés elhagyatik. A' timársag jó
állapotban vagyon. A* czethalí'ogás, melly eddig kevésre becsültetett , ámbár
számíthatatlan
czetekkel
szolgált volna , csak most
kezdett gyakoroltatni. Fabrikák és Kézimüvek most
építtetnek. Számos mesteremberek és mívesek vannak
Brasiliában. A' letelepedések' lakosai : Portugallusok ,
Zsidók, Szerecsenek, Mulattok és Indus ok : számok
2,i84.237-re megy, kikhez
még azon 16000 embereket
is hozzá kell adni , kik 1807ben a' Királyi familiát ide
kisérték.
Ezen orsz.nak
eredeti lakosai több szabad
népségekbol áltottak"Í mel
lyek köztt Topinamberek ,
Tapuyerek,Uctacaerek, Barbadenek ,
Oroguatenek ,
Guimauszok, Chiquitaszok
és Moxosz Indusok is tartoznak. Az ország' kormányozása : 1 Vicze Rirály és
18 Tanácsbéliek által folytattatott egykor ; most pe
dig maga a' Fejedelem ül
á' Kormányszéken. Ezen
Fejedelem , és az o tiszt
társain kiviíl , kik otet
Portugalliából
kovették ,
még két más fo tôrvényszékek által szolgáltatik ki az
igazság, t. i. Bahiai- és RioJan eiroi-Tôrvényszék által.
Ezeknek Parai , Maranhaoi ,
Pernambucoi, Goyacasi, Ba
hiai , Minas - Geraesi , Matogrossoi , ésS. Paoli foitélft székek alá vannak vetve.
Ezektöl pedjg id Ouvidoriek
függnek. Allítják némellyek , hogy a' Fejedelem'
Hivedelmei 10 mil. némellyek hogy 16 mil. forintra
mennek. A'hadi ere je mint

- 4s>—egy 16—20000 emberre tetegeni Herczs.ben , 960 lak. Ë-*
tík'. Brasiliának politikai el
zen vs mellett vannak Marsosztása 9 Helytartóságokat burg éa Philippsburg käste«»
foglal, azok pedig 20 Co- lyai. Itt savanyú vizek, ezüst, és ércz bányák is ta-»
marcasra részeltetnek. A*
Helytartóságok ezek : 1}. Pa
láltatnak.
ra, *). Marannao, 3). Fer- Brauersdorf, faíú, Bajororsz.
nak Main kerüíetében , \ó
nambuco , 4). Bahia , 3).
disznótartása vagyon.
Rio Janeiro , 6). S. Paolo ,j)
Minas Geraes , 8).Goyaz, 9^. Braulio ¡ nagy hegy Alpesek
Matto Grosso
köztt , Bormio vsnál , Lorab.
Vel. Királys. a* RhetihavaВ rafilial tenger f Atlanti tensok köztt legnagyabb.
gernek része Brasilia, partjainál , mellynek 800 mfd- Braunau , Brunow , Brunodu-*
nyi hosszú partján e' követ- num , kis vs Gseh orsz. , Kokezendö tengeröblök talál-» niginngräczi kerüíetében ,
420 ház. 2900 lak.> 1 Gymtatnak : Minden szentek' , S.
Vincent' , vagyis Santos és
nasiummal, jó posztó faMerim oblei.
brikával t éé S7. Benedek
szerzetbéli Baratokn. dísze»
Braslaiv , Bratislavia , L Bra-templommával ékesíttetik*
bow.
Braslaw , nagy vs Orosz Vil- Braunau , ( 48o 14' E. Sz. 30a
nai Helyt. , egy nagy to
36' 30" K. H.) vs* és hajdani erôség Bajor orsz.nak,,
mellett, mellyböl Düna fó
Szalzach kerüíetében , In»
ered.
fónál , 240 ház. 6000 lak. , 1
Braspars , vs Franc, orsz.nak
plébániás tempi. mal , posz
Finisterre oszt. 2330 lak.
tó fabrikaval és póstahivaBrassa , kis sziget a' Shetlan*
diai szigetek kozptt , 5 mfd tallal ; 1779 esztendöben Te*scheni békesség által Aushosszú , és 1 mfd széles , 600
triához kapcsoltatott , é»
lak. torfával , palakövel , és
Austriai Inn fertályhoz tarheringfogással bövelkedik.
tozott , de 1809-ben a' Bécst
ferassó , 1. Kronstadt.
Bratskow , Jxis vs Sibiriában békeség által Bajor orsz**
nak adatott vissza.
Irkuczki tartom. , 50 ház.
hozzá közel van Spàskoi Braunau, falú Austiiai Szilé-*
klast. A' Tungusi tatárok ziának Tescheni ker. , Bie-»
itt telepedvén le Braski ne*
licz' Herczegségében , 92 h*
és 615 lak. j kiít Szilétiiaibót
vet viselnek.
és Lengyelböl öszvekeverlr
Bratt Jebero , vs i kastéllyal ,
nyelvet beszélnek.
Esz. Amerikának Vermon
ti fo tart.nyában, Wind-» Braunfels, vs, egy hegyeti
épült kastéllyal, Solms'
ham' Grófságábané
Bratulin, vs Gallicziában Bug Her.ben , Nassaui fö hataíom alatt , 1200 lak.kal , éé-fónál.
. (
„ kis Len*
a' Herczeg' lakóhelyéveí.
Brntzlow , Vajdaság
gy el orsz. Ukraine és Podolja Braunlage, helys. , a' volt Westíészében , 3 kerületekbÓl fáliai Saale' osztályában.
¿11, mellyek a' Winnica,
Vannak 112 ház. 680 lak*
Bradaw és ¿winogrodvsok- kékfestékcsináló helye-, é*
tól neveztetnek el.
kovácsmühelye , mellybonBraubach , Breubach , kÍ3 vs sok vasportéka készíttetik.
Rajna mellett, Ífassau,-Usm- Braumberg , С 54° Щ' H" E*
39 t,

íz. 370 34' 25" К. H.) vs. kormányozásában követte.
Utána tehát hövethezett
Keleti Burkus országnak ,
Braunsbergi ker.téb. , melly Ferdinánd Albert Beveri faPassarge folyó által régi és miliából. (1. Bevern , Blan
kenburg , Wolfenbüttel). Az
Ú j vsra osztatik , 667 ház.
5800 lah, у 1 hath. Akade- utolsó birtokosa ezen Herczegségneh volt Károly Wil
miai Gymnasiummal, Seminariummal , és Apácza helm Ferdinánd , hi ezfc
1806-ig bírta. Ennek kimuhlastrommal. Vannakpántlása után Westfáliai Kirs.
lika. damasz, és czérna fahoz kapcsoltatott. Nagysábrikáji, gabonával, vászonnal , és leníonállal keres.- ga 94 □ mfdet foglal magában , 166,340 lak.kal, í'ify
hedih.
JBraunsóerg nyilt vs Morva mili, tallér jövedelemmel ,
orsz.nak Preraui her. Onar- 45tiszthivatallal , 10 Vssal ,
zegniza folyónál, Hochwald 8 mvssal és 386 falúkkal.
Urasághoz tartozih , 305 h. ßi uunscbweig' ketülete , a' volfe
Westfáliai Kir. Ockeri oszés 1690 lah.
JiraunsdorJ"„ Brumowicz , falii tályában > melly a' WolfenAustriaí Szileziában , Jä- bütteli kerületet egészen*
gerndorñ Неге/. Troppaui Helmstädti kerûletnek , és
her. Jágerndorf Herczs.nek Hildesheimi Hers-nek né-*
melly részeit, és Halberkamaráíis jószága,, iÓ4ház.
städti Roklum falút foglal
és 11,55 német lak.kal, kik
magában , és Dél felé Gos
foldmiveléssel , lótartással ,
lar és Halberstàdti ker. Keés lenfonással keresik élelmeket , 1 kath. plébániá* let felé Helmstädti ker. Eszakra Lüneburgi Herczegtemplommal.
ségig, és Nyugot felé Hil
Braunschweig , Brunsvicensis
desheimi ker.ig terjed , 28
Ducatus , Herweg e." hajda52/100 mfdnyi térségen 101.
ni also Saxoniai ker. , melly
163 embereket számlál , kik
Északra Lüneburgi Her.séggel, NyugotraWestfáliai к e- nagyobb részént lutheránusok;. ezek kbztt még is t
rüleLtel , mellytöl Weser ál
kath. , 1 zsidó és 2 ref. valtal válasziatik el, Délre
lásbéli társaságok találtatMassiával és Eichsfelddel ,
nak. Vagyon benne 4 vs 's
Keletre pedig Turingiával,
2i5falú , mellyek 18 kant. és
Anhñlttal, Halberstadtal és
l4okózségekre osztatnak.FöMagtTtburgi Her.séggel határos vclt. A' Braunschwei- helye és minden felsö hatalomnak
széke Braun
gi és Lüneburgi Herczegek
schweig.
ïiét ío liniáhra osztattak ;
úgymint Hannoverai vagyis Braunschweig , Brunsvicum,,
Váíasztófejedelmi , és Wol- Brunopolis, (52o í5'53"E.
fenbütteli familiára. Ez a" Sz. és 28o ni 50" K. H.) a*
volt Westfálía' Kir. Ockeri
másik megint Wolfenbütteosztályának f'övsa , és ha1¡ - Blankenburgi - es Beverisonló nevü ker.nek fohely*
liniákra osztatott. A' Blan
Ocker mellett fekszik,melrykenburgi linia 17.35 esztendöben Lajos Rudolf Her- nek ágaitól környül vagyoa,
czeggel hi holt, ki a' Bátyvéve. Ezen xendetlenül éját, az i73i-ben meghplt Á- pült vs 7 kapúval , 2845 b»
goston Wilhelm Ilerczeget,
és 30.640 lak. dicsekedhetik»
a' WolfenbiiUeli Herczegség
Az Q hajdani erôségei elroa

fcattalc, <?s setáló heïyekre, vjV. nélkül szûbolkôdneït, a*
útakra , és kertekre fordífc- délkeleti részén pedig derék
iáttak.Vannaknéme]ly s/.ép
kikötöhelye vagyon. A' Porépületei , il templomai , tugallusok esztendônként
mellyek köztt 9 luth. , i
sok ezer kecskebört innét
réf., 1 kath.,'s 1 a' zsidó- Portugalliába visznek. Itten
lue. Ezeii templomok köztt
ollyan bor terem, mint a'
anegkülömbözteti magát a'
Canári szigetekben.
Jíáptalan teraploma , a' ma- Brava, nevezetes tartomány
¿ga Mau/oleumi és KatakomZanguebar partján , egy
hi által , és a' Sz, András
Schech hatalmábán , ki a'
temploma 318 ablakokkal ,
hasonló nevü vsban lakik.
"s magas toronnyal. Az ok- Ezen tarto mányt koztársatató intézethez tartozík t a' ságnak is neveznek.
Károly Collegiuma, a'Vitézi Brave, North, fó északiAmeAkademia , Anatomiai és
rikai Uj Mexikóban , melly
Seborvosi intézete , ? GymSalado és Concho fó által
siasiuma , úgymint : Marti- , nagyobbodva Mexikói tenneum 4 Classzissal , és Kageröbblbe szakad.
tharineum 6 Classzissal, 4 Brawike , tenger öböl a' Bálti
Gazdaságbéli-, 2 Polgár- ,
tengerben , Mótala fónak
és 47 Trivial - Oskolák. A' , torkolatjánál. Norrkóping
kozönseges és magános era- elött Svecziai keleti Gothberek' Kbnyvtárjai, Meslandiában,
terség, 's természeti kincsek Bray , vska Dublin Grófsággyüjteményi
emlékezetre
ban , Hiberniai Leinster
legméltóbbak. A' lakosai fa- tart. Vagyon kis hajóknak
brikákból , kézimesterség- való kikötöhelye , Wiklowü
böl, kereskedésbol , serfö- és Dublin', határinál fekzésbol i
baromtartásból » szik; nevezetes vásárai vanïtertmivelésbôl , és katang- nak , gyapjú matériára ,
termesztélbol élnek.
azarvas marnákra és juhokJBrauiuei/en , vska Morva orsz. ra nézve. Itt vagyon Baynak, Olomutzi ker. , 1 kat.
Headfok, E. Sz. ¿iO 47' 30"
plébániával, ¿04 haz. 1370
alatt.
lak. 1 Ispitállyal , seríozo- Bray, vs Francz. orsz. , Som»
házzal és malommal.
me oszt. , Semménél 190 h.
'Braunswalde, f'alú Nyug. Рд-us- és 1060 lak.
szia', Marienburgi kerül. Bray , vs Francz. orsz. Seine«
iiagy turfahelyekfiel,
és Marne oszt. Seinénél , 300
Brauton , vs Attikában , Ceház. és 2030 lak.
cropstól vette eredetét.
Bray , 1. Brie.
Brava, v. San Juan, ( 1.5o 2 5' Brazki , Barge-Burat, DÖrbön-»
Ë. Sz.) , egy az Afrikai zöld
Oirätek vagy Kalmukok' réfok' szigetei közzül , magas
sze, Baikal tavánál Orosz;
és szirtes , de sokféle gyüIrkuczk Helyt.
moíccsel , számps kecslíé- Brailaw,, máskép Peterstadt
vel, jótimsóval, éskivált(49o E. Sz.) kerületbéli vs ^
képen friss vízzel bövelke- sáncczal és árkokkal kör-f
dik. Hajdan mintegy ,500o , nyülvéve Orosz Podoliaí
most pedig nehány száz la- Helyt. , Bug fónál. LaklkJtossaLbír. A' nyugoti részén
benne mintegy 60 familia.
Vagyon egy kikötö torka, Brailaw , vs Orosz Vilna Helyt»
a?.oknak számára^ kik frise
Drujánál egy t.6 niellett«.
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«ggy esült Görßg apátsággal. 31633 lak. számlál. EzWallesnak leghegyesebb tarto^ratza , Bractia , Dalmatziai
mányai kózzúl eggyik. Itt
sziget az Adriai tengerben ,
7 német mfd hosszú , és vagyon Brecknock beacon
több helyeken i mfd széle9 ,
Déli Wallesnek legmagasbb
hegyes , durva , éscsekélyen
hegye , csak a' vblgyei ter¿dmívelt, édes víz nélkül mékenyek. Gazdagságai : a*
«zükölködik; de borra nézSzarvasmarha , juh , gyap
ve termékeny (melly esz- jú , vastag posztó , és tovel
tendónként 180.000 hordó- kötött gyapjú harisnya.
val terern)} vannak füeéji , Usk a* legnevezetesebb fo
mandolája , sáfránya , olaja ja. Fövsa
jjelyme , es méhei. Ezen szi- Brecknock v. Brecon , Hondby
get fája bajó építésre forfónak Uskba való szakadádíttatik. A' kecskéji }ó ízü sánál, 4000 lak. fabrikáji-»
téjiel és sajttal szolgálnak.
bol, gyapjú portékájiból »
A' juhtartás ítten nevezetes.
és csekély kereskedéséból
Lakosiszáma 13.000-гетегу.
veszi a' nyereségét. GazdagFöhelye Nerisi , a' tenger familiáknak lakhelye. Ñera
messze innen esik egy számellett.
JBrdow , vs Varaói Hercz. volt míthatatlan halakkal bttvelkedü tó ^Brecknock-Me
Kalischi oszt. 450 lak.
Bré , . 1. Breno,
re^.
Bread-Albane , zordon , hegyes Breda, 1100 esztendötöl fogva
tartom. kôzép Skocziában,
Báróság Hollandiai Braban
mellynek legmagaaabb rétziában. Jó szántófblddel é«
szc.Az ide való juhoknak legelövel, de ellenben sok
gyapjok igen fejér és puha. pusztával és mocsárral is.
Breber , 1. Berber.
Itt Merk a' legnevezetesbb
Brecey , vs Francz, ország' , fó , melly , minekutána több
Calaisi tengerzug oszt., 444 vizek folytak bele , Dintelnek neveztetik. Ezen Báróház. és ¿100 lak.
Brechin , helység kôzép Skór ság eggyesült Belgiom öröcziában , Angusa Grófság,
kës Helytartójához tartovászonnal és kikészített zott,de meg is a'Generál-Statusok fó hatalma alatt volt ,
börrel kereskedik.
Brecht , város Egyes. Belg, azután pedig a' Fran, orsz.
országb.Déli Brabantziában.
Scheide torkolati osztályá3120 lak.
nak része lett. Most Egyes.
• "Breckerfeld , város Bergi Nagy Belgiom tartománya, E" Bá-*
Hercz.nek Ruhr oszt. , 230 róságnak Fövsa volt
, ház. és 800 lak. , kik vas- Breda , (53o 2.5' 29" E. Sz. és
22 o 26' 9" K. H.) vs , és jeból apró portékákat készítenek.
les eróség , Аапа^ Merkba
"Brecknock , Brechinia , Grófs.
való béfolyásánál jól feléDéli Wallesben , az 6 hatá- píttetett , szép , árokkal körrai éjszakra és keletre Rad- nyülvétetett kastéUyal kernoshire , del és délkelet fe- kedik , 4 kôzônséges piacz-i
lé Mannouth - és Glamor
czal , 7 templomokkal , melganshire , nyugotra Kaerlyek közzül 3 re£ 3 kath,
marthen - és Kardiganshir.
és 1 lutheránusokhoz tar*e > 37 □ mfdön , 4 vst , 61
tozik , 1 500 h. és 82.50 lak.
Ekklesiákat, 6704 ház. és
harisnya szovéssel , és pos,?/*
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tó fahr .val. Kereskedése a'
rau Sz. Benedek szerzetnek
Bredai csatorna által igen Mastroma köztt Bodámi tókönnyebbittetik , melly in- Ьа , melly itt Bregenzitónak
цеп egészen Aaig terjed , ^ neveztetik, szakad. Folya«ra járás a' hossza, .és 30
matjában Rothach , Veizsilippekból áU. \ji órányiszach , Seubersbach fókafc
•ra ezen vstól vagyon ama'
vészen fel.
szép, csupa egyenes allékból Bregenz , Brigantium , (47a
álló Liesbosch , és más nem 30' 30" E. Sz. 27a 23' 40"
igen szembetünö berkek. It- К. H.) vs , és hasonló neten köttetett 1667 eszt.ben vü Grófságnak föhelye, a*
Anglia és Hollandia köztt Bodámi tónál , Bajor orsz.
a' békesség.
nak Hier ker. délfelé f'ek*
Bredenborn, vs a' volt West- vö Pfànnenberg nevü kasfália kir. Fuldai oszt.
téllyal. 300 h. 1970 1. pamut»
Bredevoort , vs Egy. Belgiom fabr. és szomszédságában
orsz. Ober - Yssel tart. egy
vashámorokkal.Széke' a'tarmocsárban , az egykori O- tojnánybéliTorvényszéknek
rániai urodalomnak föhe- és Számtartóságnak. Vidélye 529 1.
ke abrakkal , gabonával ,
Bredtehion , 1. Bramatschion.
jó izü gyümölccsel, és fözeBree, vs Egy. Belg. orsz. alsó lékkel bövelkedik.
Maas oszt. 1180 1.
Bregenserklause > szoros áltjáBrefar , eggyik a' Sorlingi szi- rás Bregenz vsától délfelé,
getek közzül a' Cornwalli egy nagy dombon, némely
partoknál Angliában.
erositésekkel. Az egyetlen
Bregan^on, Briganconia, vár
egy mellyen Sváb orsz.ból
Provence tart. Francz. orsz.
Helvétziába által
lebet
egy kosziklás szigetben.
menni.
Bregentred , Grófság Seelan- Bregenii erdd , 1. Bregenz.
diában Dánia orsz. G. Molt- Bregetio, Bregentio vsPannoke jószága.
niában ,• mostani EszterBregent , Comitatus Brigantigom.
nus, hajdani Austriai Gróf's. Breglio, Brelium,vs Fr, orsz.
Vorarlbergi urodal.ban,nap tengerialpesek oszt. 2600 1.
nyugotnak , Bodámi tónál, В regna , völgyeskis tart. Helmellytöl délkelet felé ter- vetziában négy Olasz Uro)*d; most Bajor orsz. Hier
dalmakkal, Rajna forrási ,
ker. hez tartozik. Ezen tér
és Bellinzone vs közott,aBregenzi vblgynek , és Bre- zon nevü folyóval , melly
genzi erdönek is nevezteTesin vizébe foly ; régi netik ; ,5 mfd a' hossza , és 8 ve Brennus,
a' szelessége. Ezen táj fá- Bregnano , Brenianum, kis vs
val bövelkedik , és a* Bre- Sesia vizénél Majlandi tart.
genziaknak alkalmatossá- Visconti familiaé,
got nyujt mindenféle fapor- Brehna , Breña , kis vs Saxonia
tékáknak készitésére, mel- volt Vittenbergi ker. «13 h.
lyekkel kereskednek.
1200 1. é* harisnyafabrbBregenz , Bregenzer-Ach , fo- kával.
iyó, melly a' hasonló nevü Breidenbttrg % Breitenburg, Ùerdöben ered , déltol nyú- rodalom Holisteini Itzehoe*
jtpt felé.foly, 's Weyenburg
ker.
, tjpusztult kastély és Mere- Breidenstein , vs HassiaiOber-
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Hessen Herczs.ben 134 h. és
szahámorral.
260 1.
Breitenberg , hegy , MeiningT
Breisach, Alt-Breisarh Brisa- Sonnenberg hivatalban jecum, (4^0 1* 4g" É. Sz. 25o
les vasbányával.
14' 20" К. H.) vs , Badeni Breitenbrunn , köfallal körnagy Hercz. Treisam ker.
nyülvett mvs,Sopron Várm.
Fertó tavánál, Posoni , és
Rajna mellett, hozzátartozandó Hochstätten faluval Soproni országút mellett jó
szölö mivelése vagyon; Heregyütt 3500 1. számlál ; posztó , és vasportékàfabr. Raj- czegEszterhézi familiájához
tartozik.
nán túl fekszik.
Breisach , Neu Breisac , Erö- Breitenbrunn , falu , az érczes
Schwar. ség Fr. orsz. felsö Rajna hegyi ker.nek.
czenbergi
hivatalában %
oszt. Mortié kastéllyal.
Breisgau , Brisgovia , hajdan mellynek lakosai szomszéd
kbrnyékekben levo ezüstAustriához tartozandó tart.
ércz , ón, és vasbányákban
Sváb ker. most Ortenauval
dolkoznak. Vagyon itt gáBadeni nagy Herczegséghez
tartozik , és evvel együtt liczköhuta is.
mfdetfoglal magában, Breiteneck , Uradalom , vár és
156000 1.
mvs Neumarki oszt.ban. G.
Breitenau , tájék Stájer orsz.
Tilly jószága volt. Badeni
Brucki ker. vagy is szoros
nagy Her.ségben tartozik.
völgy bérczek közbtt , 1 ha- Breitenfeld , falu Merseburgban , Lipsiától 3 óra Itten
sonló nevü Plébánival
tortént a' 30 esztendös hászappan mühellyel , és ónbányával. Ezen tájékról a' borúkor 1631-ben az igy necsiga Bécsi , és Graeczi vá- veztetett elsö Lipsiai ütközet, és 1641-ben a' máscsárokra számosan hozatik.
dik , mellyben a' Svekusok
Breitenbach; Plébániás falu ,
és hasonló nevü Kantonnak gyózedelmeskedtek.
föhelye , a' volt Wesztfália Breitenfurt , ország fejedelmi
vadász vár , Austriában ,
kir. Werra oszt. Hersfeldi
Ens alatt , a' Bécsi erdó aker. 135 h. 730 1.
latt lévó negyedben , egy
Breitenbach, mvs, 43,5h. és 2170
Káplánysággaí ,
l.Schwarczburg Sondershau- helybéli
Kalksburgon túl. S?ép ugró
seni Gehren hivatalában ,
kútakkal és árnyékos sétáló
hasonló nevü kis folyónál.
helyekkel. Ezen hely VI KáKészítetik itt sok deszka ,
kádár munka , sindely , szi- roly Császárnak, egy gazta , taïicska , kézifecsken- dag Bécsi Polgártól , ki azt
dó es dagasztó teknö ; sok építette , testamentomban
• vnuzsika szerszám,ugymint: hagyatott.
hegedü , bogó hegedü, hár- Brelsdorf, Würzburgi tartofa , czitera, klavir , és a't.
mányi Uradalom és vs EbeA' szomszódságban levó bá- rach mellett. Bajor orsz.
Uya , kénkóvel, timsóval , tartozik.
,
Brema , (.53o 4' 37 E. Sz. аб°
és gáliczkovel szolpál.
"Brritanbach , Saxoniai falu,
37' 5" К. H.} szabád keresHenneberg Grófs.ban j/aóra
kedó vs Német orsz.ban, az
Schleusingentól.hasonló ne
északi tenger' partjai felé
vü patak mellett, 78 h. 460
53,57 h. és 4.5000 1. Weser ,
Ï» szegmühelyekkéí , és kaés Wümme mellett fekszik.

- 557 és az elsôtôl'régi es új vsra latja oszt. kapcsoltalott, eszaki tengernél , Albis és
osztatik, mellyek 175 lábnyi hid által ôszvèkotetnek. Weser köztt ; a' határai
Nyúgot feie Hadeln tartoA' régi vsban vagy on 1 Luth,
káptalan templomT melly- mányig, keletre Lüneburgi Herczs.gig, és Werdeni
nek régisége , Bibliotékáya,
és к ór us alatt lévô <51om- Fejedelemségig terjedtek. A'
pinczéji igen nevezetesek. földje Albis , és Weser menEzen pinczék egy magas , és tében igen termékeny, de
a' kozepében homokos , 's
fényes boltból állanak 's
azértterméketlcn. 1,50ц mfebben a' holt testek , mel
dön 1 55000 embereket számlyek régtol fogva itten állált ; az Iegnagyobb hossza
lottak, még most is rothad121/2, a* Iegnagyobb szétatlanúl fekszenek , ámbár
soha be nem balzamoztat- lessége pedig 10 1/2 mfdr*
tak. Továbbá találtatik it- ment. Egész Herczs.ben csak
2 vs, és 12 helységek valáten 1 Ref. Akademiai Gym
nak. Az uralkodó vallas itt
nasium , jeles Bibliotékával , és e' mellett 1 német
a' Lutheranusoké. A' HeTársaság, és 1 deákPraeda- formatusoknak csak 7 valgogium , Tanács , és fegylástarsaságaik vannak. Fo
verház, alku pa'lota, és ker
vea x'olt Stade.
reskedöhaz ; Anatomiai te- Bremcnium , Bramenium ve
átrom az i spitályban , ésa Britanniában, Ottadinusok
árvaház , fenyiték ésmunfóldén , mostani Bramton.
kaházzakkal.
Mindenféle Bremerle.he , (53? 34' 12" E.
fabrikákkal diszeskedik ,
Sz. 26° l' 1" K. H.) helymellyekben vászon, posztó,
ség Brema szabadkereskedô
tobák, bör, görög czéruza,
vsnak vidékében Wesernél
ésa' t. készitetnek; osztán
545 h. és 2410 1.
nyereséges hajókázása is va- Bremervörde , helység, Bregyon. Kereskedik borral , ma szab. keres. vsnak vidékében. A' lakosai polgári
czukorral , kávéval tobák
lussial élnek. Ez vala. hajк al, és vászonnal. Kezesitö
dan BremaiPüspöknek , kétársaságai is vannak.
pedig
a' Svéd
Brembato di Satto , kis város söbben
Helytartónak lakhelye. A'
Lomb.Vel. kir. Serid oszt.
Biemboy fóvizOlasz orsz.ban, szomszéd sárrétben egy ümelly Morbegno hegyben
veghuta vagyon:
Valtelin határa mellett e- Bremgarten , Prima Guardia,
red , és Bergamon alól Ad- kis vs , Reusz mellett , Hei
da folyoba szakad.
vetzia' Aargaui kant. keresJSrembt , vár, mvs, és nagy jó- kedik.
szág Carnioliáb. H. Portia Bremke , Plébániás falu , és
birja.
hasonló nevü Kantonnak
Breme , vs Piemontban Sesia föhelye , a' volt Wesztfália
oszt. Sesiának Póba való kir. Leine oszt. Gottingení
ker. azon út mellett fekbéfolyásánál.
szik, melly GottingábólDuBremen , egykor Herczs. a'
derstadtba vezet. 62 h. 384 !•
Hannoverai tart.nyokban ,
ezelött Weeztfáliához tarto- Bremm», Bremma , ieles vs
7-ot.t, de j8io esztendôtol Padus mellett, Sesia yie«
fogva Fr. orsz. Wesertorko- torkolatjánál ¿ Lomellinoi
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Majlandi
tart. Visconti di Cassiano
vezetesebb hely az úgy neveztetett VaL di Comoban ,
familia' birtoka.
"Breña , 1. Brechna.
és most Lomb. Vel. Kir. ban
Serio oszt. hasonló nevü keЗгеnetí, íalu és majorságNeufrületének föhelye.
chateli Herczs.ben , hajókázható Doux fónál. Csip- Breno , Bré , helység , és keke , 's harisnya kötökkel , ■ rületbéli föhely Lomb. Vel.
es sok óra csinálókkal. Az
Kir. Serio os/.t. Oglio folyóö szomszédságában vagyon
nál , 2000 1. fellegvárral és
egy üreg melly Toffierének vasfabr.
neveztetik , ezt maga a' ter- Brenschede , Bremscheid, helys.
mészet köasztalokkal , es
Westfáliában, klastrommal,
padokkal felékesitette,
és savanyú vízzel.
Brenkenhofs-Cana¡,(Budengra.~ Brensk , Brjansk , vs Orosz
ben) mesterséges folyó tulKursk Hely t. ban, az Abolow folyónak Desnába való
6Ó Pomeraniának Pyriczi
szakadásánál , hol az Oroker. melly a' Plonát Selowi
szok hajokat építenek
tóval ¡jszveküti
Brennet, fahi Austriai Silézia Bre/i<a,Modoacus maior,Brent
Tescheni ker. mellyïescheni
fia, folyó Olasz orsz.ban
melly felsö Etsch' oszt.ban
Her czegségnek kamarális
a' Caldonazzoi , és Levicoi
jószágához tartozik , 1 kath.
plébániával, és iskolával , tavakból ered , Bachiglione
által nagyobítatván, hajóBrenicza forrása mellett ,
kázhatóvá lesz , és Paduán
147 h. és ¿450 1. kik Slézalól Velenczei tengeröbölbe
lengyelül beszéínek.
szakad. Dolonál. egy melBrenne , Brionensis ager , 1.
lesleg való déli ágra, (melly
Braine.
Brenner, Brennus m., 44.50. Brentonének neveztetik) ,
lábnyi magasságú hegyBar
oszlik , és mesterséges folyóktól , mellyek az országjororsz. Inn ker. Innsbruck,
béli kereskedést elómozdítés Sterzing kiiztt , mellyen
ják, általvágatik. Ezen fóáltal egy 4376 lábnyi matól neveztetett
gas , és 4 óra hosszú országút vezet. Ez része a' Triden- Brentai osztály , Olasz országban , az egykori Velenczei
ti Alpeseknek , és minden
koztársaságnak Paduani tátélen a' lehengergetö irtóztató horögök miatt igen veját foglalja
magában ,
szép , és termékçny tart,
szedelmes ; legkellemetemelly 37 fj mfdekën 274650
sebben pedig, és minden
lak. számlál. Pádua a' fö
veszély nélkül Sz. Jakab ,
vsa ; most Lonib. Vel. Kir.
's Kisasszony havában )árnak része.
nak itt a' tetejére.
Bremkoirel , nagy hegy Salcz- Brentford , vs Angol orsz. Mid
dlesex Grófsáffában , 8 mfdburgi Herczs.ben , nyuffot
nyire Londontól, hová hafelé jéggel betakarva. Anszonnal téglát , és fazékonak közepe kígyókóbol áll.
kat általszállít. Rem meszMindenféle külonos ásványokkal bövelkedik.
sze» ettöl fekszik Sion-hauBrenno , helység Oglionál 9
se , Northumberland Hermfdre Eszakkelet felé Ber
cze?' pompás Fakóhelye.
^amótól , a' hajdani Velea- Brent-Green, helys. Angol orszr.
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zsikustársasig. A' lakosok.Middlesex
Themsénél , jó savanyúvízszáma 40000-re megy , kik
igen munkások , 's kézi meszel.
Brentheates , fó ArKádiában ,
tersegekböl, fabr. és keresGörög orsz.ban.
kedésbôl élnek. Találtatnak
Brento/a , Brontula . kis vs , itt azon kivül nevezetes
Vicenza mellett Lomb. Vel,
fegyver , aczél , és vasfabr.
Kir. Bacchiglione oszt.
mellyek közzül a' Nemzeti
lürent , fó Wurtemberg orsz.
fegyverfabr. a' legjelesebban , melly a' hajdani Kö
bik , 's ettól a' vs is Г Arnigsbronn klastromnál, Elmatának neveztetik. A' vas,
wangeni ker. ered , és LauCamonika és Trompita ,
ingen mellett Dunába szaszomszéd völgyekböl ]ön ;
kad. Ettöl nyerte nevezetét
az utólsóbbik minden eszBrenz mvsa, melly 740 lak.
tendoben mintegy 60000.
• számlál; és a'Brenzi völgy.
mázsával szolgál ; ugyan
Víresela, Bresse, Brixia , (45O
azon
vülgyekben érez ,
f2' 30" É. Sz. 270 53' 54" K.
jáspiskó , alabastrom , ée,
I.) Lomb. Vel. Kir. Mella
próbakovek is ásatnak. Látoszt.nak fó vsa , egy dom- ni itt még lenolajnak , és.
bon Garza folyócskánál ,
szoló-magból való olajnak
melly eloszolván , annak
préseitis.Kereskedik kiváltútszájitáltfolya,nem messze
képen selyemmel , lennel %
Mellától. Ezen vs nagy ,
vászonnal, gyapjúval, és t.,
kellemetes , és megerösitteèf. E' tájban terem azon
tett , vagyon régi , igen
aranyszínü bor, melly vi
erös, négyszegü köböl feléno santo-nak neveztetik ; a*
pacsirta fogása , és a' haláSíttetett vára, melly Lomardiai Sólyomnak nevezszatja is hires , nevezetes a*
tetik , Colle Cigneo , vagy
baromtartás is ; az úgy neis Rocca Erculea dombon
vezettPármai sajt itten kéfekszik , és a' vst védelmeszíttetik.
zi. Maga a* vs köfallal , és Bresciano , В res san o, Ager Brisánczokkal koinyiil vagyon xianus , hajdan Velenczei
véve,mellyek néki sétálóhe- tartomány Olasz orsz. ban ,
lyül szolgálnak , ¿¡ kapuval, mellynek határai Ejszakfelé
*s Püspök' lakóhelyével kér- Graubündenig, nyugot felé
kedik. A' káptalan templo- Bergamascoig , délre a' Crema , egy kellemetes , fejér
monai , és kelet felé a' Manmészkôbôl rakott épület. tuani , Veronesi , és TridenEmlékezetre méltó továbbá ti határig terjedtenek.
a* tanácsháza , melly a* Brescon , Brescovia , kís köszép , és nagy kozonséges
sziklás sziget , 1 sáneczal ,
piaezon , a' káptalan tem- Lioni öbölben , Languedoc
plomnak ellenében áll ,
partjai mellett , Fr. ors/.ág
Püspök' palotája , Guirini Rhone oszt.
Cardináltól szerzett közön- Breika , kis vs Dalmatzia*
séges Bibliotékája , le Gfa- Veglia szigetében.
zie hajdani Jezsuiták tem- Breslau , Vratislaus Ducatus ,
ploma , la Pace , és de Mi- Hercz.ség alsó Siléziában ,
racoli templomok , minde- Volau-Oelsi,Bi"iegi>Sch\veidnek í'elett pedig a' teájtrom,
niezi , és Liegniczi Herczséa' t. Vagyon itt egy Mu- gek kçztt, 4* □ mfdet, £
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helységet
eziák. Щ$ч
Mamíu*ker. 9 vst ,
164640 jobbágyokkai szám-r ban tortént itt Sándor, Olál. Az Odera vize- keresz- rosz Császár és a' Prusszok'
Királya köztt fontos öszvetül folyja , mellybe itten
íovetel.
több kis folyócskák szakad
nak. Az egész Herczegs. ró- Bresse, Sabaudiától ekzakaszna tájékon fekszik , jó ga- tott 1601 eszt. Francz. orsz.
bona termo földdel , búja hoz kapesoltatott , és régi
ïétekkel , 's erös baromtar- Bourgogne tart.nyal öszvetással ; de fa nélkül szüköl- köttetett tart, ; felsö, és aiséBressére oszt,atik ; amaz ,
ködik. Fövsa
melly Revermontnakis neBreslau^ Vratislavia , (,510 6'
veztétik, szölöhegyekkel te
30" E. Sz. és 340 45' К. H,)
le vagyon , de az ide vald
vs Oderának bal partján,
Breslaui ker.fióQmfd 112467 bor nem sobat ér ; ez ellenben nagyobb részént róna ,
lak,} Volau kis fó által kemocsáros , és sok gabonát
resztül vágatik , melly it
terem. Egész tarl.ban jeles
ten Odera folyóba ömlik.
A' hosszú külsö vsaival egy- baromtartás vagyon, és számos szárnyasallat hizlaltagyütt nagy kerülete va
gyon , 60000 i. szép piaczok- tik ; hal és vad állat bövse'gben vagyon. Ezen tart,
kal , széles útszákkal, és
most az Ain oszt.nak része.
díszes épületekkel , kath.
Universitással, a luth. Gym- Brest , Brivates , (48° 23' i4'
, nasiummal, \i kath. isko- Ë. Sa. 130 11' К. H.) hires ,
lával, réf. Fridrik' oskolájá- derék sánczokkal és bástyákval , Seborvosok , Bábák , kal kornyülvétetett tengeri
tartom.béli mestersésr' osko- vs, és Francz. orsz, Finisterlájival , és Fridrik-Wilhelm re oszt. kerületbéli fohelye,
zsidó-oskolájaval. Továbbá 25000 L egy hegynek lapulásán Elhorne folyócskának
találtatik benne Siléziai
Társaság , a' hazai palléro- torkolatjánál , Atlanti teniásra nézve, 14 Bibliotéka , gernek egy szép öble mellett
¿ pénz , és 5 mesterség-gyüj- Nem igen szépen vagyon éteményi, természet kincse- pítve , de annál szebb Recouvrance a' külsö városa ,
iknek gyüjteményei 's a' t.
ez a' várostól tengernek
19 ispitáiy} úrvaházak , '3
t. ef. és tartom.béli Felsö- egy ága által eltfálasztatik,
ségekneklakhelye. Vannak melly itten a' vs kikötöheitten ágyúonto mühelyek lyét formálja, Vez egész
Francz. orsz.ban eggyike a'
is , 6 czicz - és kartonfabr.
legszebbeknek, a* legbátor£ bor , 's 3 selyemfabr. 's a'
t. Vagyon e%y alku palotá- ságoeabbaknak , melly egy
erös kastély, és azzal áltelfa , kereskedik kiváltképen
lenben fekvö kosziklás for
vászonnal , börrel, buzérral,
ma sáncczal oltalmaztatik .
ïnagyar borral és a' t. Esik
i'tt eszt.ként 1 hires szabad A* kikötönek minden oldalán szép kftszál vagyon ,
vásár , az elsô Laetarekor ,
A' másodilf Kis Asszony nap- mellyben azon nevezetre
j'án ; azon kívül még más 4 méltó , nagy és gyönyörii
#á,sárt is tart. E' város tengeri élésházak , hajócsiçrôségeit 1806-ban a' hábo- náló helyek , tengeri fegyveres ház, 's gállya rabok
tît tttísft elrontották a' Fran-
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gyik a' legnagyobb , legje*
nak való ferdok , tengeri
lesebb , és legnépesebb Fr¿
mühelyek 's a* t. ezèk igen
ország' tart.nyai közzül ,
nagyok , es temérdek nagy
mellynek sok gabonája letengeri hajóseregnek éléstágelöje, de kevés bora terát teszik. Ezen kikötöhely
•elött egy tágas , és bátorrem. A' parti kornyék' hos•ágos Bresti kikötö torok szamintegy. íoomfd, a'térsége , pedig 748 □ mfdet fogfekszik, melly az öböl állal ; lakosinak száma (Retal formáltatik, ennek mintvoluczio elött) 2 milliom«gy 8 ¿ra járásnyi a' kerünáltobbre ment. Tôbbszép
lete , de szoros , és veszekikötö helyei vannak, de
delmes a' bémenetele, melly
ha}ókázható folyóji nincseGouletnek neveztetik , és enek az egyetlen egy Loirea
*ös batteriák által védelmeztetik. Vitorlavászon , es kivül , de ez csak csekély
egyébb vastag materia f'abr. részén a' délkeleti partokcsak esekély a' kereskedése, xiál áltfoly. Ezután Ardre ,
a' legnagyobb fÖvize. Ezen
mivel ezen vs a' hadi hatart. lakosai egész Fr. orsz.
jólmak kikötöie, dea* lakosai még is néha néha ha- ban legjobb hajósolmaktartatnak. Crenotban vagyon
lászattal foglalatoskodnak.
egy nevezetes ónbánya : к 5Egyébaránt találtatik itten
szén is találtatik de neta
minden intézet , melly a'
olly jó , mint Angol orsz.
tengeri dologhoz kiváñtaban. Partjaiñál Iakosi sok
tik ; ugymint : i nagy haszárdellét és osztreacsigát
jókázó oskola, íorvos inté
zet , mellyben hajói seb- fognak , 's lovakkal nagy
kereskedést üxnek. A* neveorvosok tanítatnak , katozetesbb f'abrikáji ezek : vénai és tengeri Ispitály, és
kony> és vastag vászon ».
a' t. Utoljára , ezen vs i ten
czérna , harisnya , kesztyü,
geri Praefektusnak , i keés papiros fabT ; találtatik
reskedésre ügyelö torvény
itt czukortisztitóhely is,vasszéknek és a't. helye. 1794hampr, és a't. A' kereskeben itt egy csata türtént.
dése <nagy , és nyerességes.
Brestnitz, Brzeznicz, mvs és
Ezen tart. felso , és alsó
vár Prachini ker. Cseh orsz.
Bretagrére osztatik fel. Amvas bányával, és hires klasabban Francziául, ebben ré
trommal. G. Kolowráté.
gi Kymri nyelven beszélEresznitz , Brzeznitz , Sz. k. bánek. Az alsónák lak. Breynya vs a'Saatzi ker.Cseh orsz.
zárdeknek is neveztfctnek.
Cseh erdöneljcsipkefabr.val.
Most e' következendö 5 oszt.
kék festék , puska , vaserá részeltetett. Ule és Vilai
dény, drót, és pléhkészítésne, északi partokj Finiszter-ael. Szomszédságában fejér
re , a' Morbihan , és az al
márvány, és puska mü ta
só Loire
oszt.
twnai j.n.
-V
—láltatik.
Bretagne , Británnia minor Bretchen , vs , vár , és UrodaLetavia Amorica tar"t. Fr.
lom lengyel orsz. Michelov^
orsz.ban, melly észak felé
tart. Ostarode és Strasburg
Britaniai tengerrel a' többi
között. Oroszé.
tészein pedig Poitouvál, An- Pretend , vs Fr. orsz. Oise oszt.
jouval, Maineval , és Nor558 h. és агбо 1.
mandiával határos. Ez eg- Brèuieuil, Brilalium. (433 .sV
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.-t. Sr. i8P 34' К. H.) vs Fr.
Brege, és Rottelbach folyók
orsz. Oise oszt. Iton fónál , ч köztt it.5 h. 2220 1.
55,5 h. es 2160 1. A' szom- Breusch , Brusch ; folyó Fr.
széd erdöben vannak vasbá- orsz. alsó Rajna oszt. mélly
nyák , vashámorok, és á- Lotharingia határán ered ,
gyiiöntömühely."
és Straszburg mellett Illbe
Bretignis, Bretiniacum, helys.
ömlik. A' Francziáktól haIsle de France tart. Chartres jókázhatóvá tétetett.
hez г mfd. a' Francz. és An- Brevine, falu Neufchateli Herczs.ben , c/erna , 's csipkeglia'orsz. köztt 1360 esz. itt
fabrikával , és Bonne , Fon
esett békülésrol nevezetes.
taine nevü ásványforrással.
Breton , le Pertuis Breton ,
Britannicum Fretum , kis Brewood , kis de szép helys.
tengerzug a' Gascognei ten- Staffordshire tart.ban. Lichgcrben , Re , es Poitou szi- fieldi Püspök alatt.
Brey, hegyes , völgyes, posgetek köztt.
Bretonek, Britones , Britannî, ványos tájék felsö NormanBretagne tart.nak lakosi,
diáb. jó legelövel, és sok
kik azon nyelvel élnek,mel- gyümölcsökkel.
lyel a' Vallisi Her.ben , An- Brey, Brea kis vs Lootz Gróf.
gliában.
ban , Lüttichi Her.ben, Herczogenbusch és Mästrich
Bretsche , Plébaniás fallí , és
között.
hasonló nevû Kantonnak
föhelye , a' volt Wesztfália Breyda-Fiördur , nagy tenger~
kir. Albis oszt. Salzwedeli öböl Islandia' nyugoti réker. köz nemes kúrjával , 1
szén»
szabad telekkel , téglaége- Breyel, falu a' volt Fr. ortövel , 43 h. és 330 Г»
szági Ruhr oszt. 3.520 1. Vábreite, vs WestGothlandban.
szon fabrikával és fejériSvéd orsz. ban Wener tónál.
tovel.
'Bretten, kis vs Badeni Neckar Breyhmn , 1. Broihan.
ker. 270 h. és 1330 1. Kreich Bretenheim , hajdan közvetetfónál. Melanchton Philip- len birodalmi uredalom, és
vár , alsó Pfaltzban , Nahe
nek hornija.
Brettstede , nagy 's népes hely- fónál, Hundsrückben épült»
ség Schleszwigi Borkum or1801 eszt. Fr. orszhoz jutott,
szági Biróságban. Husumtól
1 Q mfd del 3000 emberekkel » és aoooofor. jövedeleml mfd. észak felé.
Breuberg , kis vs , hegyen é- mel ; nyert érte a' Brezenpült vár, és urodalom Fran- haimi és Winzenheimi Herczeg Lindau vsát > és apátkoniában , Mainnál , melly
Erbachi 9 és Lövenstein- ságot, 21/imfdel, 9000 job. Werthheími Grófhoz tartobággyal , 's {46000 f. jövezott,Wertheimi Grófs ban ,
delemmel.
4 p mfdön 10600 1. számlálj Bretnóbdnya , Briesen^ Brezno , Sz. k. bánya vs Zólyom
Mümling folyó mellett he
gyen épült várral.
Várm. Beszterczebányától
4 óra Valaszkához kozel , az
BreucoMagum , vs Galliában ,
országuton , Garan vizéñél ,
a' Triboccusok foldén , Argentoratumon 7000 lépéssel sík helyen 1380-dikban felszabadítatott, 1388 köfalakalól , mostani Brumat.
kal korülvétetett, mellyek^reunlingen , kis vs , Baden î
- Herczs.ben Treisamí ker. nek jf kapuji vannak. 16,5,9*

— <63 fSz.királyi vssálett. Hajdan
kéiy fold mivélésén kivül
itten sok szarvas marha ,
jó bányáji voltanak. Tulajdisznó, es juh tartatik. Vadon tanácsa , plébánjája,
gyon i luth, tempi, is F. U.
grammatiltai Iskoláji, mel
ly eket T. T. Piaristák ta- Szent Iványi uraság.
nítanak, lakosi riészint mes- Brezowa, egy tôt, 'snépesvsteremberek, részint mind
ka, №Titra Várm. a' fejér
, _
- '
—
F"
hegyeken alól Váguihelyfoldmiveléssel.mind juhtartáasal gazdáskodók. Nevetöl 2 1/2 mfd. Lak. a' kicsiny
zetes sajtjok , és turójok határja miatt, kézimestermessze földre elhordatik.
ségekbol élnek , kiváltképen sok timárok , vargák
Vannak 1294 kat. 2078 luth,
lakoznak itten. Azonkivül
lak.
szarvas marhával kereskedBreznói, hegrek Zólyom Várm.
észak feíé, Garan vize e'
nek , sok pálinkát föznek ,
hegyek között szakad Zó
és eladnak; 1 kath. 's 1 luth,
lyom Várm. be. Sok fákkal,
tempi. G. Erdödihez tar,
mellyekkel a' Zólyomi bá- tozik.
Brezowicza , tôt falu , Arva
nyákban élnek.
Breznyik , fó, Sáros Várm. ered
Vármegyéb. felsö járásban *
Breznyik hegyekben , hoszTrsztena mvshoz 1 óra F. U»
szú retnél eífutván Bartfán
a' k.kamara, Arva urodalalól Topoly vizével egyesül.
mához tartozik , 624 kath.
1. a' kik barom , és juhtarBrezó , Brezow , falu Gömör
tásból élnek 's sok sindelyt,
Vármegyével egyesült kisHont Várm. melly kozbnés deszkát készítenek. Nagy
erdôsége vagyon.
ségesen Rima-Brezónak neveztetik , Rima mellett, 1 Brczschan , Uradalom Cseh
ersz.ban Prágai Erseké, aLuth, tempi. , savanyiivizranyt termo hegyekkel.
zel , Malvieux Urhoz tartozandó olvasztó kemencaé* Briançon, Brigantio, megerösítetett vs , 3000 1. Fr. orst.
reí, vashámorokkal , és 1
üveghutával. Az ide való felsö Alpesek oszt. egy vacíerdoségben találtatik tohegytájban * vannak fabripázko , és gyakran 50káji, és kereskedése. Ittert
találtatik Briançoneri kré- «
6o- fontnyí kristály is. Ezen hely a' sok fazék, tég- ta. Ezen vs mellett Dure és
la, kályha és más cserépeAnee oszvejünnek , és ondények miatt, mellyek itnét Durance név alattfolyten agyagból készítetnek,
nab.
esmétetes F.U.B. Lnzsinsz- Brianconnaif ¿ tart. felsö Dauphinében, melly egy réky. Lak.Tótok, evang.töbnyire.
»zét , a' tengeri Alpeseknefc
Brezó , Cseh Brezó nagy , tót
íoglalja magában , Piemonfalu, Nógrád Várm., kisti , Mauriennei, és AmbruHont Várm. határa mellett ni birtokok köztt fekszik ,
Losoneztól 2 mfd. Berzen- 's 7 völgyfe osztatik fel.
cze mellett. Ezen helynpk
Most Fr. orsz felsó Alpesek»
nagy erdôsége vagyon , 's
osztályának része.
azért sok , bodnárok , és Brioncvsntt , Brianzonia Arx ¿
kerékjártók íakják , írik
helys. magas, meghághatáítportéfcájikat Pestre, és más
lan jhôsziklàn épült erosség
hoyó általfzáÜítják. A' eseЪех vizénél , Tarantaise*
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tart.ban,SabaudiábanMonsíttatik. derék épületekkel,
es i egész. Angol orsz.ban
tiershez i rafd.
Briansk, Brjänsk (¿3° W< E. legnagyobb útszával. VanSz.) kerületbeli vs, Orosz nakitten harisnya, ésfegyver fabrikák.
Orel Helyt. Desna , és Obo
Iowa mellett, l fold sáncz- Bridgetown , (1.3o 3' E. Sz. 62o
tzal kürül vagyon véve ,
2' 40" К. H.; Nyúgoti In
570h. 16 tempi., 1 klastromdia Barbados
szigetének
mal , » Semináriummal , f'övsa , annak del - nyugoti
és mintegy 4000 1. Vagyon végén így neveztetik egy
ágyúonfco mühelye , vasha- hídtól,melly szomszédjában
raora ; kereskedik kender- lévo öblon által vezet. ltrel, lennel, mézzel , viasz- ten lakik az Angol hadises/al, kerületében 4 vashá- regnek Comendánsa , és a'
mor, 1 üveghuta és haza- Helytartó. Ezen vsnak hi
béli posztófabr» vagyon. N0- res kikötöje , és hajôépitôWa Petscherskoe klastrom- belye vagyon. Nagy kereskedéssel , kiváltképen pe
nál hires vásar tartatik,
dig itten tôrtént a' legnaBr tanza , hegység , Olasz orsz.
gyobb nyúgoti Indiai rabban a' Comi tó mellett.
JBriare , Bribodorum , kis vs ,
szolgavásár. Most a' hajdaniszépségét nagyobb részén
Loire mellett Fr. orsz. Loi
ret oszt. 255 h. és 1650 1. Eelvesztette merttisztátalan,
zen vson alól , Loirenél,
és izetlen faházakbpl áll.
kezdodik a' 12 mfdre hosszú
Az o északi részén levö ormesterséges folyó , melly
szágút, melly kokuszdiéfáMontargis mellett megyen, val be vagyon ültetve , kelés töbször Loing fóba , utollemetes sétáló helyekkel
kedveskedik.
jára pedig Seinébe szakad.
Ez Canal de Briarének ne- Bridgewater , vs Angol orsz,
Sommeret Grófs.ban , 3000
yeztetik.
.'
Briareste , vs Frf orsz. Tarn
1. Parret fónak fcorkolatjá- 1
nál , kikötöhellyel; egy ne' oszt. 138 h.
Bribir , falu magyar Littora- hány mértfôldre a' Brilében , Vinodoli kamarális
stoli csátornától. Nevezetes
urodalomban , 460 h. 2720
kereskedése vagyon Bristol,
1. Modruschi Káptalannal
Wales, és Cornwall vároés szölö míveléssel^ Novitól
sokkal , 's cseréje Irlandiával, és Norvegiával; sajtot,
1/2 ora.
Bricherasco , vs Piemontban
's más fbldterméseket hordki. Téglaégetokkel, olvaszSardin. kir. bir 2790 1.
tóhelyekkel, és sàrgarézmûBrickfield , falu új Hollandiáhelyekkel.
ban Neusüdwales szigetén,
tobb tégla égetôvel, fazé- Bridgewater , vs, északi Amerikában Massachusetts szakasmühelyekkel, és fayenbad sfcátusában 5000 1. vas,
ce fabr.
vászon , és gyapju fabr.
Bridge- End, falu, déli SkócziaiKirkendbright-Stewar- Bridgewater , vs , északi Amerikáb. New Yorki szabad
tryban, fapapucs fabrikáStatusb. 2700 1. gyapju vásával.
rokat tart.
Bridgenorth , vs Angol orsz.
Schrop Grófs.ban , Severn- Bric/g. water , vs északi Ameripel, mellytöl g részr# b*- káaak. New Jersey szabad
Status
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Státusában 2600 1. nagy bá- Brie , máskép Вгауе , Comté
nyászattal
Robert, vasry Brie sur Hie
Bridgewatet ¿ csatorna ,
Anres, (43° 41' É. Sz. 20» 16' K..
gliában, melly a' Trent vi- H.) vs Fran. orsz. Seine é»
zeböl Merseybe vezet, 's a'
Marne/ oszt.ban 38.5 h. és
Trent folyótSavernnel egye- 2570. 1.
siti. Ezen csatornát a' Par- Brir, vs Fr. orsz. Finisterr^
lament' engedelmével 1759oszt. 4°6o 1.
benBridgewateriFerenczHer- Brieg , Herczs. alsó Szilésiáczeg állítá fei , azon okból, ban, az jOdera vize kereszmivel a' szén , 's a' négyszetül foly rajta , 's az Oelsi ,
gü kövek' eladására, az Ir- Breslaui,Schwéidniczi,Münvelen 's Merseyen való hasterbegi > Neissi , 's Oppeljójárás alkalmatlan volt.
ïii Herczegségektôl körülEzen csatorna Worsley-Mil- van véve. 6 vsokat 2 mvso-»
iiél kezdödik , 's harmadfél kat nagyságára nézve 42 □
órajárásnyira nagyobb rémfdeket 's 5 kerületekben.
zsint a'földalatt, es az Ir119,297 1. foglal magában,
vel felett egy hajlatt hid. bövelkedik gabonával , 's
által terjed. Azon hegye- teres erdÔségel, 6 vidékekre
ken keresztül , a' mellyek van felosztva, mellyek a' kialatt ezen csatorna vonarályi fñ kormányozás* é»
tik lyukak vagynak áltvága' Breslauban lévô hadi, '*
va, részint a' világosságbea' kamarai jövedelmekre
hatása, részint a' levegöügyelö tanács' gondviselése
forgás elómozdíttására. A'
alatt vagynak.
csónakokmellyeket egy ma- Brieg , Brega , ezen nevegános ember igazgat , 120^—
zetii Herczs,nek 's ker.nek
160 mászát is elbirnak.
fovsa , melly jol épitett ,
Bridlington. 1. Burlington.
népes , az Ode'ra vize mëlBridport , kis vs Dorset nevü
lett fekszik , 8500 1. és 639
Angol Grófs.ban , egy kih. Az Odera vizén egy hosliötöhellyel , a' Bril torkoszu erÖs fahid nyul el ; a' vs
latja mellett. (400 45' K. H.
4 külsö vsokkal van körül
es .500 40' E. Sz.) A' kikötövéve. Vagyon Gymnasiuma
lielye tele vagyon homok- kônyvtàrral együtt, leányItal ,
's majd nem haoskoláia és jóí elrendeltfeszonvehetetlen. Az emlitett nyiték 's bolondok' haza, tohelyet 4000 lak.
lakják,
vább karton,pamut, gyolcs,
Jíik külombféle kézimivbéli gomb, posztó, csipke hamunkákatjU.m.vitorla vász- risnya fabr. , és viasz fejénat, kütelet 's hálókat kéritö helye ; a' vs kereskedést
szitenek. Itt igenszép ken- is üz.
1741-bett Poroszok
der terem.
keze alá jutott , 's azvtán
Brie , tart. Fr. orsz. Cham
nagyon megerösittetett. A*
pagne és Seine , 's Marne
felsô Szileziára ügyelö korvizei közt , részint Isle de
mányszék 1756-tól fogva
Francehoz: Brie francois,réide tétetett által.
ezínt Champagnehoz : Brie Briel , (5i°"54 ' »
É. Sz. 21 о
champenoise számláltatik ,
49' 35" К. H. ) vs Fr. orsz.
amaz Marne , emez pedig
Maas torkolátjai oszt.ban,
Seine és Oise oszt.hoz t*r&' Voorne sziget' északi rétozik.
. saén ¡ лет távol
Maas
BÜB.1E3S.LBAIU
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torkolat)ától egy alkalma- * Odera vrze keresztül folya ,
tos kikötftvel, 942 h. és 317a 's а' hajókázást Fridrik
1. kik többnyire halászok,
Wilhelm' mesterséges fójávagy haiósok , kik is a' ten- ban elölmozditja.
gerröl érkezó hajokat a* Brley , kis vs 1500 Iak. 's egy
Maas vizén felvezetik. Ezen В kastéllyal. Francz. oraz. Mo
ts vala az elsö , melly 157a eel oszt.ban.
Lumay Gróf vezérlése alatt rieten, Wriezen , vs, 420
a' Meergeusokat meglepte , h. és,390ol. kozép Branden's a' szabadság zászlója leg- burgban az Odera , és a'
elöször is az ö tornyaikról pállottv. tuhya tó mellett ,
lobogott.
ez Odera kifolyásiból ered,
Briel , Brühl, falu Mödling
's a' vs körül megint Odemellett az Ens vize alatt
raba f'oly , a' csónakokon
levö Austriában ,
igen
meglehet hajókázni. E' va
gyönyörü kornyéken , hol bir érczfabrikával, posztó ,
is a' Bécsieknek több haza- materia , rása és harisnyaí
ib állanak.
szövö mühelyekkel, 's halBrienrte le Chateau, kis vsegy
lal kereskedik.
kastéllyal Aube vize mel- Brieien , vs 572 h. es 3320 lak.
lett , Fr. orsz. Aube nevü
kozép Brandenburgb., Nieposzt. 283 h. 3190 lak. kik
litz vize mellett a' Zauchiszölo miveléssel fogla latosker.ben. Ezen vs tulajdonkodnak.
.képen Treuenbriezen, az az
Brieni , szép helys. Helvetziáhív Briezennek hívatik azoa
ban Bern kant.ban , egy ha- hívségért, mellyel g. Római
sonló nevü tó mellett, ñera Lajos Markgrólhoz azon
távol az Aar eredctétôl.
, csaló eilen viseltetett, ki
Brienz' tava , Helvetziá' Berni
magál Waldemar Markgrófkantonjában 3 óra járásnyi
nak adta ki. Itt sok poszhosszú , hállal bóvelkédik,
tófabr. vagynak.
's a' keresztül f'olyó Aar vi- Bngyv.Brüg, mvsWallisikant.
ze által a' Thuni tóval öszRelvétziában Saltana vize
veköttetik.
mellett , esméretes ferdövel.
Brienza, vs Nápoly orsz. az Briga, vs Fr. orsz. tengeri alpeinnensö Herczs.ben 4350 1.
sek' oszt.ban 2900 lak.
Briej , X, Breznóbánya.
Brigantes , Britannia' haidani
Briesau , vs Morvában azOlo- lakosi , eggyik tengertól a'
mutzi ker., tartozik azOlo- másikig terjedtek ki, fö vsmutzi Ersek Zwittaui uro- sok volt Eboracum , QYórk)
dalmához, 108 h, 730 lak.
Luguvallum, (Carlile) 'sa't.
és postaüttal.
Brigantii , a* Brigantinua tó ,
Briesche, falu alsóSziléziában,
(Bodensee)melléki lakosok,
Trebnitzi ker, egy vasháa' hegyes kbrnyékekben Ramorral.
vensburg, Schuszenried , és
Brieten, Friedeck, lengy.Wam- Pfullendorfig terjedtek , fü
brisaa, vs Varsóivolt Hercz.
vsok volt Brigantium, Bremelly ezelött- a' S/ász Kir.
genz.
hoz tartozott , most pedig Brigantinuslactis, 1. Boden tó.
az Orosz Császár hatalma Brigantium Flavium , vs Híspaalatt van 100 h. és 800 1.
niában a' tengernél , mai
Bncskowi tó; kozép BrandenCorunna kikötö., Brigantiburgban a' Beluei -ker. na
um Viodeliciae, mai Bre

- 46? genz. Brigantium, Brigán- régi hires tengeri vs Nápoly
- tio î Segusianusok foldénj a'
orsz. Terra di Ptranto nevû
s Faduson tul Italiában , mai tart. 6000 , (valaha 60000)
; .Briancon.
\
lak. az Adriai tenger melBrige , Brigach, kis fó, melly lett, Leccétôl 4 mfd eszakra.
. Sommerauban a' WürtemBljégi fénnyétol nagyon meg: ¿erg¿ királyságban ered, es fosztatott, most rosszúl é, Ponepchingennél Dunába
pült,,de még is lakhelye
- ömöl.
i
egy Erseknek: a' jó megeB right on , Brighthelmstone , rosített 's bezárt kikötö vavs 8000 1. Sussex nevû Anlaha igen derék volt , de
gol Grófs.ban, egy öbiilmel- miolta a'.. Tarenti Herczeg
lett
szép kis kornyéken ;
15 században ennek torkoferdöjit sokan meglátogat- latjában egynehány hajókafc
. ják. Lakosi skomber 's heelméríttetett a' véghól, hogjr
ring halás/.atot üznek. Béaz ellenség' béjárását meg. keség idején ez és Dippe gátolja,, neni csak homokJtöztt postahajók; váltják
kal elbprittatott , 's minfel egymást. Ezeñ.helynem den hayó elfogadására a' alrégen a' Walesi Herczegtöl
kalmatlanná tétetett , haszéperi felékesítetett.
.
nem, büdös 'pocsolyává
Brightstow , 1. Bristol.
is vált , mellynek pestises,
Brigneuil, vs Fr. orsz. Chakigôzblgése, a* levegöt egére¡nte oszt. 61,5 h. és 2060 1.
szen elmérgesíti. Ezek az о—
Brignoles , v. Brigoles , C43°
kai ezen vár romlásának.
24' É. Sz. 23o 50' К. H.) jóA' kôriillévô kórnyék több
kpra nyilt 's kereskedö vs
olajfákból álló erd ökkel di-*
Fr. orsz. Var oszt. 9000 lak.
szeskedik.
, kal, gyQnyürü kôrnyéken , Brink low , helys. Warwick nehegyek
közott Caranne
vü Angol Grófs.ban, raellymellett. Ezen tájékoh ió
nél az Oxfordi csatorna egy
szilvatérem, mellyet Bríg- vízárkolás felett 368 láb hosjnon : vagy Perdrigonnak szaságra megy.
nevezjiek.
Brinnitz, fó Szileziában , melly
Biihuega, helys. Toledo tart.
Schürgastnál az Oderába
Spanyol orsz. Tajuna folyó . ömöl. .
mellett posztófabr.
Briñón, vs Fr. orsz. Yonne ne-,
Brihuega , kis vs egy régi kasvü oszt. 249 h. és 2370 1.
téllyal új Castiliában Ta- Brioni, Bullariaè insulae , hájvma fó mellett, hires azon rom Olasz orsz.hoz tartozó
•eros kereskedésrol , mellyet sziget , az Adriai tengeren
. posztóval 's gyapjúval üz.
Istria keleti partján. EzekBriletzos m. hegy Attikában
nek legnagyobbika különödélre.
,
< sen Brioninak hivatik, à*"
Brilon, (51° ад' 5" E. Sz.) kis" tobbi kettö pedigCosedának,
. vs Westfáliában az ugy lieS. Girolamonak neveztetik.
vezett Sauerlandban , Mon- Ezen szigetekben szép mar
ne fó mellett, 394 h. 2470 ványbányák találtatnak.
lak. egy betegek* házával. Brioude , Brivas , (45O i4/ É,
Szomszédságában ón és gal- Sz. 22= K. H. ) meglehetös
mey bányák is találtatnak.
kereskedö vs , 's kerület' tf&
^Brimstone/till , l. Kitts.
helye . Fr. orsz. i'elsö Loir»
'MfiindUij haidaa Бruдdu*ium^
»sst.ban 5400 lak. ДЩед;

a. 468 ze mellett, mellyen ittegy
csak egy oskolát két Tanitóval , több szegényekre ürégi római hid van
Briquebec , vs Fr. orsz. Calaisi gyelô intézeteket , egy bis
tengerzug oszt.647 hés 3000 1. játékszínt , 's ezen kivül
aemmi más mulato helyeti
Briqueras , hires mvs PedeA'Bristoliak Ыгпакзоо kemontiumban , Pigneroltól
reskedö hajót , 's ma jd csak
6 mtfd.
лет egyedüla'kereskedéstis
¡Brisach , 1. Breisach.
Deli-Wales minden produkBrisago , mvs Majlandi tart.
a' Lago maggiorenél , mo*t tumaival. Ezen vs- kereskedik nyug. Indiával , AmeAustríai.
Brisau , Brüsau , kis vs Mor- rikávaI,kozép éséiszaki tenvában Brünni ker. Zwitta gèrek' partjaival. Vidékémellett , pléb.val , postá- ben sok kôszén találtatik,
melly a' lakosok* szorgalval, 108 h. és 729 1.
mát böven megjutalmazza.
Brisgau , 1. Breisgau.
Szállítacak nádmézet , sar
Brisich , Brisacenus vicus ,
ga rezet , üveget , pipákat ,
helys. Rajna mellett , Fr.
festékeket, gáliczkovet, váorsz. Ruhr nevü volt oszt.
Brisighella , kis vs Lomb. Vel. laszt.óvizetjszappanyt, bort,
kir. a' volt Rubicone oszt. , 's pamutot. A' bádog portéa* hoi is selyemmel erös ke- kákot i külombféle matériákot, kalapokat, hajókat,
reskedés üzetik.
Brissac, kis vs Fr. orsz.Maynne árboczfákat , sert 's t. ef.
ésLoire oszt.Aubance fó mel Bristol, Grófság éjszaki Amelett 169 ház. és kastéllyal.
rikában Rhode Isand nevü
Szabad Státusában , NarBrissau , Brzesowa , mvs Olomuczi ker. Morva orsz.ban roggansetbay mellett, 3500
lak. és hasonló nevü vssal
85 h.
Bristol, Brightstow, (51 o 29' Bristoli gböl mellett , melly
É. Sz. 150 & K. H.) vs Som- 1400 lak. száralál, 's keresmerset nevü Angol Grófs.
dést tiz.
ban, Avon és Frome vizek- Bristol, Grófság Eszaki Amenek oszvefolyásoknál fe- rikai Massachusetts nevü
lette gyönyörü helyen, haj- Szabad Státusban , 27 Q
dan London után elsö ke- mfdön , 32.000 lak. számreskedö vs, egy derék ki- lál. Taunton'vize keresztül
kötövel. Eddig csak a' ten
folyja , nagyobb részint ro
ger' kiáradása alkalmával ña, bövelkedik fával és legeIehetett a' hajóknak par- lökkel, Fóhelye Taunton.
tokhoz jutni , de 1804-ben Bristol, helys. Eszaki Amerikezdettek egy csatornát ha- kai Pensilvania nevü sza
sítni , melly az Avon fobad Státusban ,
Delalyását megváltoztassa. E' vare mellett , 50 ház. '*
igy ,, hanem
vs nagy
hanem nagyobb
nagyobb aczélos vizzel.
részint régi és ronda , és a* Bristol , v. <£z. Gyôrgjr' esatoríábrikáknak nagy száma ndja , a* Hiberniai tenger
míatt egy örökös gözbeme
nek egy része az Angol parült. Számlál io8tí6 h. 82000
taknál , hol Saverne folyólak- 18 nagy tempi. 5 kápol- ja ugyan abba szakad.
nát, 22 külombféle feleke- Bristolbay , 1. Kamischetzkaja.
zetek kápolnájit,egy könyv- Bristolboy , 1. Bristol.
t,irt 17000 kötetekkel , de Britannia, ó brit., az azotar-
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lía, fiestékü lakositól vette
che) tengerág ,
melly
nevét, Europai szigetek az északi tengerböl a' Cakoztt legnagyobb ; részint laisi tengerzúgon ,
Antenger torkolatokkal , ré- glia déli részén keresztül
szint a' szelés Oceánnal ke- nyomúl, Angol és Fr. orsz.
ríttetik bé. Délre Gallia, köztt elvonódik , és azután
Keletre Germania, és ИД- az Atlanti tengerbe megy.
niának fele ,• nyugotra a' Britioga , kis sziget Portugaltenger ésHibernia, északra liai, S.Vincent nevü Capiaz. Ordi .szigetek köztt fek- taniának partjain Brasiliá, szik. A' Rómaiak déli részét ban. Ezen szigetben van egy
Sabrona , és Anfona vizekig erôség , melly a' Szent
meghódoltatván, Római , és Vincze révét védli.
Barbarus részre (Britan- Britz, nem. vs, kozép Brannia , Romana , et Barbara)
denburgnak Teltow nevü
oszták ; az ó felüket Tina ker. , jó mezeigazdarsághoz
vize kezdetetöl fogva , Ituna tartozó intézetekkel és rentorkolatjáig erös sáncczal
delésekkel.
és fö fallal keríttették bé, Briula , Püspöki vs Lydiában v
a' szabad lakosoknak bérokis Asia Menander vizéa
hanása eilen. A' Római ha- innen,
talomnak kiterjedésével , a' Brivates , vs Galliában, OsisRómai rész több tart.ra o- miusok füldén , mai Brest,
szolt, és több erôségeket Brives, Briv-la-Gaillarde , Bri-«
nyert. A' Római Britannia ve áur la Correze, vs Fr,
fo lakosi voltak a' Cantina orsz., Corerze oszt. egy sziвок, Regnusok, Belgák,A- getben,
borral 's gesz-trebatiak , Brigantiak , 's a' tenyével bövelkedö kornyét. lásd öket külön külön. A* . ken , .5.760 lak. réz-üst, vi-.
Barbara Brit, fóképpen Seoaszgyertya , selyem , éspatiából állott , szabad lakosi mut portéka fabrikákkal.
voltak a' Caledoniusok , Pie- Briviesca , nemes helys. Spatusok, 's ¡a' t».
nyol Orsz. Burgos tart. aç
Britannia, 1. Nagy Britannia
Ocának Ebrosha szakadáés üj Britannia.
,
sánál , 2.500 1. ésgyümolcsBritannia , új , tart. Eszaki Afákkal,
merikában ; északról a' Hud- Brivio, vs Lomb. Vel. Kir. ,
sonbay és Tengerzúg által
a' volt Olona oszt. Adda melválasztatik el az észak sarkí
lett,
• ;» "
földektöl , keletre északi Brix, vs Fran, orsz. Calaïsï
tenger, délre Canada és, Sz.
tengerzúg Oszt, 390 ház. és
Lörinezi öböl , nyugotra es«,600 lak.
méretlen tájok által kerít- Brixellum , Római: szállítmány
tetik. Azon rész , melly Hud- Boiusok foldén , Paduson
szonbayhoz keletre fekinnensö Galliában. Itt öl*
szik Lábrador, és Esquimeg magát a' Bedriacum*
mauxi tart.nak is neveztenál megveretett Othó Cs.
¡ tik. Anglia orsz.hoz tartomai Brello. .
zik; igenhideg , de a' vadné- Brisen , Brixinensis Epp t ezpekkel bôr keresdés miatt,
elött Püspokséff , azvitán,
l"eleg tartomány.
. >
Her.ség Inn ker. Tyrolisban ,
Britanniái tenger , > Britana' tulajdonképen úgy nevé-,
niai csatorna , fia mançett Tyrolia Trienti Püít
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J>ókség, Velenczeí birtok,
be, a' Marattákkal kötötC
és Sza^czburgi Her.ség kobékeség által.
zött, 1803 vaíamii7n mfd. Broad , ' tó Hibernia* Ulster
íó.oooJobbággyal , ésmint- ,tart. , mellyen 4 szigetek
egy 60.000 frank jövedelemvannak.
niel Salczburghóz kapcsol- Brocalo , Brocalium regnum ,
tatott^ 1806 pedigBajor orkis orsz. Nigricziában , AfriBzaghoz, most megintAuskában , Niger vize torkolattria alá került. Fövsa
jánál.
Ъггхеп , Brixinum, (46o 40' Brochti Craig , vs kózép ScoÉ. Sz. 39o 17' K. H.Vvs'Ty- tziában , hires halászatrdl
rolnak , Inn kérületében,
nevezetes.
Brenner Hegye mellett , Ъгоск , vár, Varsói volt Hercz.
a' hol Rienz , éa Eisak
Plock oszt. , elöbb a' Szász
öszve folynak , 4000 lak.
most pedig a' Lengyel Kir.
Itall Helye egy Püspokségalatt.
nek , egy Pap nevelô inte- Brocken , 1. Blocksberg.
zetnek , Deák oskolának , Brockhagen , plébániás falú
tartományi
torvényszéka' volt Westfáliai Királys.
nek, és adószedo tisztség- Versmold ker.
nek. Vidékein igen jó bor В rockhausen , 1. Bruckhausen.
terem.
Brockhausen , Helys. a* Bergi
Brixenstadt, Prichsenstadt, vs ,
Nagy Herczegs. Ruhr oszt. ,
Bajor orsz. Rezat ker., 970 Unna mellett, azon bö jovelak.kal.
delmü Königsborni só akBrixentes , Virçdeliciâban , A- nával.
tagis vizénél lakott nemzet- Broczka , Brodfczka , tót falú
ség, fôvàrosok volt Sabio,
Nyitra Várm. Morva riza
Brixen.
mellett, Holicstól 2 i/i ora.
Brixia , 1. Brescia , a' Caeno- F. U. a' F. Császár-, Sassini
manusok' fôldén.
Uradalomhoztartozó , lakoBrixieck , kis falú az Inn'
sai kat. Nevezetes az itt lévolgyében ; Tyrol' Inn ker. ,
vë harminczad a' Morvai ,
hasonló nevü vs mellett az 's Austriai keresked&kre
Inn vizénél. Itt egyébkor nézve , tulajdon pléb. és áltegy fö olvaszto hutai tiszt»
járással.
ség' volt, mellyhez egy fö Brod , Brood, vár ' és mvs,
hutá* gondviselo, egy huta (E. Sz.450 10' 50" K. H. 3.5o
tisztségi Cassiér , ki egy- 42o
<i$" )
Slavoniában
szersmind élésre ügyelö tiszt a' katonai vidékenPodvintól
volt, egy hutai iró, egyfö
3/4 ora, mellytöl neveztetik
próbáló , egy ezüst égetó ,
a* Brodi regement , és ker.
és egy eilen próbáló tartoz600 ház. 2 kat. és óhitü plétak.
bán. Cotítumátz - házzal és
Broach, Baroche, Barutsch,
só hivatallal. Száva vizeál(21o 38' É. Sz. 73o 43' 24"
tal választatik el a' török
. К. H.Greenwichtól) , keresBrodtól.
kedó vs és nevezetes eróség , Brorf,
С magyar országi )
keleti India' Guzurate nekofallal , és kertekkel körül
vü tart. Nerbudda mellett , vett vs Morvában , Hradimelly egy révvel , pamut ,
schi ker. , Olschava mellett ,
és akhátfabrikával bir. csak
egy dombon plébániával ,
ï803'ban került Angol kéz- szép pléhániáY templ.raal,
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Izsidó közseggel , Dominicaa' Varsói , volt Hercz.
¡ñus klastcommal uraság pa Bros* im Waterlande ,
falú
lotával , sóházzal, 480 ház. Eszaki Holtan. , a' volt Zujd
tó oszt. 750 lak. Ez minden
és 2.990 lab.
Íírorf, 1. Deutsch Brod. ,
Utazóknak , mint a' HolBrodera , (22o 15' 30" E. Sz.
landiai tisztaságnak peína
la* úgy mutattatik , de a*
9°° 53/ K« H.) szép , nagy ,
melly itt minden kicsinynépes , és kettôztetett fallal
körülvett vs, egy ora járás- . ségre kiterjed úgy annyira ,
hogy az utazóknak,
enyinál nagyobb kiterjedésü a' Nyugoti Moratták
zen szépen kirakott , 'smintart. Kel. Indiában azon ordég tiszta falún keresztül
szágut mellett, melly 5umég a' járássem engedtetik
rateböl Udsenbe vezet. Lakja
meg.
a* Guzurati Fejedelemnek ,Broich, Broeck, Bruch, Uro(Rajah) ; bir hires karton
dalom Bergi N. Her.ségljen
fabr.; pamuttal és IndigóRuhr mellett , hol ezelött
val derék kereskedést üz.
Falkenstein Grófok laktak.
Brodersdorf, Pleb. falú, AusEz Bergi kölcsönözött jó-íriában Ens- alatt , a' Bészág. Egy hegy alatt fekszik
csi Erdö alatt levó fertálya* falú , 's ellenbe által а'
ban, Lajtán innen a' SoRoeren túl Mühlheim.
pronyi út mellett,' egy ma- Broje , 1. Broyé.
Broitthia, vs Guzurate orsz.
lommal.
Brodich, 1. Arran.
Nagy Mogul birodal.ban ,
Brodnitza , ' fó Ny. Porosz orsz.
nagy, hegy tetón épült erömelly Miskie-Brodno taváséggel , és jó kereskedéssel.
ból ered , 's Straszburgnál Brök , kis vs Bug vrzénél Ma•két ágok által Drewenzbe
sani vajdaságban , Orosz
nagy Lengyel orsz.ban. '
szakad.
Brody , Sz. kir« kereskedö Vs Bromberg , azelött osztály , .
Gallicziában
a' Zlotowia* volt Varsói Herczegb. ,
kerül. Lakosinak száma 21.
a' Poseni oszt. 159 ifi □
000 felül megy , kik között mfdön 214.000 lakosokkal;
16.000 Zsidók. Bir egy meg
mellynek fohelye
«rösittetett ' várral , 3 Gö- Bromberg , Lengy. Bydgocz ,
rög és deák templommal ,
vs Brach mellett ¡ a' ÑetziZsidó zsinattal ,
Apácsatorna kerdetinél, 554
cza klastr. , mellyben Leány ház. 4.740 lak. , egy GymOskola tartatik , 's Pos- nasiummal, 3 Ispitállyal ,
tával; ánissal , szárazgyü- meglehetös nádméz fózésmölccsel , viasszal , lovak- sel , posztó és* materia kézikal, bSrökkel, 'sezekbólké- mível , timár mühelyekkel ,
szitett portéftával derék ke
meglehetös hajókázással é*
kereskedéssel , mellyet gáreskedést üz, fôképpen Orosz és Török orsz.ban. Az bonával , börrel, 's gyapide való vásárokat sokan
júval üz.
meglátogatják.Jan. 1801-ben Brombergi csatorna, máskép
Netz-csatorna mesterséges
6.50 háza égett el.
Brodtiek , kis vs Orosz Bir. fó, a' PoseniHerczegb., melly
Minsk nevü Helyt. , Bere
nevét Bromberg vstól vetzina fó mellett. Egy más
te. Brach és Netze hajókáz-<
: hasonló nevü vska vagyon
ható fókat, 's így Wisetula ,
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Odera , Spree, Havel, és Broost
(45° ,49'Bröstadt,
46" E.Sz.)Szász
kis szavs ,
Elbe vizeit is öszve köti , 4
mfd hosszu , ig lábnyi szé- bad mvs Ërdélyben , a' Szász
les, 3T./2 mély, il zsilip- városi Székbén Maros viz-e
pel , és 4 egész 6oo mázsáig mellett, lakosi részint Magyarok , részint Szászok , ré
terhelt csonakokot elbir.
Fenntartása esztendónként szint pedig Oláhok. Bír egy
4000 tallérba kerül. A' Til- reform., plébániával, és
Gymnasiummal , egy kat. ,
siti békeség ólta minden
evang. , es egyesült Görög
vámfizetés nélkül szabad
tempi., póstával , harminrajta hajókázni.
czaddal , 's lakosi közt sok
Brome, kis mvs Lüneburg!
mesterembert számlál. Itt
Her.Ьеп , Ohre vizénél , ôsi
várral , és Uradalommal.
igen ]ó dinnye 's dio teBromiskos , helys. Macedoniá- rem.
ban, Axioson túl a* Strimo- Brooszi Sz/k , Szászvsi Szék
Erdélyben , északról Maros ,
ni öbölnel.
keletröl a' Szász Sebesi s/.ékBrömsebroo , helység Svéc.zia
Smäland tart. , a' tenger kel , delröla' Hatzegeri völmellett, hoi is 1648 Dánia gyel , nyugotról Hunyad
és Svéczia között békeség Várm. határos , 1 mvst , és
köttetett.
14 falút foglal magában , ki
Bromsgrove , mv» Salwary ri- terjedése 5.3/4 négyszegû
zénél , Worcestershire tart. mfd; bóvelkedikgabonával,
Angliában, postó müvel.
borral , és dinnyével.
Bronchor-tt , hajdan vs és Gróf- Brosehariy Brosani, mvsLeutság Yssel vizének jobbpartmericzi ker. , Cseh orsz. H.
ján , Zütpheni ker. Geldriá- Lotktovicze.
ban, Egyes. Belgiomban, Brotely , helys. Shrop Angol
Urasági lakhely, és Grófi
Grófságb, Colebroókdálban,
1 L ,~~
szénégetéssel , vasmüvekkastély
Brondru , 1. Bruntrut.
kel, 's pipafabrikákk. gazdaBroni , vs Liguriában , a' volt godik.
Gennai o«zt. 2,900, lak,
Brossasco , vs Piemontban ,
Bronnizy , (45o 20' E. Sz.) ker,
Sardin Kir. bir. 2.359 lak
vs, Orosz birodal. Moskva Broszdorf, Brabantice , falú ,
Helyt. , a* Moskva fó mel
Austriai Szileziában, a'Trolett , 260 ház. 1.540 lak . egy paui Herczegs. , tartozik a*
ménessel, 's gyolcs festó
Männithi Larisch Grófhoz,
katholikus fárával és oskomühelyekkel.
Urasági
palotá!jBrontrut , Pruntrut, Brundru- lával ,
aia, a'Basileai Püspök lak- val , 2 maiorral , 4 malomh<;lye és kastélya Hallen mal , 1 serfozóházzal, álvizénél, Sundgau határán , taljában 141 ház, és 900 néJesuiták hajdani Collegiu- met lak.
Brotterode , nagy falú és fómával.
helye a' hason nevú kant.
Brooms%'owe , helys. Worces
az Eschwegi ker. Westfáliai
ter nevü , Angol Grófságb. ,
Salwary mellett, posztó és volt Kir. 1.236 lak. 5 o"rlö,
és l olajütó malommal , l
kotélcsinálással , vas fabr.,
czinhámorral , és egy tobák
mellyekben többnyire varr.ó t6k , és halászó horgók fabr.; kereskedikSchmalkalkészülneki
di portékával.
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BrStz , Lengy. Brogca , vs ,
sói Herczegs. , Pillea folyó
Varsói volt Posen oszt. 160
mellett.
ház. és 980 lak., kik közott В mea , kis vs Siciliában , Val
di notoban egy révvel, désokan posztósok.
li partján a' Cataneai öbölBrou , 1. S. Romain de Brou.
nek.
Вrouage , Jaqueville, Broagium, kis megerüsittetett vs Bruch , nagy darab fold a' HalSantongei ker.ben , tenger
berstadti Herczegs. , a' volt
partján, Garon és Charen
WestfáliaiKirálys. , mèlly éte vizek torkolatjánál jó
szak nyugott feléHernburg• kikötöhellyel , sofozéssel.
tól Ascherslebenig , és azuBrouay , vs , a' Calaisi tenger- tán Bode hosszában a' Magzúg oszt. , Francz. orsz. , a'
deburgiHerczegs. egy részén
Biele fó mellett, ñera tákeresztül egész Bernburg fê
lé az Anhalti Herczs.ig ki
vol Bethunetól.
Broug , Brouage, (45o 52' à
ter jed, és szélességére nézSz 16o 36' K.H.)/
.) 146 ha- ve is a' Wolfenbütteli Herzokból álló megerösitett vs
czegségbe megy. MinekuFran: orsz. alsó Charente tána nagy és kicsiny árkoknevü oszt. , egy sos ingokal keresztül vágatott , és
vánnyal körül van véve ,
a* víz Bodeba vezettetett
volna , ezen föld rész
mellyböl jsok só fözetik.
Brouwertthaven , vs , Schouven
nyörü rétekké 's legelf
szigetében. Egy. Belg. orsz. változott, ésméltán a' HerScheide torkolatjainál fekczegség' szénás tárházának
vö részében , Grevelingen
neveztethetik , csak három
vize mellett, 690 lak., kik gát megy rajta keresztül ,
nagyobb részyit halászok ,
mellyek Hessen ,
ftiwiés egynehány óstreás kutak- tzi , és új gátnak nevez-»
tetnek.
kal.
B' owers , tengerzug a' Magel- Br"ch , 1. Broich.
lani tengeren Déli Ameri- Bruchhausen , hajdan Grófság
kábán. Le maire nevü ten- Westfáliában Weser melgerszorúlatnak déli részén. lett Bremai Uradalom feBrownswille , vs Eszaki Ameri- lé , a' Braunschweig-Lünekában , Pensylvania Sza- burgi választóFejedelemhez
badStatusbanMonongahella tartozó , áll ezen két vámellett, 100 ház. és 600 lak. rokból , hivatalokbol , és
helységekbôl, ó és új Bruchkereskedést üz.
Broyca , 1. Brötz.
hausenból, mellyek csak egy
Broyce t 1. Brácz.
mtfdnyire vagynak egymásBrcye , Broje, fó Helvétziá- tól , és most a' Hoyai Grofban Freyburgi kant. , melly sághoz Westfáliában a' volt
Waadlandban ered , ezen
Alleri oszt.hoz számláltatkanton nyugoti határain
nak.
végig foly , azután a' Mur- Bruchsal, Herczs. a' Badeniteni tóba lép, 's ebbël me
Pfalcz Grófs.ban Rajna mel
gint a5 Neufchateli tóba szalett melly Wimpfennel éa
kad.
Münzheimmal u \J% □ mfdet, és 134000 embert fog-J
Brotas, vs Spanyol orsz. Estremadura tartományában
lal magában. Itt van
Bruchsalt (49ъ б' 4,5" é. szél,
4.400 lak.
ürseszina , vs, a' volt Var- 26o 12' 20" kei. hosz.) vs
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már most kaszárnya. Bir"
Badenî, Pfintz es Entz ker;
két hiddal a' Murán , egyel
Salza melletfc , 803 h. és
á' Mürczen ezek mellett egy
5900 1. egy derekas palotávashámorral. 1792-ben Sep
val és egy kath. Gymnasi
ummal. Lakja egy Püspök- tember 2-kán csak пега enëk és a' kath. Egyházi biz- gészlen a' lángok áldozatjává lett , de utóbb kicsitostanácsnak , derék sóaknyenként hamvaiból ismét
nákkal.
uji életre kelt. Mindjárt a'
"Bruck, kiesiny deszépenépiBecsi kapu elött találtatik
tett vs Helve tziában Aargaui kantT. azon ut mellett ,
sok timsó domb , 's ennek
melly Baselból Zürichbe 's
ellenbe által a' Mürt partOlasz orsz. vezet és az Aar ]án sok éretlen Asbest.
4 vize mellett,mellyen itt egy Bruck an der Regnitz , mvs
régi fahid van, a* Reusz és Bajor orsz.Rezat ker.Aurach
Lim m at be'folyása felett ,
fónak Regnitzb^e való szamintegy 200 h. és 1500 réf. kadtánál egy hiddal az ulak. kik nagyobb részint tólsón és 200 1. kik dohányt
mezei gazdaságot üznek ké.
ültetnek 's készitnék.
szitetik itten pamut is. Bir Bruckberg, vár Bajor orsz. Re
egy gazdag Ispitállyal;
zat ker. A' várban van egy
löbb a' Bernai kan. alatt porczellán fabr. melly de
rék , fejér , 's világos porvolt.
czellánt nyujt.
"Bruck an der ¿Amper t mvs Bajor orsz. Isar ker, szép Brück, vska a' Burkus orsz
Wittembergi ker. 145 h. és
rétekkel és szántó földekkel
' diszeskedö téren } Amper
700 1.
Bruckberg, újonnan épült mu
mellett valami 930 Iak.
lato kastély , keliemetes
Bruk an der Leythà, országfejekerttel Anspachoz 1 1/2 ora.
delmi vs Austriában az Ens
alatt levo tart.bari 4 mfd Brücken , vs Burkus orsz. a'
Thüringi ker. Helme mel
Bécstol a' Magyar széleknél,
lett 600 1.
tartozik Harrach Grófhoz;
tartomanyi tôrvényszékkel, Brücket i, majores et minores,
kath. farával ," föoskolävat Strabó szerént Lippe vize
mellett, laktak az'elsök,
,egy határvámmal , palotáa' másikak a' Rajnánál. Ival szép kerttel 366. 1.
gen vad nemzet , Velleda
Bruck an der Mur, orszfejed. es
ker. vs felsö Stajer orsz.
hires
jövendölöjök
volt.
■
«г' .
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Mürtz fónak Murába sza- Brvoker- Kreis , ker. Stiriá
kadtánál , 7 mfd Grätztöl ban, az északi kisebbik ré170 ház 's egy külsö vssal,
sze felsö Stiriának, északról
melly Bécsi külsö vsnak az Ens alatt a' Bécsi erdö
neveztetik. Hélye a' ker.béalatt lévô fert'állyal , északli hivataloknak , infulatus
keletröl az Ens alatt lévo
Prépostnak, katonai tapía
tart. keletröl a' Grätzi kelo tárháznak , melly is a'
rülettel , delröl Murával ,
nyugotról a' Judenburgi
Bécsi kapu elfttt van ,
ker.beli orvosi hivatalnak,
kerülettel határos. Legnafö
vámtisztségnek.
Ta
gyobb hossza 14 1/4 georg.
láltatik itt még Capucinus
mfd. Egész kiterjedésé 73 i/&
, klastrom is , Mustra oskö□ mfdet foglal magában.
la, régi Ofsz. fejd. kastély
Bir
sok magás hegyek

It el ,
iriellyekrol eok
tézet.
Készíttetifc
ittefe
nagy patakok ömlenek le.
gyolcs, csipke, czérna gyapFolyóji ; Mura, Mürz,Ens,
jumateria , bór , keményiSalza , Lissingv Tavai ; a*
tö , kalap szappan , kötött
Lasniczi , ' Leopoldsteini , munkák ,; tobák, 'sa't.-taSeewieseni, ée Erlauft tó. As- láltatnak itten még festó's
ványai: sok raárvány, ko- szurok csináló intézetek is.
»zén , torfa, timsó, ón, réz,
A' kereskedése hires. 14.30de fóképvas; tübbsavanyu ban fund áltatott ezen vsbanv
vizei. Erdei untig, a' rét- a' Jó Fülöp által az arany
jei jelesek, de a' földmive- gyapjus rend,
lèse nem igen a', legjobb, Brüggen, Brück, kis vs Fr. orsz.
vad és halak neme nélkül
a' volt Ruhr oszt. 1800 1.
nem szükölködik. Számlál Brüggen, Brugge, derék fa\M
<l vst, Ii mvst, 153 fal. 118.31 . egy derék várral Westfálih. és (az 1807 esztendöbeli ' ában az Ockeri oszt., a'Hilszámlálás szerént) 69830 1. desheimi ker. Leine mellettr
kiknek nagy része a' bán- közel a' hét hegyekhez.
nyákkal , és ezekhez tar- Brugieres , 1. Bruguire.
tozó dolgokkalfoglalatosko- Brugneto , Brunniacum , kí»
dik, mert itt igen sok vas vs Apenninus hegyén Verras
és szénhámorok , kasza, vas- folyó mellett Piemontbaneerpenyó, fejszék, vas szeg- Bruguiere , Brugieres vs.33.4hv
mühelyek és dróthuzó mies 3930 1. Agout mellett a."*
vek találtatnak.
. Tarn Fr. oszt.
ßruckeren , falu a' Judenbur- Bruintk , 1. Buinsk.
gi ker. felsó Stiriában Ens Brül , vs Francz. orsz. volt
mellett nem távol tole van Ruhr oszt. 1880 lak.kal m
egy vashámor.
.
- ezép mulatópalotával,melly
Brudtewo , vs Warsói volt
1809 az Eckmühli HerczegHercz. 367 lak.
ségre emeltetett , és egy
Brugg , l. Bruck.
vadkerttel.
Brügge, Bruges .5.1 э 12' 23" В rùl, vs a* Mecklenbrgi Herész. Sz. 20O 53' 18" kel.hosz.)
czegs. 126 h.
nagy és jeles vs nyugoti : Brumaputer , 1. Burremputer.
Flandria tart. fô vsa , egy. Brumby , Pléb. falu a' Calbi
Belgyiom orsz. 34000 1. több
kantonban,Magdeburgi ker.
mesterséges folyók mellett,
Albis oszt. a' volt Westfalimellyek Ostendébe , Nieuai királys. 1 szabad telekportba, Gentbe, és Sluysbe
kel, 1 pusztával , és 525 1.
visznek , 's mellyeken , keta' szomszédságában kóbátötöl egész 300* hordókig nyák is találtatnak.
megterhelt hajók, a' part- В rummeln, vs Egyes. Belgiom\
tól a' vs révjébe juthatnak,
orsz. felsó Yssel tart. 2330
egy teres sikon. Émlékezetlak.
re méltó a' nagy piacza , a' Brumowitz , 1. Braunsdorf,
magas vártornya , az alku- Brumt , Brumat nagy mv«
palotája, es a' régi fötemegy palotával a' Sorr foly&
ploma. Találtatnak itt töbh
mellett, az also Rajna f*r.
-Ij'temp, 's régi klastromok.
oszt. 2670 1.
Festo , hö képfaragó , ésé- Brunctfaga, Braunseifen.
- pitó oskola , Lyceum. , és Bründl, falu Horvat orsz. Ogu«
j
teng*ri útazást tanitó inlini regemeat* keiiiletjs*
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tával és kath. pléb.
..¡.dala tos képért igen sokara
Brûndler- Alp. 1. Pilátushsgye.
meglátogatták.
JBrundusium, Brentasium,mai Brünn , Brno, második fövsa.
Brindisi. Itt született Pacu- Morv* orsz.nak Zwittának
béfovius Poëta, itt halt meg Schwartzába való
lyásánál (49З 11' 28" É. 5z.
Virgilius.
'
Brunegg , Braunegg kis vs he- és 34Э 16' го'' К. H. )
1250 h. mellyek között sogyen épült vár Bajor orsz.
a' Pusteri völgyben Inn ke- kak szép épületek. Itt van
az ország' kormánya , és a*
rül. fekszik Rientz folyó
mellett nagy téren , melly f&bb hivatalok , egy Piistermékeny és hegyekkel kö- pök , 's egy kath. Gymna
rül vett, ennek kôrnyéké- sium, normal oskola, igen
ben ]ó 's egésségesferdôkis derék nevelô-intéjet, leány
oskola 4 köny vkereskedés ,
találtatnak.
4 könyvnyomtato , közönBrunetta , erös , a' természet ,
séges betegházjszülo'sbolonés a' meste.rség által igen
dokháza,talált és árva gyermegerösitett vár Piemontmekek'háza, szép theatrom
ban, ißt fertály órányira
's t. ef. A* több szép kath.
Susától , mellynek védelmétemplomokon kivül találre szolgál.
tatik itt egy luth, eklésia
Вrunga i vs Bithyniában kis
is. A' lak. kiknek száma
Asiáb. Libissa es Nicomedia
mint egy 23000 megy készíközött az elsötöl 12 a' másiktól 13 mfd<
va. h - tenek ]ó posztókat gyapju
és fcelyem mater iákatpántBrunistye , Bronyestye , t¿t
falu Trencsén Várm.ben kat,' likát, török. fonalat, kalapokat, bört, tobákot» és
tempi, és jó papiros malomszappant. Egy tetón nem imal , népes , és hegyek közt
gen távol a' vstol nyug. fe
fekszik.
ie fekszik Spielberg, nevüe^Brunkensen , Píeb. falu Delingrosvár mellyben nem csak
seni kant. ; Einbecki ker. a'
volt Westfáliai Kirá-lys. Lei-' s' status . foglyai , hanera
más gonosztévok is tartatne oszt.ban szabad telekkei
nak. Az egyik külsö vsban
tempi, és 396. lak. ezek tobbtaláltatik, egy a' Bécsi Au
nyire takácsok , kik 40000
garten formájára csinált
frank árú gyolcsot készítf
nek. Glene vize papiros ,
kert.
és több örlö malnaokat hajt. Brünn* kerülete , Morvában a*
Cseh és Austriai határokEzen kôrnyékben van azo»
nál , eezakról hegyes , de
esméretes läppold* ürege.
Brunn, 1. Maria Brunn.
még is gabonával és borral
•Brunn am Gebirge , mvs Ausbövelkedö völgyeket és téreket foglal magában. Netriában Eus alatt a' Bécsi
vezetesebb folyóji ezek :
erdö alatt lévo negyedben ,
Zwitta, Schvartza , és Igla ,
194 h. i kath. plébániával ,
mellyek mind a' Tajába
és jó bortermesztésseL
Jfrunn (Sz,) inOffeneok,b.elybéfolynak. Ez foglal magában
1 kir. vst (Brünn) 9 Munici
li káplánysága a' Weisbergi Decánátnak Stiriában a1 • pal vst ,
mvsokat, 36172
h» 243092 Ь kik közül 6827-er^
Grätzi ker. szép kath. tempi,
mellyet ís ezelött az úgy
zsidók. Találtatnak ezeri
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hët. kûltimbfele vas és márvolt,
"vány í bányák hamis gyé- Brunsrode , уктв. és helysége
a' nemes Bülow familiának
raántok t, és amétkovek.
Westfália volt Leine oszt. 1
Vanriak itt még vas és ü• veg huták is ; timsó készimtfd Braunschweigtól.
Brunswick, vs Ejszald Amer,
tesSöl.- ; Ь
a' New -Jersey szabad StáБ rünnel од der Rôhrnau , mvs
Cseh osz.ban a' Budweisi tusban Xaretin mellett, 3000
ker. ■ 63 ház. kath. temp,
lak. kereskedik liszttel, és
«s hideg nyárba igen gyak- bésózott hussal.
Bruntisland , kir. helys. déli
ran használt ferdövel.
£rann en tum Brunnen , nagy Skótziában Fife Grófs.ban ,
népes helys'. Helvétziában , 400 lak. révvel , gyolcs, czukor, ésgáliczkó fahr, hajóa* Vierwaídetettersee* kant.
csinálással és kereskedéssel.
hol ezen helységek , Uri ,
Switz es Unterwaiden 1315- Bruntrut , Brondrut , Porenben e^vmással örökös szötruy , (470 50 E. Sz. 24® 47'
- ' kötöttek, 's
• ez al
"
К. H.) vska és kerület' föyetséget
itai a' szôvetséges társasághelye a* felsö Rajnai Fran,
oszt. 2000 lak. Haller mel
*'*îàk alap)át létették. Ezen
lett, ezelött lakhelye a'Bakeresztül ásSz.Gothárdon di
stal vezet1 äz út Olasz orsz.ba. seli Püspöknek.bir egyGymBVännendorf, falu Karinthiá- nasiummal, óra fabr. ; mar*
hával kereskedik.
ban az Igg fó mellett. Enлек lakosi többnyire fa és Bruta , 1. Bursa,
mész kereskedésbôl élnek , Brusge, vs az Aveironi Francz.
oszt. ban.
mellyeket ezek az említett
- folyön Lájbachba visznek. ïirusilow , Brusrzylow , váro*
Kiew Orosz Helyt. 381 h. é*
Az itt fekvö moesár egy ke-.-> .
véssé egésségtelenné teszia* 2280 lak, 1
Brüssel, Bruxellae (500 50' 59"
levegöt. É. Sz. 220 2' K.H.aíatt) elöbb;
Bruno , fó ToScáriai N. Herczs.
fö vsa az egész Austriai nében ', 'e¿
Ma'ssi hegyben
met alfoldnek, nem rég a'
ered , és azután a' Castigvolt Francz. bir. tartozóDyliôni tóba ömlik.
le oszt.nak ; most fö vsa dé-'
Brunsbüttel ïX ç.30 Ьй/а" Е. Sz.
li Brabant tart, és második
26° 4.5' 36" К. H.) 8oházból
alió helység Albis torkolat- fö vsa az egész egyes. Belgyiom királyságnak, egyik
]ánál , a' Dánus Hollsteini
a' legrégibb 's legszebb vsi
ïlerczs.ben, az új kikötöben
közül Európának ; fekszib
számos hajólt szoktak megSeene vize mellett részint
jelenni.
Brunsee , jeles vár egy uroda- hegyen , részint kies termélommal Stiriában a" Grätzi keny sikon, Páristól 72 Fr.
ker.ben és az Urodalomhoz
mfdre , 4000 h. és 72280 1.
tartozó fáezán kerttel.
számlál. A'vs régentenmeg
Brunshausen , Iuther. Apátza volt erösittve , most csak
egy régisánezal kerittetik,
klastrom Osterberg mellett,
a' Gandersheími kant.ban melly szép sétáló helyefc
az Einbecki ker. a' voltWest- szolgáltat; a' ki ésbéjárók
fália KÍr. Leine oszt. egy számára 8 kapuk nyilnaky
Fö - és 3 Kisasszonnyal ,
jól van épitve , bír петеПу
melly Gandersheim alatt ritkaeágokkal
roppant e»

fényes kÖZ és privât épüleben mindégtalálni külömb—
fcekkel , és más "szép kóziin* fêle Fran<$/.iá Angol,, és.e—
séges helyekkel. 7 piaczai
gyébb idegen urásígoka.fc
között különös ékéséggel
kik itt kények szerént tíjrl—
tündöklik az ugy nevezett tik idejeket. A' vs koznépe
király (hem reg a' szabad* többnyire flandul beszél, de
*ág) piacza, melJyen hajaz elöbbkelö polgárja mind
dan a'Lotharingiai Herczeg
Franczúl ; kereskedése* jeles,
Károly diszes képoszlopa álmellynek elômenetelét egylott, e' között a' kormàny
alkupalotai és egy a' kepalota között felkészitett
reskedésre ügyelö tbrvényfüvészkert kinekkinek fi- szék gyarapkja.., .
. 'v
gyelmét érdemli. Kozel ide Brüssow, Helys. Ukermarkban
kozépettiu' vsban egy igen
mely bizonyos vsi jussokszép keritett liget (Park)
kal hir iío h. és 730 Дйк.
vagyon , melly kôzonaége* -: számlál; !, у/ v. ■ '' ....
V;J
ten tömve vagyon sétálók- Brutici p. Italia félszigetének
kal; köröskörül diszes egylakosL Laus vize mellett,
i'orma épiiletek állanaluiiA' - kegyen tul és innét valék
régi go thus izletben épüit, -, voltanal«* Fö veok volt Ce-»
vsház, az Operaháza, a' fegy- - rilli , Rbegíwn 'e a' L, ., x
verb-áz , és a' Sz. Gudula Bruton , mv's Sdmmerset An
tempi, négy nevezetes épügol Grófságban Brew met*
let. A' vsnakaz elott7pléb.
lett.,' posztófabr.
tempi., egy Jesuita Colle- Brüx., Bruck Guenin Guewigiuma és^s férfi és asszonyi Ла Landswerth) Most; k¿s
klastromai voltak. Fôkép - vs falakkal körülveve Cseh
nevezetes a' vs mellett ScheLv orsz. a' Saatzi k.er. 406 h.
de csatprnája4 szépmeden- 3 vásárpiacczaljSzép tanácsházal szép tempi, és más
czeivel , ebböl a' hajók Rü
pel vizébe , innen Scheide* külombíéle kath. tempi. A'
be és végre az északi ten- lakosok fold mivelésbol é»
gerbe juthatnak, A' vs.je- ..keserü só kóezrtésbol ,élnek.
leségei kôzé tartozik iskolá- Bruxellae , 1. Brüssel:
¡, , ..,
ja, konyvitárja , mivbéli Bruyères , ve a' V^asgftvii Fä«40muzeumja , tudományok
oszt. 89 h. és 1900 1« f t
^
kabinetje 's a' t. Nevezete- Bruynt¡es-HoOf>te., szép gabosek tóvábbáfabrikáji, mel- nával és gyümölccsel bövellyekben kalap , mindenné- kedö , szelíd és vad állatokmü gyapiú materia, kame- kal igen gazdag tájék a'
lot, flâner, szönyeg, papi . Fisch fó partján a' Graafros , es más szörszövetek, Reinette nevü ker. Laplandkészítettnek , ezeken kivül ban. Ennek lakosi jóllehet
tunyák és restek , még is
vanhak.játszókártya, iivegkarafina, porczelán, tobák, íól birják magokat, de uszappan , gáliczkóolaj , vá- gyan ezért nyughatatlan fejüekis, mert az ö szomszédlasztó viz '& más e' féle fabr.
de kiváltképen hires csip- jaikkal a' Kafferekkel szünkéje , melly a' Magyar szé- telen verekedést, és c.iörpört
peket is ékesiti ; nem kü- kezdenek.
iümben nevezetesek az itt Bruzzano , régi vár innenso
Calabriában , Nápoly orsz.
készült hihtók is , és a' kü
lönös j<¿ izü eöre, Brüsszel- a' Caraf'ai háznak birtoka.
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litziában Jaslowi ker.
Bryanium , vs a' Macedoniai
Illyriumban , es Axioson В rtoitowitte , vs Slonin 0rosz Helyt.
innen.
Brvseae , mvs Lokonikában , Brzozaw, vs Gallitziáb. Sanoki ker. San folyó mellett.
benn , Pháristól délre.
В sura , folyó a' volt, Varsói
Bry^szow , 1. Borissow.
Brzejc, Brzescie, Kujawskic, Herczegs.ben , melly Wizogrod mellett Visztulába ömBrzestz > v5 Varsói vplt Po
lik. .
.
sen os7.t. Visztulánál, 191 h.
Búa , kis Dalmátziai sziget a*
770 lak.
Spalatroi tengeröbölben ,
Bnesc , (52o 51' E. Sz.) eros,
melly az általellenben par's egy szirtvárral biró vs ,
ton fekvö Trau vsával háÓrosz Slonin Helyt. Bug
rom hidak által egybekötmellett egy ingoványos tétetik , jól épített és népes ,
ren 1800 lak. 's egy igen
mérsékelt klimával , egésmegkeresett zsidó oskolával.
séges levegövel ¿ olajjal ée
Lakhelye egy Görög Püsgyümölccsel , igen jó borpöknek , kereskedik gaboral , és egy téres és biztos
nával , börrel , kenderrel,
révvel a' halas tengeren.
lennel és mézzel. Ezen környékben találtatik egy haj- Buachaille , egy a' Hebridiai
szigetek közzül, kôzônségedan lengyel királyi vár
sen Boo-Shalának hivatik ,
kerttel egy Litt.
a' StaíTa szigetétól csak egy
Brzesk , Brzysk , kis vs Gallicsatorna által van elválaszttziában Jaslowi ker.
> eSY csudálatos öszveBrzesko , Bresko , Brzeskonowe , vs Gallitziában a' Boch- kottetés bazalt oszlopokni ker. Uszwicza fó mellett, ból , csúcsosan és háránték
álva , melly ek magokatten140 h. egy kath. pléb.val
ger apadásakor 40 lábnyira
és egy postAval.
a' tehgerbßl felemelik ; azBrzesnice , vs a' Kalischi oszt.
út vízfekvólegesen (horia' volt Varsói Hercz, Warta
zontaliter ) elvágott kömellett 121 h.
mellyek ,
Brzezany , vs Gallitziában , veken mégy ,
egy grániterósségü mézBrzezani ker. lakhelye a*
nemü vakolat által egykerületbéli tisztségnek, debe vannak kötve.
rék kereskedést üz, bir egy
várral , egy deák oskolával, Buali , fövsa Laongo tart.nak
Ôrmény és Görög pléb.val,
alsó Guineában , Afrikában»
gyors 's szorgalmas lak. kik
barát klastrommal, és pos
varrással 's kotéssel fogta hivatallal. Ezen kôrnyékben igen- nagy a' méh-te- lalatoskodnak. Ez 3 mértfdnyire fekszik a' parttól,
nyésztés.
egy nagy sikon, melly pálBrzeieica, vs ugyan ott 690 lak.
Brzeziny , vs a' Varsói oszt. ma és pisáng csemetékkel
tele van , 's ezek között a*
1420 lak.
házok úgy vannak építve¡ ,
Brzezniha , vs Gallitziában a'
hogy az egész egy erdöhö«
Myslenitzi ker.
hasonlít. Némelly útakon
Brzeznitz , Gróf Kolowrat Uannyira naegno a' fü, hogy
rodalma , ésvsa Cseh prsz.
a' házak лет is látszatnak.
ban Prachini ker. 200 n. és
Búa lit , szép helys. Breckilo1000 lak.
ckí Angol Grófs. Wye mel
fyzostek ; v« és urodalom Gal-

lett, harisnyákkal erös kereskedést üz.
Вuanaes , vs a' puszták' oszt.
Francz. orsz. Bahus fó mel
lett .120 h. .
Buarcos , kis vs Beira nevü
Portugalliai tart.ban Mondego béfolytánál, 205 ház.
egy kikötövel és egy kôûzén
bányával.
Bubainen , í'alu és föhelye a'
Dessaui Herczegség jószá" gainakjkeleti Prussziában a'
' LittauiKamarai oszt.ban Justenburgi ker. Pregel mellett 46 ház. jeles olaj , íürész , örlö , és dará malmokkal , és lazacz fogással ; kereskedik buzával és darával.
E' mellett van egy zsilip ,
mellyen az ember hajón egész Königsbergig mehet.
Bubastus , Pi Beseth (Ezech.
30, 17.) fö vsa volt azon
nevü Nomosnak alsó iEgyptus keleti részében. Bubastis , avagy Artemis , vagy
is Dianna Istennének szenteltetett. Ennek itt levö
temploma 1 stad. hosszú és
széles volt , 's oily alacsony,
hogy az idövel felemeltházokból belé lehetett látni.
Ide 3 stadium és 400 lábnyi
kirakott útvezetett, melly
köröskörül fákkal be volt
ültettetve. A' pitvari 10 blliyi magosok, és 6. réfnyi faragott képekkel csinosítattak voltanak. Az Jïgyptusiak esztendônkéntide gyültenek , ekkor 700000 ember
is volt jelen a' nagy áldozaton. Isis által , mint mondják, épülé e' vs. E' templomot és vst egy Nilusi csatorna kerítette , melly az
Arabiai öbölbe folyt. Koptus nyelven e' vs Bosta , düledékiben Bezalhasser nevet
visel.
JBubeck , ieles falu a' Weimali Herczs. 3 vásárai vajinak.
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Bubinda , Boyne fó ,Angliában.
Bublitz , (50o 57' E. Sz. 30O 23'
K. H.) mediát vs a' Herczegségi ker. hátulsó Pomeraniában Gozzel mellett , 209
ház. 1330 lak. egy várral és
posztófabr.
Bubon, vs Lyciában , Cabalia
tart.ban.
Buca , vs Italiában , Frentanusok' foldén , a' tengerhez
közel.
Bucarelli, (
24' E. Sz.) szép
rév a' Walesi Herczeg szigeténél , éjszaknyugoti Amerikában7 tüzokádó hegyektöl korülvéve, mellyeknek
örökbs hóval béfedett tetöji
tüzet és hamut vetnek ki.
Buccari , (450 \%' 46" É. Sz.)
kis szabad tengeri vs Horvát orsz.ban , Littoraléban,
• a' tenger mellett két hegyek
között fekszik , és Fiumétól
csak Fiumara folyó által
választatik el, bir egy kath.
Káptalannal , plébániával,
jó hajó épító piaczokkal,
egy erös várral 3200 lak.
kik nagy jövedelmü tinhalfogást , és egyszersmind fával és szénnel jeles kereskedést üznek. Ezen vshoz tartoztak eddig ezen helységek
is : Tersact , Pichet, Costrena , Scrilievo , Martinschicza, Surkovo, Drga , Porto
Re. Fabrikák nélkül tellyességgel szükölködik. Az
épületek többnyire rendetlenek , még a' templom is.
A' Fiumara hajt 3 malmot,
mellyek között egyik a' dohány levelek lenyomtatására, 's tôrésére szolgál.
Buccarisza , Bakarecz; kis Buc
cari , falu magy. Littora
léban
Buccari kereskedö
ker.ben a' tenger mellett ,
Porto Re nevü révvel; barmokkal jeles kereskedést üz
Olasz orsz.ban.
Bucheri , kis vs Malo fó mel
lett,

lett, Val di Notóban Siciliáa' tónak egy kerekes 4 és kft*
ban , Herczegségi czímmel.
szirtek között formait meSuccino , vs az innenesô Herdenczéje van ,
i¿o lábczegs. Nápoly orsz. 4610 lak.
nyi mélységben.
JBucephalu , vs Iridiaban , Hys- Buchara , 1. Bochara^
■ daspes vizénél délre Nicaea Bucharia, Ça.' nagy) Bochara,
vsa ellenében, N. Sándortól
déli Dschagatai , az Usbeépíttetett, itt Porus Király
kektartom. (340—46° É. Sz.
eilen, viselt hadban elesett 76o— 92o K.H») tartom. nagy
lovának emlékezetére.
Tatárságban közep Asiába ,
Buch, falu Bajor orsz. Main 240 mfd hosszú , 150 széles ,
ker. Regnitz mellett egy 's mintegy 2i24o¿]mld nagyságú. Fekszik Turkestan ,
várral , közönseges mulato
helyek a' Bambergaiaknak,
Mongolia i Tibet , India és
Persia között. Hegyei: Mus
mellyhez szép 's kellemetes
beültetett helyek vezetnek.
tag-, Belur Tagler, az éjszaSuch , Klosterbuch , vitézi jó- ki hegyek* láncza , a* Gauszág Szász orsz. Lipsziaiker. ri hegyek és a' Handukeschi
a' Lesznigi hivatalban. E- hegy¿ Folyoji: Amu-Dar
ia több mellék folyókkal ,
löbb a' Cistercziták klastrougymint: Bamian , Andema volt, de most a' Grimmai Herczegi oskolához tar- rab , Sogd , Sanganian >
Vasch , 's a' t. Levegöje ketozik.
Büch v. Büsch , Captalat, ker. letröl hideg és kemény, nyugotról rneleg és kellemetes.
Büch (la tete de), vs Guy
Földje általjában igen terenne tart. Fran. orsz. A' vs
mékeny. Termékei í ärany
az Arcachoni révnél fekfôvény ,
és más ásvászik , melly a' homok torlatok miatt veszedelmes< nyok , gabona , hiivelyes ,
és kerti termések » kenLak. tobbnyire halászok.
der , len , pamut , mindenBuch am Forste, falu Coburg!
Herczegs. 50 h. es 280 lak* féle gyümölcs , bor, fa,,
kik között sokan órások ,
's a' t bujálkodó fu , innét
fazékasok , kosárcsinálók igen szép barom , fôképpen
derék és számos juh ; négy
's hamuzsir égetok.
lábu 's szárnyos állatok t
Buchactow , 68 házból ¿lió
vs a' volt Varsói Hercz.ben hal untig. Lakosai részint
sziiletett Bucharok , kik na*
Lublini oszt.ban.
Buchaetion , vs Epirusbân , a' gyobb részint vsokban laknak , 's ezért a' többi TaGlykisi révhez közel. .
Buchalpen , nagy vadon tetó tároktól Tadschikeknek ,
Stiriáhan Brucki kerül. az (városiaknak) neveztetnek ;
részint Usbeckek , kiknék
Austriai határoknál.
Buchan , kerületje az Aberdoni amazok adóznak , kik is
Grófságnak közep Skotziá- vándorlanak , és csapatokban , vadon 's terméktelen, ïa fel vannak osztva ¿ és tutobbnyire magos és hegyes lajdon Herczegeiket a' Dsintart. némely helyen erdös, gis-Khán nemzetségébôl vemarha tenyésztéssel és ga- szik. Mind a* két nemzet
Mahomed hitének hódol*
bona termesztéssel. '
Buchanesz , a' Buchani tarto- hanem még is minden Re*
mány' foka emlékezetes a' ligiót megszenved. Az egësa
ч Bullars of Buchau áiUl. Itt tartomány, melly minden
II ÜB. LEX. I. ВЛП»
3*

kozépAsiaftartományokko- vecsekbßl. Csak imitt amott
zbtt a' legépültebb 's legné- talál az ember forrásra ,
pesbb ezen két tartomá- pázsitra , sos tavakra , bokrokra, de fákra »ehol sem.
юуокга Buchara v. Bokha
ra,v.Bochara, ésMavaralna- Egyszersmind három Karahar , v. Samarkand oszta- vannai útmegy ezen ember
tik fel , és több külömbfele nélkül szükölködö sivatatlrodal .bol áll , mellyeknek gon , i Tibetbe , és 1 Chitulajdon Chánjaik vanöak, nába. Buchariának hegyei
ezek ugy an nagy tisztelettel, sok nemes ásványokat foglalnak magokban , mellyek
de még sem minden határ
nélkül való hatalommal u- a' folyokból kiszüretnek 's
öszveszedetnek > és több neralkodnak.
¿jucharía, (a'kis) vagy kele- mét a' drága köveknek ,
ti Dschagatai , Kara-Kitai , mellyek még a' pusztán is
Kaschgar , (3,50— 48o É. Sz. találtatnak. Vizes tájékai
920 i igp K.Û.) az igazi Chi
míveltek 's hoznak mindennai Tatárság, nagyobb ré- féle nemét a* gabonának,
ezint vizetlen puszta tarto- kerti terméseket , . ,jó gyümány , több mint 10000 □ mölcsöt, bort , derék dinmtfd nagyságú , mellyen nyéket, kendert és pamumintegy 300000 emberek ré- tot. A' házi állatok közbtti
szint helybéli Bucharok , a' juh a' zsiros farkáért,
részint vándor Kalmukok 's igen drága gyapjuáért
laknak. Kirgisek' tartomá- legnagyobbra becsültetik.
nyitól , nagy Buchariától A* tartomány áll Kasgár ,
és Tibettöl Mustag által , Jerken , (Jarkien) Cholen
Mongoliától pedig Bogdoooés Aksu nevü Státusokból ,
la hegye által választatik mellyekröl nekünk még iel , áll több Státusokból , gen tükélletlen esméretünk
mellyek a' Chinai Urada- van , és 1760-tól fogva a"
lomnak hódolnak. Két fo- Chinai Felsöseg alatt áll.
Iyóji: Jerken és Hotomni- Buchau, Herczegség Swáb orsz.
Solun. A' magos hegyek áll a' hajdani hasonló neközt a' téli hideg kemény , ▼ ü birodalmi vsból, egy ua' többiekben gyengébb kli- rodalommal , melly 1/2 □
ma uralkodik , igen meleg mfdre terjed , 1000 lak.
uyarakkal. Nagy részént e- , és a' mindjárt mellette fekzen tartománynak a' Kobí vö hasonló nevü világi levagy Schamoi puszta fog- ány oskolával , egy mfdnyi
lalja , ezen legsivatagabb jószággal, pfaluval, és 250e
része a' magas éjszaki Asiá- jobbágyokkal, 1803-tól fog
nak , melly 400 német mfd va a' Thurn és Taxis Herhosszaság, és 100 mfd széles- czeghez tartozik Würtemségére a' nagy Mongoliában bergi felsóség alatt , a' Babenyul , és egy hegy által jorokhoz tartozó Neresheikeleti és nyugoti részre osz- mi, Schemelbergi ésGruntztatík fel. Mindjárt af Qui- heimi Uradalmak kivételétoi volgynél legnagyobb té- vel. Ffi helye^
res síkja ez a' foldnek , ezért Buchau , к is vs délnyugot fê
hideg levegovel bir, és áll lé a" Feder tó mellett a*
Felváltva repulo homokból, Würtembergi Echingen ne
goromba f'övenyböl ée kö- vü ker. 1210 lak.
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Buchau , Buchenau , darab
ves ferdSvel 249 h. es 1340
fold Hassia és a' hajdani
lak. pléb.val , szép várra!
Franken között , mellyben
és majorral.
}
a' Fuldai Apátság feküdt, Buchloe , (48o 2> E« Sz- 28° 23'
's mellyen a' Fuldavize ke- K. H.) vs Bajor orsz. Iiier
resztül folyi .
ker. Gennach mellett, várBuchau , Bochow böfallal beral, mintegy 900 lak. Helyö
kerített vs 205 h. Cseh orsz,
a' Torvényszéknek 's Számaz Ellbogeni ker. Mülbach
tartóságnak; dolgos bünmellett, a' Gishübeli Urodatetoházzal.
lomhoz tartozó , egy Cs. k. Sucht , falu Unterwaldeni
posta tisztséggel és katH.
kant. Helvetziában , melly
fárával; a' fôldmivelés és ba1798-ban a' Francziák által
romtenyésztés nyujtnak a'
elégettetett , de azólta islákosoknak élelmet.
mét felépült.
Buchau , falu Szileziában a' Buchtet , vár és ezelött ország
GÍatzi Grófs. 450 lak. éa 3 biróság Helvétziában a' Berkoszén bányával.
.
hi kanton. a' Bieli tó melBucheira, nagy tó jEgyptusban
lett , a' Berni országbirónak
Afrikában Alexandriától 7
hódolt.
mfd; hozzá közel azon nevü Buchsgau, hajdán urodalom
kis vs fekszik.
Helvétziában , a* Solothurni
Buchen, vs 1800 lak. Badeni
kant.ban, melly nevét egy
Main és Tauber ker. nek a'
régi vártól és a' Buchecki
Leiningi Amorbachi tiszt-*
Y. Büchenberg! urodalom' sógében.
tól vette.
Büchenberg, vasbánya Werni* Buchsiveiler ¿ Bouxviller , Bu*
gerodenál.
xovillá* vs az alsó Rajnai
jB«eA«r«',kisvsValdiNotobari
Françz. oszt. 419 h. jis 2820
Siciliában Malo fó mellett.
lak. kik közt sokan zsidók;
Buchheim , mvs Bajor orsz» bir egy Gymnasiummal , üz
Saltzach ker. Vöckel melfold és bprmívelést, barom
lett , szép várral és kertteL
tenyésztést ¿ serfózést és tiBuchholct , S. Katharinenberg
fnárságot.
am Buchholtz , vs Saxonia- Buchwitt, folyó tó a' Kurmarban Érczhegyi ker. 179 ház.
ki Brandenburgban Bees és
és 1500 lak. kik között soStorkówi ker. mellyen á*
как paszomántosok és poszDahme keresztül foly.
tósok ,
bányászságot üz Bucintro , kozônségesben Buezüstre , gálitzkore és ké»*
trinto , vidék , 4 tengeri
ко re nezve.
.
¡ mfdnyinagyságu , éjszakról
Buchhorn , (47o 39' 30" E. Sz*
Corfutól az Albaniai parton
27o 6' К. H.) vs a' Würtemézelôtt Epirus nevezet alatt
bergi Notweili ker. Aach
esméretes. A' tartomány
vizének a' Boden tóba lévô
körös körül majd csak nem
befolytánál,8oolak. ésgyap- teHyességgeí ïakatlan , 's
jú-fabr. elöbb szabad Birocsak égetô , 's épitft fákkal
dalmi vs volt.
■" bélepett. Az erftség körül
Buchlau, Buchlow, régi em- találtatnak egynehány olajlékezetes és Gróf. Berchtold*
fák is.^ Az Albanusok horvára Morvában Brünnl kedanak ide gabonát és levágó
rületnek tôvénél fekszik.
marhát, mellyet ök Corfuba
Buchhwitt , falu egy kénkôezállítnak. A* vadáwat sert*
31 ♦
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\ vééekre , szarvasobra. , és
âz Aylenburgi termékeny
más vadakra itt igen hasz- ' vblgy; észak fold nem egY,
nos. Л' Bacintroi erôsség nemü a» fold. A' Chilter*
egy kis darab földön fek- hegyekben terem árpa , tüz,
szik , melly a' kis folyóba és épiitet 'fa. Az Aylenélnyúl. Nem távol oíinét burgi völgybe'n vagynak;
látszatnak a' hajdani Buszép rétek-, melly ekert sok
trotum vsának, (mostPaleo
]\ih es márha csordák leCastro)dbledék maradványi, gelnek , аз! utolsók London
nuellyek 4 mfdre terjednek. részire jó1 vajat adnak. A'
Itt áztatá keserli kbnnyûî- felsö tart.hoz büzát , árpát ,
', vel, a* szerençsétlen Andró- más egyébb gábonat és baraache Hektornak emelt era- bot. A' Buckinghami ser és
lékbltárát.
kenyér hires. FÖ keresete
Buckau, , Bukkowy kozépsze- a'
csipkekotés és papl«
rù vs, kozép Brandenburg-, rós csihálás-. Folyóji : Thaban, a' iefsö Barnimi ker.
mes, Ouse és Coin. Fövsa
egy ídstó mellett^ Ezen kor- Buckingham, ©Use mëllett ,
nyékben jó komro terem.
' 2.600 lak. dülöbe és róssztfl
Bückeburg , (520, IS1 Al" E. Sz.)
építve. A' lakosok csipke
26o 41' 11" K. H ) vs Au fó
és papiros csinálásból élmellett , a' Schauenburgi . nek. —
Grófs ban , föhelye a' Lippi Buckneßord v . Tungrfiord', teil»
résznek egy lakóvárral, 400
geri öböl az északi tengeren,
ház. és 2000 lak. Helye a* a' Norvegiai partoknál , Statarl. tisztségeknek.
vanger vsnál.
Buckhaven, halász falú. , Fife В'иск or , fól miveltt Orsz. és f5
Gvóf's. ,' Déli Skotziában, a'
vs Nagy Moguli birod. GanBeljáktól építtetett , kik ges vizehél.
egyszer ezen partnál -kikö- В uchorta , Bucrótus , kis fó
töttek. A' gadócz halászat, Calabria oltra tart. Neápo*s ennek eladása Leith, és lis országb. Giracei Golfóba
Edinburgban , ezelött igen
foly.
gazdagon jutalmazta a' fá- Buckow , (Yii) , vska és tisztradságot ,de most a' hal el- seg Mecklenburgban Wisztünty és a' lakosok fuvaro- már és Rostoc k között nem
sok. —
' távol tôle fekszik Régi BuBuckingham , Grófs. északíréV ckow , mellymost csak egy
szében Angol orsz. ban észak- kis falú.
ról Northamptonnal, nVu- Bu< kcw , klastromi tisztség
gotról Oxforddal , délrôl hátulsó Pomerániában , a*
Berkshirreï és Surry val ,ke- WendeníHercz.egy hasoníó
letrñl Midíesexel, Hertfor- nevü tónál.
tal. és Bedfordar határos; Büczacz y vs a' Tarnopoli 026 Q rtif'dñn , io7'44i lak.
rosz Helyt. , a' Séret ke16 vsokat «s várakát / 185 resztül foíya ; fárával , NorEklesiákót, és 20.986 ház.
malis oskolával, és posta
Déli részén á' Grófs. , hol váltással. "-y
a' Thamestöl bésánczolta- Bnczek , nyílt vs Saradzi Vajd.
tik vannak a' Chilteri he- nagy Lengyel orsz.han.
gyek , 'nagyobb részint kré- Buda , németül Ofen, tótúl
tás fold sok erdoségekkel. Budjn , (47o 29' 44'' E. Sz.
. A' taTtom. kozepén íekszik 36» 4¿* *Ъ"
H._) szabad
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gyarok a' fennt nevezett
fekszik az orsz.nak also ré- hegyre vettékmagokat , es
bVébén Pilis Várm. a' Duna
mar az ott levó vár mellé
i'obb partján Pesthez eilen- " házakatépítettek, ezen he>еь. éltal. Ñe.vé,t" yefcte az „ gyet, iól megerösitet>tek a*
úgy. д—vezett Q Bu^ától , . . dühös ellenség eilen , és ezen
àz hajdan sicambriáñak; v. ¡ ujonnan épült vst Uj BuAquincumnak"4eveztete.tt ,
dának , a' többi résaét pemivel a' Sikambriv legio itt 'dig OBudának hívták. Máfeküdt , a' mint e¿t)sok ré- , sok pedig mondják , hogy
¡ giségek, mellyek mt>et is
mi,dbn IV. Bela Kir. a' Ta;iiéha néha a' fold g'yomrá- , tároktól elrontatott helyeból ki á^atnak.,; .¡megbizo- , . ket . újonnan felépíttetné ,
nyítjálí. Honnét yette ,ezen . ,.az úgy nevezett Pesii henevezetét Buda, kulombiégye» egy új vst kezdett épíle vélekedések vannak , né- . tetniv eztkäfajakkal körül
mellyek szármoptatják Atyétette, hogy nena csak az
tila' Buda neve/.etü testvéellenségnek erejpt ki ájhastétbl , kit annyira megsze- , sa, hanem vissza is verhes-.
re.ttek a' magyarok, , hogy . se , ezen vst három eszten&' ¡várost, mally elöbb Sidö mulva Szg,bad. Királyi
cambriának
neveztetett ,
vsá tette , sok szep.szabad, roost Budának neveznék.
eágokkal felékesítette , és
Máeok pedig Vflrner Qyörgy
egy ideig itten -ißi lakottvélekedése sjerént m^ndj^k,
de miyel IV. Beja semmi hahogy Buda iíe«ét yçtte vpl- . tárokat nem . t«tt volna ó
.na a', Németektôl , : kik az
Buda, és új Buda között,
itt lévo ferdöket Badnak : innétsokviszálkodásokszárhívták , a' Magyarok pedig _,maztak, ezekoek eltâvpztaeze¡n Szónak egy betüjét el- tásáért 138,5-ben' I. Lajos
változtatvána' vst Bádunak
Király Komárom , Galamnevezték; hogy ez megesr ,bok*.Sz. Péter , és Koross
hêtett példáúl hozzák Vesz- jószágokért adta ' cserébe a'
prémet, melly Veis/.brunkáptalannak , fiudát pedig
t<51 származott. A' német Szabad Királyi vssá rendelnevét pedig1 (Ofen) vette te különös privilegium.ával.
Pest hegyétôl , mellyen é1389-ben új Buda Királyi
pült , Pest annyit tévén mint, Jakhelytil válaeztatott, mert
Kemencze (Ofen), a' mint lelö-bb a' Királyok , hol egyTi Horváth dstván megfejgyik hol másik helyen laktette. KristuS szül. шоо-dik tak , többnyire, még is Viseesztendejében Sz. István i :grádon, A' többi Királyok
Magyar Kir. egy várt épit- közzül
kimondhatatlanúl
tetett, az úgy nevezett Pes- • felékesítette Buda városát I
ti hegyen, melly a" Budai
Mátyás Király ; a' tôle fun. Prépostsághoz tartoaptt , , dált kbnyvtárházzal , melly
mcllyböl utóbb ujBudatá- Europában az elsök közze
rriadott illyképpen , a' mint méltán számláltatott ., dinémellyek állítják,hogy mi- szeskedett egési II. Lajos
dön 1242-ben a' Tatárok jöt- Király idejéig , ki szerentek volna.és egészMagyar or- csétlenül a' Mohácsi ütkö-r
szágot dühös módon pusztí- zetben elesvé» Magyar or

szágot szomorú gyázbahozta, mert a' Király eleste
után a' Pogány Töröknek
sohol akadálya ñera leven
egész Budáig hozta pusztítô hadát , Budát ostrom
alá vette. 1,526-ban Septem
ber a-kán el is foglalta, itt
14 napokat eltoltvén viszsza ment ugyan , de pusztító kezének jeleit a' vson
hagyta t a' jelesebb épületekét királyi lakhelyet , és
ama Irires konyvtárházat '
felgyújtatta , és így a' Magyaroknak, megbecsülhetetlen , 's tobbé vissea szerezhetetlen kincsét, pogány
dühoseége hamuvá tette. Ez
ólta sök viszontagságokat
szenvedett Buda ; midön Zá- '
pqlya Mnos Erdély országi
FejedetejHr a' Magyar когоnáért V.',' Fferdinánddal Austríai ttërczeggel viaskodott
volna, ;Zápolyának elegen-i
dö erejénem lévén Soliman •
Török Császárhoz folyamodott , ki is segedelmét nyujtván Zápolyának Budát elfoglalta , és Zápolyát Királya tette azon feltétellel ,
hogy ötet mindenkor oltàlr
mazójának ismérje, екког
ismét vissza ment Soliman
Konstantinápolyba; ezt meghallván Ferdinand' Rogendbrf vezéríése alatt uj Seregét küldÖtt Buda elfoglalására , és abból Zápoiya ki-'
verettetésére ; miként történt , az orsz. historiájából
lehet tanúlni. Midön Ferdi
nand megtudta volna Zápolyahalálát , Buda várát
új ostrom alá vetette, ezt
meghalván Soliman sietve
iött uj seregével Váradig,
hogy ostrom alól felszabadítsa Budát, azonban halja
Buda várát már felsaabadúlva lenni , & mégis lassu
lépésekkel Buda vára alá

îôtt, és itt Seregével le telepedett, álnok igéreteket
tévén Izabella özvegy Kir
nénak, a' kisded Kir^y*
magához kiványa, mostmitévô légyen, a' K^ályné
nem tudja , егел^°еп nem
bizván, hogy illy hatalmas elNnség eilen kiszáljon ; <*' kisdedet kiküldi
nérn^Hy fö emberekkel; azonban . a' Törökök egyenként' a' várba bészôktek,
azt hirtelen elfoglalták ,
meglévén ez, a* kisdedet
viszsza küldi Soliman a'
Királynénak a* késérôkkel
együtt Török Bálintón kivül , végre nem volt mit ten*
ni a' szegény Királynénak ,
a* várból kiköltözött;, és
így a' kegyetlen Török mindent pu&ztitó kezére jutott
a' vár 1.541-ben ; 145 esz'têndökig sohajtva nyögött ezen
pogány iga alatt , mígvégtére Leopold Császár minden igyekezetét ennek kiszabadítására nem fórdította ; az pedig- meg+nrtént
l686-bAn ,' miként Fö T. Katona le írja Jiistoriájában.
Szabadulásautánkezdett is
mét éputni , de ö régi dicsosé^es voltát talán soha
tôbbé el nem éri. —■ Mária
Therezia boldog emlékezetü Felséges Királyné Magyarokhoz viseltetett szeretetébol , és kedvelt népét
mindenkor elbmozdító ir
gyekezeteböl , sok csínosságokat nyert Buda vsa , 177t
ez Sz. István elsö Király
jobb keze fejét a' Raguzai
Dominicánusoktól általhazatta , és egy felséges kápolnát építtetett , a' hol
most is tiszteltetik e' Sz.
kéz. 1777-ben a* Jesuiták ré
gi Collegyiomából egy Pap
nevelftház (Seminarium) épült; ugyan azon çsztendô-
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ben a' magyar Universitást elrendelt Kir. Universitás
Magy Szombatból Budára,
nyomtató mühelye, és árulmint az orsz. f&vsába helytatása ; a' jeles ío Gymna
heztettetett felséges Király- sium , 's a' fegyvermü. Jelesebb épületi a' királyi laknénk éltal; a' vár kózepén
helyen kivül a' F. K. Kama-,
egy csillag-visgáló torony
ra és Tanácsház ; a* fegy»
építtetett , mellynek csak
verház , a' kónyvnyomtató
helyét léhet szemlélni mára'
mühely , G. Teleki és Sánvárban ; most általtétetett
dorkastélyai ,az Iskolaház ,
a'Sz. Geliert hegyére. II. Jósef Császár tudományi é- három kutakkal egygyütt.
Nevezetesebb részei a városkességétôl ugyan megfosztotta Buda vsát , a' szép tu- nak : Vízi vs , melly nevet
dományakat részént Pest- • vette a' mellette fó üunáте , részént Posonba áital tól, ebben nevezetesebbTemitévén, de azonban mások- plom a' piaczon lev o vs Tenis
ploma , melly 1749-ben Sz,
kal díszesítette a' vst ; ide
Anna tiszteletére építetettj
rendelvén a' Királyi Helymásodik e' Capuczinos Szer-*
tartó tanársot , a* kir. kamarát , a' kir. és Appellatio- zetes Atyák temploma $ har»
madik Sz, Erzs.ébet SzerzeN
»alis Táblát , mellyek Pestbéli Apátzak temploma a*
re szállíttattak által , és a'
Dunaparton plébániáYal eMagyar országi katonai fö
gyütt ezen részben vagyon
kormányt. Budán tartatik
egy1 viz makhina , melly fold
a' Szent Korona , a* várban
alatt levó csévekben hajtSz/ István kápolnája felett.
ja fel a' vizet Dunából a*
A' várnak négy nagy kapuvárba.; Itt jeles épület a' Váia vagyon , és három «isrosi Kaszárnya , van benne
eebb gyalog ajtaja, úgyegy Normalis iskola is ,
mint: a* Bécsi kapu nyua* királyi Harminczad , ¿s
goti részén ; második Krisza' f6 posta hivatal. Ez titán
tina vs felett nyilik del feí«n a' Budai Landstrasz ,
lé , melly Fejérvári kapuтеЦу annyit tesz mint ornak néveztetik ; harmadik
szágút mellett levo Buda ,
a* Vátzi kapu , melly a' vífekvése vagyon a* Vfzi vs ,
zi vsba nyilik; negyedik
Neustift, és a'hegyek között ,
az úgy nevezett Új kapu ,
mellyet Mária Therezia itt vagyon az úgy nevezett
Császáriferdo, mellyet most
nyittatott , ez vezet a' Rácz
a' Misericordiánusok bírvs>ba. A' mint a* vsháza va
nak , kik 181 5-ben jöttek ide,
gyon mind a' két oldalán a'
ezek' számára egy derék in«».
várnak egy gyalog útmegy
lézetet fundált Puchói Mar»
le , egyik a' Vízi vsba , máczibán István ; egy derék
sik a' Krisztina vsba, har
Ispitállyal együtt. Nevezemadik pedig a' Normalis ostes itt a* tíz kereken örlö
kolánál megy le a' Vízi vs
ba. A' várban vagyon 2 plé- malom is. Ebben vagyon a'
volt Augustinianus Szerze-»
bánia, 3 templom / de a'
tes Atyák temploma is ,
Szent Ferencz Szerzetbéli Atyák temploma bé vagyon
melly most Plébánia TT.
zárva; itt vagyon ama hí-- Capistranus rendén *vo
Sz. Ferencz Szerz. alatt , és
res csonka torony' is. Néveft'Püspok helytartói laká*,-«
zetes még a' várban a' iól
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Landstrasz után vagyon Burészszerént kereskedésbol ,
da Naustiffc, vagyis Neo- rés.zszerént külombféle mesBuda, uj vs közel Budá- terségekból , részszerént szöJiüz, vagyon ezen rés.zben is lö mivelésbol táplálják maegy szép templóm. A' Vizi gokat. Hires a' Budai veres
vs also részén vagyon a' bor , melly nagy bôséggel
Fischerstadt (Halászok vsa) terém , csinálnak itt jó ürebben vala hajdan a' keresz- möst is;hegyeinek délre hajtes Atyák kjastroma , mellylasa miatt jó borai teremnek helyén most a' katona- nek, ésderék pinczéiben jól
élésház , és kenyér sütö Ье- tartatnak. 44 Portáját vamemzék vannak , tart e^en
gyon. Budán felül vagyon ó
részegész a"hídig , mellyen Buda, mvs kir. kamarához
vagyon az áltjárás Pestre,
tartozik, ennek eredetérol
ezeri híd hajókra vagyon é- fellebb már szólottunk.Minpítve , hossza 540 lép.és , a'-, denestöl lakosainak száma
najók száma 48. .Itt .a' yár
59.56 megy , ezek közül 13
abttti dombon pompáskpdik lüth. > 126 réf., 1 görög, 29ц
b Cs. Kir. Herczegségének, Jó- zsidó, vagyon itt egy kir.
sef Palatinusnak szép ker- Ruha Commissio tisztség ,
tye. A' hídon ajól vagyon ' selyem filatorium, a'hul 80
a' Rátz vs (Reitzenstadt) ,
Személy dolgozik. Kath. és
fekszjk a', Sz. Geliert hegye reform, pléb. A' szölömivealatt , lakosai Ráczok , Né- ' lés itt legnagyobb divatjámetek¿ Magyarok és7T.ótok ,
ban van.
~j. ¿ Uvagyon-. itt egy Ràçz tem- .Buda ,Sziget Golfo di: Veneplom,, és egy Rácz Püspök , . tiában,; hová vitettek egyés egy kath. tempi^plébá- . kojNa'vétkesek. Szuroknem
-niáyal együtt,, ftze-n rpszben . forr .ki.benne.
>\>l-->
vagyon a'töfabi köptt-a? Ru- Budalta , Bubalia, jeles . varos
das ferdö , és a' gazdagser-r
Sirmiumban , Deviqs Csász.
fözöhäz.; A' ftác?, vstól nyuhonnjav Alsó Pannoniában.
, got felé vagyon ¡a' ftrisztina Budelieh , vska Trieri Piispök▼s, (í^r^tmensta.dt)^ ez ki-. ségben , Tran fó mellett.
terjed, agész nyugoti .«észén. Butlenqraben , 1. Brenkenhofi
Y
vagyon, egy szép
csat'orna,
.
• •
templqma plébáníával. Itt Büderich, Bürich , vs a' RuhHintó fabrika is van,sok
ri Fran. ;o¡sztf, a' Lippe tor,8zép kertekkel ; és a'díszes
kolatjának ellenében , 180h.
vs' • majorjával. A* várbéli . és 900 lak. , a' Rajnán halakosok mindanestöl 3.808 >
jókázást és kereskedést .üz.
ezek fcözött 16 ,Ы$1ь • 10. re- Budjadinger és Stadeland, ré*
form., 1,5 görög. , j^esjdpk,. sze a' volt keleti Ems.nevü
a' vs több részében 24.098
Fran, oezt. , Weser és Jader
kik közzül 90 luth., 35 re-_ béfolyása köztt "az északî
form., 647 görög, 636 zsi-.. tengerbe , ezert gyakor áradók vannak- A' várban lakik
dásokn'ak ki van téve , meL.
az orsz. Nádor-Ispánya , az\ iyek , a' , dçàga gátok fénnorsz. hivatalosiv^l együtt... . tartását szükségessé teszik,
Vagyon Badán, betü, üntés, All ,több Biróságokból , ia
más tübbfélefabrikákkal... lEklesi^kbpl , és 70 falúkból ,
Lakosai Magyarok, Néme-. . ^tneilyek ,esztendi>nként 51,
tek , Ráczpk é* ^ jdók » e^-ek
090 taHerl; hpznak be.

Sudln , Budynie, Dietriehstèin • tal elválasrtva , teke fprmáHerczeg 'Üradalma , és Vsa id л megleheTös meredek és
Cseh országban1 Rakonítzi • alatt erdfts. • Bzen'hegynek
ker. az Eg-er fó mellett , 181
'éjszakkeleti részén van egy
ház. és 724 lak. , kik na16 blnyi mélységik sziklaü-; gyobb részint foldmivelést
reg» melly а' kénkó gftzt а'
- yznek. • ' ■ •
tbbblnél hasonlíthatatlanúl
-Budínfei / fíSvs , 200 lak. , az
erösben eláriilja, i A* mész- Ise.ïburgi Grófságb. , Mehlbohez hasonló.kft a' nyilá< barh és Kälberba/ h mellett ,
son felül'zölnyire fehérrè éinnét veszi nevét az Isengett, fellebb a' szirt mindég
bui»!ri Uüdingi Gróf linia.
feketébb lera<, és- végre a'
Van itt egy vár , mellyen az
kéményhez hasonlit. A' fö
arvákhaza áll , mellyben is
iïrég ¿ öl magas, és fennt
egy materia fabr. van. A'
mintegy boltos, 3 öl hosz» ' Seminarium1 v. V Szabadm- j szu , és 1 szélés ; ebben még
kola 1606-b.készült.Azui kültübb mellék-járások is ta
só vsnál fekszik az úgy ne- . láltatnak , és a' lold hasa■ vezett nagy falá ( grosses • dékain szüntelen. lángoló
Dorf). Nem távolonnéfcv a' '- kenkö gözök jönnek fei , e*
Büdingi erdonél találtatik
gozök ártalmftsok úgy аж
■ sóbánya. А/ vs. bír vasbáállatoknak > mindaz-embenyával, üveghutákkal,poszreknek. Némellyek. azt éltó , materia j és pamut í'a- - lítják , hotry' a* szemfájást
- brikákkal.
'.
■ '".*
meggy0gyith*.fcj*k.'' "" ;.
Budini , nemzetség Sarmatía Büdsch, hagy Tovfei , Kutschi
- Èuropaea lakosi közül. •
- tapt.ban a.' keleti Maratták
Budinui , magos ' Hegy Eurostátusában 4- egy homokos
paeai Sarmatiéban-, melly-r 'téren a' Soreti tenger öböl
bfil Boristhénesvíze kifoly.
mellett. Kettös kastéllyal.
Budijch, helys. 'Thúrócz Vár- Budschak , Bundziak , Tart.
Tnegyében , Jefcz'enótól í/ióBessarabiában mellyben sza- ra , mellynek ñliálja; 50 kat.
badságszeretó Tatárok lak
es 87 luttn lak. Savanyú kutnak , de a' kik 1777-tol fogjá hires.
J V ' • : «
Va Török birodalom alatt
JBudischaui, vs , hhson nevü'Uállanak. 1, B*ssàrabia.
rod. ban Morvának Briinni Budua , Butua(4z® ía'E. Sz.
lier, еду esztendel, és egy : 36= 30' fc. H.) Dalmátiában
nagy héti vásárt tart piéMcsiny , a' foldindulás által
' bániával;
'■■ ' ...
1667-ban igen megrontott vs
Budhlnu, legmagasabb hegy
mintegy 1800 1. Püsgbkkél
Erdélyben;, 1148 láb ma- - • és nem távol fekvö várral
gasságú. -!
melly S. Istvánnak nevezBudissin , 1. Bautzen.
.-it
tetik. .
i •
Budorus, fó , : Eúbéában Gb% Budwvis, Budovicium ,,Csehr
. 'ГЪ> orsz. ч
-to
í'Budveis C580 .59' 43'/ E. Sz.)
Büdös hegy , Неду , nevezetes . kis szabad bánya és kerül.
kénko ürégg-el , Erdélyben ¿■"■ ns Cseh orsz> Moldau melháromszéki Székben , AIlett , rendes és szépen épült,
toria mellett. Ez Három»
17Ю h. 5870 1. kath. Gymszék , és Csik köztt magánasiummal szép káptalani
nosan áll, a' koröskörül
templomal, posztó kézimi*
lévó hegyektöl völgyek áivekkel ,'Salétrom készít^s
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sel , kó'nyvnyomtatással és Buenos Ayres , tart., déli Aposta
tisztséggel.
Lakmericában , a' Rio de la РГа.ja egy kath. Püspöknek.
ta nevü tart.ban az Atlaati
1301-ben itt volt foszállátenger mellett nevét az ott
ea a' Cseh Leffiónak meluralkodó igen egésséges lelyet egy a' Prágai Univegötöl vette. Eszakra Paversitánál tanuló Ifjuságraguayal , nyug. Tucumából öszve átió 's mint egy 800
niaval , és déíre a.' Magellaemberre menö sereg álla- ni tartományal határos. Etott, mellynek rendelteté*
zen tartományt déla Plata
se az volt, hogy a' Franfolyja keresztül. A' nyár itt
cziák* Csehországba leendö
igen nieleg, de hives reggebétorését meggátolja.
Ii szellök által egy kevessé
Budweisi kerület , a* legdélibb
enyhittetik. A' tel ellenben
kerül. Cseh orszban , ész. a'
a' sok zürzavar, essö , és
Táboi-i és Prachini , kel. a'
dbrgés miatt -az ide való
Tabori kerülettel , del. Balakosoknak nagyon félel)or ország és Austriával ,
mes. A' tart. minden Euronyug- pedig Bajor orsz. ha- pai és Afrikai gyümölcsöktáros-, f?: és 1/2 Cseh mfd ben , marhában , szárnyas
hosszu/s 9 mfd széles.Hegyei
állatokban, halban felette
Hum , Dreyessel , Hohn- termékeny , és foképpen az
stein, Flockenstein és Hochállatok börivel igen nagy
fürchtet Folyóji: Moldau a* . kereskedést üz. Fft vsa.
Malsch és Luschnitz mellék Buenos Ayres, v. Nuestra Senfolyókkal. Termékei : fa',
ñora de Buenes Ayres, Bonavad , és hal. Lak. 169,0*5,
iresj Fanum S. Trinitatis,
ezek fó juhtenyésztést és
("340 36' 27" del. szél. 60Э 40'
■jeles kézimiveket üznek :
30" kel. hosz.) közel Plata ,
Gyolesra, pamutra. és posz- vizének torkolátjához mind
tora nézve. Számlál: 9(1-5)
járt Lima .utin második vs
vsokat, 26 (23) mvsokat és
Spanyol déli Amerikában
821 fal. Ittnémet nyelv az
fö vs és lakja a' Viceki.ráiy- uralkodó.
.1
- дак, fökereskedöhely 3000
&udwiet(MorVai),vs Morvában
h. és 40000 1. Lakhelye egy
Znaymi ker. 392 h. a' külPüspöknek , Academiával ,
so vsokkal együtt 16,16 1. fámathematicus
oskolával
rával várral , és póstastatiegy honnyi társasággal a*
¿val.
Y
. " - fpldmiveléselomo/.ditására,
Bulynie , I. Budin.
- . i
eok klastr. mind a' két nem
Budtanou> , vs és Urodal.
részire , 2 réwel ugymint:
Seret folyó mellett а' ТагRiachuelo és La Ensinadánopoli Orosz Helytart.
val , egy kis kôzônségesen
Budtiak , I. BudschaV,. ; ¡
megerösittetett fellegvárral
Budzin, С52° 3' 25" E. Sz. 34o
üz jó kereskedést , 's a' mes40' 45" kel. hosz.J vs a' volt terségiszorgalma.nôttôn nö,
Warsói Hercz. Bromber^i
1767-töl fogva békességideoszt. ni h. 890 1. ésposztó
jén minden két holnapba
fabr.
egy pósta hajó jön ide CorBueno Deseo , Boni desiderii
nunából Spanyol orsz.ból.
prom. fok. új Guinéában
Van itt egy posta is Lima
Latrok szigetének ellenében
es S. Jago felé. . .
Amerikában.
Buenretiro, királyi mulatóna-*
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lota Madrid mellett Spalak.
"
'•" ':
nyol orsz. egy közönseges £uguIma,Buçalminsli(fâO 30"
kerttel es
és egy
e#y Porczellán- É. Sz.) ker.béli vs az Orenburgi Orosz Helyt. hasonló
fabr.
nevü folyó mellett>-- melly >a*
Buer, luth. Eklésia 82.5 h. és
Kamábaszakad, 5000 h. egy
- föhelye egy hasonló nevü
elöregültek 'síj gyámoltalan
kant. a' volt Westfália kir.
betégek Ispitályával.
Weser -osztály Osnabrück
kerül.
■ •■
Buguraslansk , ker. az Oren
burg! Orosz Helyt.
Buffado , Rieviere aux boufs ,
folyó ész. Americában Lou- Bühelhofen , vár , es híteles
komniissioi urodalma a'
siana tart.ban. melly a' Mis"f^aehavitzi Uraknak , felsö
surei folyó felsôrészïnélMis*
Stiriában Judenburgi ker.
. sisippi fóba ömöl.
nem messze innét van egy
Buff-árala , kis vs Kalabriában
Schwartzenberg Herczegi еч
Ñápoly orsz. hol a' Sibari
folyó Tarentoi öbölbe sza- züst tarto ónbánya.
Bui , ker. a' Kostromai Orosz,
kad»
Helyt.
Bug , jeles határ folyó Galli
tziában melly a' Lembergi Buják , Helys* Nó'grád Várm,
ker. Grywowcenál ered és
Szécsérii járás. Ecsegtöl nem
messze , Hatvantól 3 i/a mfd
S. Zakroczinon fellül War
sói volt Herczeg. Vistulába F.U.H. Eszterházi lak. Magyarok, kat. tulajdon Pléb.
ömöl. •■ • •
Uradalom és hasonló nevü
Bug, 1. Bog.
omladozott várral.
>
2?«£*y»darabföld Francz.Bour
gogne nevü tarbbàn Bres- Bujalance , (37o ,58' ¿sz' szél,
11» 9o kel. hosz.) vs Cordo
- sériek keleti részéról. Felsö
va Spanyol tart. 8000 lak.
Bugey hegyes és erdös de jó
gyapjú és börfabr.
juh tenyésztésSel bir-. A' lak.
jó sajtot csdnálnak és küld- Butnsk , Bruinsk, kis vs Sim—
.— alsó
- - Bugey,
- -0 . sikabb és
briski Orosz. Helyt.
nek,
termékenyebb. Bugey most Buis, Bu^íum, vs DromeFran.
része az Aini oszt'.
7
oszt. Oueze folyó mellett
Buggias , Isla de: los Negros
2210 lak.
(90 26'— 110 33' E. Sz.) ¥Ы- Buitrago , vs Gvadalaxaranelippi sziget, 311/2 mtföld vü Spanyol" tart.ban
■ ■ 1
— ll"
melly
Infani;adoi Hercz.hez tarhosezu, 4—8 szé'les ,» igen
_
hegyes , erdös , vizes és ter- tozik.
mékeny Riskásában, 's yad- Bujukdere , (az az nagy völgy}
falu Constantinápolytól &
ban. Az Bissayiakon kivül
mfd a* Canalis torkolatjá»
laknak itt még sok szerenál , mintegy 6 mfd a' fecsenek is. Föhelye Taysan.
kete tengertöJ.A' ház. a'tenBuggies, 1. Bonier.
ßughia , tart. Nubia orsz. Af- ger partján fekszenek.'s mint;
egy mfdnyi darab földett
ricában, jEgyiptus déli határán fö vsa Bughia , lak. foglalnak el. Az Europai
koborlók ragadozásból , és Követeknek itt házaikvan-?
nak, mellyek magokat csimarha tenésztésbôl élnek.
nosságok, és a' kertek' szépBugin, 1. Boujejah.
sége által külömböztetih,
Bugtesen, L Bonier.
Bugue , (la) vs , Dordogne Fr. többnyire Europaiak , G04
oszt. Vezere mellett 2470 rßgök, és Ôrmények lakj^h
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470 îo'és 48э 30' köztt) 1776
Emlékezetre méltó itt
ig a' Moldvai Herczegs.tarszornyünagyságu Platanus.
tozott t melly idöben a* PorBujuMrïmbrohor , 1. RickahagtátólAustrian, lépett, 's 1786.
lasLri . , / : ,
fogva Oallieziának CzernoBukac*owc« , . vs. Galhcziában
wiczi ker.téttesz^hegyiesjera'Stryeni ker.
Hukare.it , Bukuresht (43° 48'. , dös, ingoyányos, gazdag sóval,i84 □ nifd. 208498 lak.
15" É. Sz.' 44P 2,5' го" kel.
számlál , kik többnyire,
hosz.) fövsa Oláhorsz.nak ,
Oláh éeMagyar jôvevények,
Dumbrovitza mellett. Lak}a a' Hospodárnak , és egy . 79.3. zsidó familiákal : Erdei; fôképpen a' Bukowiagörög Metropolitának. 67
fertályokra osztva 42000 l.
nierdö; fol yoj i : Prnth, Dni22 kl. 7 temp, mellyek köztt,
ster , Suczawa , Moldawa ,
a' 2 oláh görögön kivül ,
Bistrilza,Seret's a't.klimáj'a
egy kath. egy luth, tempi,
mérsékelt , egésséges. Tervon 1 görög fooskolával. . A'
mései: só , értz fôképpen
keréskedése gabonával, taaranyszarvak Bistric/ában;
bákkal, ökrökkel,. juhoksok cser.fák ,\lovak , markal , mézz'e'i', viasszal , böhák , да jeles méhtenyésztés, Foglal magában 3 vsorökkel , faggyuval , vajjal,
kat 3 mvskat 266 falukat es
és több Austrxából és Orosz
bir. behozott fús/etszám ¿
37400, h, Kereskedik : szarés fabrikai portékával jeles.
vasmarhával , börökkel ,
Bukart, i. Buccari, . ; :L,,-¡ i
lovakkal , gyapjuval , viaßükhen , m vs és Prépostság Ho
szal és mé/zel.. Fo vsa Çzerr
nOVyitZ. 1 . .4; •
ja Grófság , Lineburgi H,
Bukowine , falu alsó Szileziáben.
£ukt, ye a', Kiewi Orosz. ban Wartenbergi ker. .6o 1.
és egésséges kuttal.
Helyt..
Buhne, Tungefiord tengerö- Bukurestft , L, Bukarest.
böl Ndrvegiában. ) >■
Bulach , ¡(Ré^'i) falu WürtemBukncz , Bukoxyee falu Abauj
bergi Calw ker. a' fekete
Várm.ben , Kassai jár. Kaserdóben nem távol Nagold
sátói 1 mfd. F. U.B. Meskó, . fótol 490 1.:. ,.'
...
lak. ele^yes Tótok. Fekszi'k Bulach , vska Heivetziában a'
egy völgyben örlömalmok-»
Zúrichi kant,. termékeny
kal , és vasbányákkial. :¡
,, tájékon;, 2190 1.
Bukovatt, falu Horváth orsz. Bulack, (u)). ys ugyanott .590
Zagráb v^àrm.bep, He:?yif 1. réz és ezüst bányával
jarás. Verbovskóho 5 ¿ra ,
szomszédságban.
:
Brodi urodi Bellói^tiszti hi- Bulagansihy , Orosz vár Szibevatal , és- Podsztanye Pié- ria , Buraj teni tart.ban ,
baniához tartozik; Másik ,
Nagara yizénél.
melly Zágrábhoz csak egy Bulahnana, his vs.Marocco orsz.
óra, és Szent Simoni PiéDu с ala .bar t. Afrikában,
bánoshoz tartozik hires de- Bula к , Hejys. kôzép Mgyiprék szôlôhegyérôl.
tusban \fi óra észak nyuBukow , mvsCseh orsz. Rako- gotra Kahirátói Nilus mel, nitzi key., koszén bányákkal. lett. Cajúra' réve , mellyböl
Bukowina, tart, a' Kárpát bér- ez egy • külsö vst formál
czei ésDnister között,Pruck's - 1200 lépés hosszu , és .50p
Sereth ferrási naeUett
Sz. széies igen szép közönsege^

ferdökkel : tárháza azon kereskedó portékáknak , mel
ly ek alsó£gyiptusba küldelnek. Van itt egy alkahmvtos
Okül (az a/, kozpnséges Portéka tárház) és Egyiptusban legnagy óbb Vámház a'
hol minden portékák , mellyek Rosettébôl és Damialából Kahirába , és innét vissza mennek, megvámoltatnak.
Bulakan , tart. Luzon nevü
Philippi szigetben, északra Manillától, csekély terjedésü , ugy hogy egy nap
bejárhatja az ember ; de
még is bir. 50000 1. és sz6rnyü termékeny. Itt találtatnak a' szigetek legszebb
Asszonyai.
JBulam y (10030'— цо ész.szél.
, 1,5« nyug. hosz.) egy a' Bissaffoi szigetek közül. Az Atlanti tengèr partjain Senegambiában , 4®o Angol □
míd nagy , bir egésséges 'a
mérsékelt levegövel , a' kereskedésre alkalmas fekvéssel , teres , és biztos révvel,
mindenfél'e foldterméssel ,
ugy mint : pamuttal Indigoval, riskásával, kávéval,
gyümölccsel , fával , biva
íokkal , majmokkal, papagájokkal 's a't. Itt 1792-ben
egy Londoni társaság emberséges czélbol egy letelepedést fundált, mellyhez a'
száraz földön az oda való
Herczegtöl vett nagy Bulami birtob is S. Freatownal tartozik.
Bulcino , vs Lukaniában , Ita
lia orsz. régi Vulceíának
tartatik.
ч
Bulgar , pusztult vs- Kasání
Helyt. orosz bir.ban Kasárttóí mintegy 70 werst; fô
heíyeBulgáriorsz.hak mellynek dzimjével most is él az
Orosz Cs. északra Kasan ,
d.reí Astracán k.re a' Bas-

fciài és Kalmuki tatárság1
kerítette. - . •
ra
Bulgaria , Bulghar « Щ, v
- Bulgarey Török tart* Europában melly délrôl a' Du*' nánál feítszik, a' fekete tengerrel határos 1740 Q mfdön
1800000 l. számlál. Hegyes
de a' vólgyekben még is
nagyon termékeny , gabonavai borral bôvelkedik ,
szörnyü sok sassal, melly eknek tollai egészTorôk orszban nyilakra fordíttatnak.
Itt à' Dunában igen sok a*
hal. A' lak. Bolgár nyelvet beszélnek , melly a' Rácb
riyelvtöl igen kevésé küíombüz , és részint görög , részint pedig Mahomed hitüek. A' tart. 4 Basaságra
részeltetik : Sardiki , Nicopoli,Silistriai, ésWiddinire. Fo vsa Sophia
Bulg/itvilte , mvs urodalon*
Bar Her.ben Francz. orsz1.
ban, egy Pléb. és Ispitállyal. Az 1431-ben itt esett
csatáról nevezetes ¡ mellyben I. Renat Lotharingiai
H. megfogatott, és Dijonba vrfetett fogságba.
Balis, vs Phokisban a' Boeotiai Thisbe vstól 8o,az Antikyrenusi révtol íoostad.
Balka , folyó Austriában En»
alatt, Konnendorfnál a' Ma
nnhart hegynek határánál ered , és északról The-^
jába szakad.
Bullían, vs Ausfriábán Éns al
lait ay Mannhart' hegyi
négyedben Buíka ny-ugot?
partjánáí tôrvényszékkel /
pléb. és i6'i F.
Butt , Bulle vs tíeívetziáhatí a'
Freyburgi kant.
Bulla , szabad vs hetsb Numb<diában.
Bullaeurti, Britaniai szígethetf
Acriconium vsánál balrai,.
mostani Buelt.
Bultaihetek , Szerfttsen tíertííet
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Sierra-Leona partján felsö
egy kis várral, Uraság-arenGuineában , kik azon kis ¿
dálással, kisménessel, 2 0ra' Sierra-Leona folyó torko15 malomraal , 75 h. és 265
latjának északi részérol fek- L Az itt nevelt íovak neve- vô darabfóldet, melly Bul- zetesek.
lam nevet visel
és az Bungay, vska a' Suffolk ne«gész Sierra-Leona deli révüAngolGrófWaWeney melszéról való partokat, a'Tira- lett melly egész Yarmouthig
maniták tartományátol ehajózható , a' temploma
gész a* Scherbro folyóig
egy emlékezetes Go thus élakják. Ezek bátor ésJól кi
pülel.
mivelt Szeíecsenek. '
Bungo , fö vs és tart. a' Ximo
BulUones , nemzetség Manevü Japanr szigeten, melly
cedonia lllyriumban szélül.
maga is üéhaezen nevet viBullingbraock , kis vs és Grófs.
seli.
Lincoln tartom.ban Angliá- Büngou> , vasfab. az Ekaterinban.
tí''
burgi orosz. Helyt. , áll több
Bullenstein , 1. Borostyánko.
vashámori mivekböl , vasBuller-Aa , L Aa.
macskaverésbôl , 's a' t. eszJBuUerborn , 1. Altenbeckeíb
tendônként 130000 font vasBulles , vs az Oise Fran. oszt.
nál többet szállit. Ehhez
220 h. és gyolcsfabr.
.
1400 mesteremberektartozBumadus ,
fó Macedoniáпак.
ban Arbelához mintegy 7 ßungusch , v. Bunguschat a*
mfd., Lycuson innen.
kevésbé termékeny déli réBùmow , nagy rézbánya Perm
sze, a' Kabulistán nevü keOrosz Helyt. a'hasonló neleti Persiai tart, hoi is délvü vs' délirészérôl. A' helyrol egy nagy sivatag nyuség bir 2eo h.^ és 850 mes- lik el , ezt valami Kau neteremberrel és 1700 hozzá vü folyó keresztül folya ,
tartozó parasztokkal.
melly azután Indusba szaBünde, (52o ia' 1,5" E. Sz., 26°
kad< Az ide tartozó Rohi
13' гг" К. H.) vs és föhekerület honnya az innénd
lye egy hasonló neyükant. nevezet Afghani Rohillás
a' , volt Westfál. kir. Weser nemzetnek , melíy most
oszt. a' Biebfeldi ker. 1
Indiában tartózkodík. Pô
temp. 106 h. és 721 1. kik
vsa Ruglis.
fôldmivelésbôl és fonásból Bunschoten , Helys. Egy. Belg*
élnek»
orsz. Zuid tó tart. 800 lab
Bunielkund, Bundela az az :
kik halászattal föglalatosGyemánt tart. v. Dangaja,
kodnak.
egy a* Rasbutteni tart.nyok Buntenbock , Bányahelys. a*
közül Hindostánban nyuvoltWestfá.Clausthali kant.
gotról Benarestól , a* Ma- Osterode kerül. a' Harczi
rattáknak adózik ; hegyes
oszt. ban 55 h és 300 L kik
ország , melly a' nagy és nagyobb részint szénégetôk
népes Pama vsnál találtató
és fuvarosok.
gyémántokról hires. Föhe- Bunwut , sziget a' Pelangy viz*
lye Rua*
пек kifolyása elött а* MaBündkeim , kis falu a' Harcz- gindanoi szig. Asiában 13
burgi kant. Goslari kerül.
német mfd a' kerülete, bir5
Hildesheimi oszt. a' voit jó levegövel , termékeny
, Westfa. kir. Radau meílett fülddel , némelly haszrios

- 495 termésekkel, ugymint : ró85 П mfd nagy , 313592 L
zsafával, és csak néki tu12(31) vsokkal 3H*0 mvlajdon Bejonas nevü füvel,
sokkal és 85Urodalmakl<aI.
melly , a' szölö vesszöhez Hegyeji : azóriás hegy a' Si-»
hasonlit 's a* mellynek fe- leziaihatárokon, azlserhelér nedvét, a' Magindanoi gye és több jeles hegyek.
lakosok szappan gyanánt Fóji : Iser, és Neisze. Terhasználják, és biztos rév- mései : í'éldrága kövek , ga
vel. A' Magindanoi Szultan bona, fa, bor, (mellyek
ezt 1775-ben az Angoloknak köztt a' Melniki veres bor"
ajándékozta.
legjobb), gyümöcs , komló ,
Buntlau , Boleslavia innior ,
len , vad , és ércz. A' lak.
vs a* Jaueri Sileziai Hercz. jeles barom tenyésztést és
Löwenberg -Bunczlaui ker.
lenmivelést üznek, 's birBober mellett, 431 h. 3530 nak sok kézimivekkel ,
kath. és luth. lak. kik ]ó gyolcsban , és gyapjuban,
posztöt , gyolcsot, damasz- és tö,bb üveghutákkal. Fö
bot harisnyát , és cserépe- vsa O Bunzlau.
dényt készítnak. Szomszéd- Buohabilacolo , vs az innenaágában találtatik: topáz ,
so Nápolyi Herczegs : 3200
akhát, chalcedon, és más
lak.
kövek.
Buonalbergo, vs ugyan ott
Bunzlau , (régi) haidan kis
2900 lak.
ker.béli vs a' Bunzlaui ker. Buon-ayre* , 1. Bonaii*.
Cseh orosz. most pedigkö- Buon- Convent o, k.vsegydomzépszerü Helys. 122 h« és
bon Toskánai N. H.ben. Itt
több kath. te ..p. A' lakosi
mond)ák , akarák VII HenCsehül Âszélnek, 's foldrik Cs.tmérgesitetthostyámivelésbôl, vsi munkákból,
val elveszteni.
és képcsinálásból élnek. Az Buphagion , mvs Arcadiában.
itt találtató csudálatos kép ßuphagu* , fó Arcadiában.
esztendonként több ezer ßupAres , Buphras , Tucidides
emberektöl meglátogattaszerént , Pylos elött fekvötik. Itt ölettetett meg S.
kis sziget Messenia mellett.
Venczel Drahomira készte- Buporthmos , tó~ Argos tart,
getéseire testvérjétol Bolesban, Trözen és Hermtone
lavtól a' káptalan tempi.
között,
aitajánál.i779-ben 2oMarcz- Buprasion y vs Eifa" tartvffaif
ban majdcsaknem egészen Homerusnál.
hamuvá vált.
Вита f vs Buraikos víze mfflBumtau , (uj) kerül.béli vs
lett Achajában 101 OlymIser mellett, jólépült 396
pias 4 eszt.fren fold indutástöbbnyire kö h. 3510 1. kik
által eínyelettetetb
sok posztót csinálnak és bort Buraikos, fó AchájábanV
készitnek. Kath. Gymnasi- Buragrag, folyó Afrikában Fezf
ummal , Dékán tempi, és
királyságbañ , melly Atla>
¿ más kath. temp. A* vsí hegyébôï ered és az Atlanti
kôzônséghez 13 faluk tar- tengerbe szakad , hol réveítoznak.
csmáL
Buntlaui kerület , Cseh orsz. Burano , kis- vs a' hasoníó né>
Lusatzia , Silezia, a' Biczo- vü szigetben a' volt Adria-*
wí Kaurzmi Rakonitzi és
tiai tenger oszt. Lomb. Veít
Leitmeritzi kerületek közt kirs/Lan.

f
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- 4*6 Eurâiok, tulajdonképpçn Borczimet ád néki, efc kimondga-Buratok oroszul Braczki,
hatatlanúl pazdag,
vándorló nemzet Orosz Ir- Bur buch) Grundbui bach , hely s.
kuczki Hetyt. -a' Mongoli a'szabadioldonBergiHerczs.
határoknál és Jenizei An- nek Szieg. . nevü osztályágara, Tunguska , Lena, es ban Siegtpl a.mfd. , kpzel
a' Baykaltónál, ök Monhozzá taliltatik ónbánya.
golok és külso pallérozások- ßurchuna , Rómaiaktól Fabara nézve , a' Kalmukokhoz,
ria neveztetett , sziget Ems
hasonlók. Az ö fekete vastorkolatjánál , mai Bor
tag hajokat egy csopcum.
fig el szokták nyirni , Bufczinin , v« a' .volt Varsó\
sokan a' férfiak közzül
Kaiisch oezt.ban 1.
szakálokat is kihuzzák. Burella, kis vs innensö AbruzTestre 's lélekre nézve gyenzoban Nápoly orsz. ñera
gék és ritkán élnek hosszú
távol Sangro fótól. *
éftet ; ugy ruházkodnak, Buren, vs Egy. Belg. orsz. Olaknak 's élnek mint a' ber-Ysseli tart. Linge fónak
Kalmukok nyárban a' réte- azon ágánái ¿, melly Mülken szor sátorokat vernek ,
lengrabenriak vagy Betautéíen fagunyhókat épitnek nak hiyatik, erósvárral.
az erdökben , de ezek öket Büren , vs és fbheíye egy haïievéssé védik a' .hideg el- sonló ttevn oszt. a" volt Westlen , azért tehát vannak fáliai Kir. Fuldai oszt. a'
néMik olly }ó égyaik mint Paderborn! ker. Alme melaz Europaiaknak. Az ö fô
lett , 2 tempi. 198 ház. és
munkájoka' barom tenyész1130 lak. bir egy pusztával,
tés és e' mellett a' vadászat
5 vizi-örlö , egy olaj , 2 fü's halészat. Egy gazdagemi
rész , és 1 papiros malomber bir több ezer tevékbol, • mal. Ez elöbb lakhelye volt
lovakból , marhákból )uegy hasonló nevü Urodahokból , és kecskékból alió
lomnak..
csordákkal, és ezen b^rom Büren , Beuren, szép élelményujt riekik ételt és italt.
nyes vska Helvétziában a'
Kenyér és só nélkül szükol»
Berni kant. az úgy nevezett
¡kodnek. Kézi.munkájik nem
Seelandban Aar mellett, egy
rutak,készitteirek még ezüshiddal ugyan azon.és várraí.
tel kirakott eszkozóket is , Burfort, vs az Oxfdrdi Anffol
pálinkátsavanyu téjbol kéGrofs. Windrush mellett bir
szitnek és
jó izü theát,
gyapju mivekkel és derék
páfrány füböl. Pogányok.
nyergeket készít , ezen körA' Burätok tizenegy ágaknyékben ló futtatások tarra oszlanak , kik 1783-ban
tatnak.
f jmintegy 50 ezer fegyvertfog- Burg , vs az Ober Yssel tart.
' hato embert számláltak.
Egy. Belg. orsz. várral és fo
Minden ágnak van tülajdon
helye Visch Ürodalomnak
j>arancsolója » . ki Saiszan
melly a' Herrenbergi házhoz
nevet visel mindegyütt egy
tartozik, és д vst 2 falut
Óerczeg vagy Taischa alatt
és 3710 1. fogíal.
átlnak , ki öket pátriár- Burg, vs a' kôzép Brandeburgchai módra vezérli ; az óban Ule mellett , 1 1.4.3. b. es
tisztsége örökös és az Orosz
6690 1. kik között 227 posztóJkormányzás egy tanáesos
c&ináló.k vannak, kik eszt.
ként
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ként 8000 darab posztótkéés kové vált faí*
szítenek , ¡itt sok dohányt Burg Boxberg , Г. Boxberg,
is termesztenek.
Burgbernheim , Burkbernheíra
Burg , ravs Wipper mellett
nagy mezôvs egy várral
a' Rajnai oszt.ban Bergi Bajor orsz. Rezat ker. marHercz. 310 h. es 2000 1. kik hakereskedést üz. A' közel
jó puskákat készítenek és fekvft vadferdó sokszépkéhallal meg rákkal erös ke- ezületekkel bír.
■ reskedést üznek.
Burgdorf, kis vs , egy várrat
Burg, kis vs alsó Lusatziában
a' volt Westíal. Aller oszt.
Kottbuzi ker. vaskövel és
Owe folyó mellett 279 h.
torfávalmellyekböl 1809-ben 239-ea
Burg, vs Austriai Szileziámegégtek , és 1850 1.
ban Troppaui Hercz. Mora Burgdorf, vska tíelvetziában
a' Bernai kant. egy tetönt
mellet 800 1.
Burg , 1. Borg.
Emme mellett az EmmeBurgaon , hegy a' tulajdovölgy végénél jeles tempi,
ni Africában, hires . Vasa* tanács ,
és vevóházzal ,
letus, most Useletnek egy nagy várral > melly a' v*
iiga.
részérol tígy köszirten fekBürgas , török kereskedö vs
szik. Ittvan az a' hires ImItum-Iliben a' fekete tenger fausti ferdö.
egyik ôblénél melly a' föld Burgdorf , pléb. falu a' volt
termésein kivül : gabonát
Westfál. kir.Schladeni kant»
gyapjut vasdt , vajat , saj-*
Goslar ker. az Ockeri oszt.
tot , bort 's gyapju rnateriát Pave mellett Goslartól WolConstantinápolyba szállit¿
fenbüttel felé , Warne meï-*
Burgau,YisqAa.n Austriai Marklett , vámtisztséggel és 600
Grófs. Sváb orsz.ban Duna
lak.
mellett , ï-ech és Iiier kö- Burg-Ebrach , nivs Bajör orsz.
zott , 8 mfd hosz'ú és ugyan
Maini ker. kôzép Ebrachannyi szélos mellynek fonál , várral, szep tanácshelye Günzburg volt , a' baházzal, jó serfôzéssel, és kö-*
70Г felsö Duna kerületéhez szirtpinczékkel.Helye a*
tartozik.
Tôrvényszéknek.
Burgau , kis vs, Mindel folyó Bürgel, lus vs a' Weimari Hei
meilet 2300 lakos. level
czegs. Gleisa vize mellett,
tárral , és enyv fözessel i
108 h. és 1 100 1. kik sok eselakja a* Tôrvényszéknek.
rép portékát és seprötke'Burgau, mvs ÍStiriában Graszítnek, közel ez mellett
tzi ker. Lafnitz mellett 1.50 fekszik egy régi klast. Klösh. közel a' Magyar határokterbürglin v. Bürgel im
hoz 7 és ißt mfd Gröcz-töl>
Thal.
kath. fárával határvám-- Burgemündén, Urodalom, Hesmal , és pamut fabrikával,
sen - Darmstadti , birtokmellyet ezen mezôvs' és egy
ban , egy koszikíán épüít
hasonló neví biztos Comisvárral, Ohm vizénél , ketfasiónak Ura GrÓf Battyány
lukkal , és kósziklákbari á-'
szerzett.
sott árkokkal keríttetett.
Burgberg, hegy a' Bolkenhe- Éurg-Farenbcuh, 1. FareribachV
im-Landshuti ker. Szileziá- Burgfriedberg , 1. Friedberg. \
ban egy kis sáncczal talál- Burghaszlach , mvs Haszlach
tatik itt gyémánt, krisztályj folyó mellett Bajor orea»
IIÜB. LEX. I. DAß.
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- 40» sárt,
Rezat ker.ben.
Burghaun , va. és vár Haun fo- Bürglen , vár, és helys. Thur>
mellettHelvetziáb. a'Thurlyô mellett a* Fuldai Hergaui kant. mellynek alsó
^.czegs.
torvényszékei hajdan a' S«
Burghausen, Bürchaus en , va
Galleni vshoz tartoztakBajor orssz. Salzah ker. Salzátol és egy hegytöl bézár- Burglengtnfeid , vs Bajor orsz*
va , mellyen a' régi vár áll; Regeni ker. Naab mellett
1.360 1. és jeles hegyvárral
a' vs bir 315 h. 3000 1. hea' szomszédságban , helyo
lye egy Appelálló torvénya* számtartóságnak és törSzéknek , Politziai biztosvényszéknek, bir puska fáb,
ságnajk , egy torvényszékés derék marhavásárokat
nek és számtartóságnak.
Haleinisóval , ésbórreleros tart. Szomszédságában Saltendorf f'alu mellett találkereskedést üz.
Burghaz , kis vs a'fekete ten- tatik valami Winczel nevü
ко , melly , ha egy kevésgermellett, Romania nevü
Török tart, hol egész Török sé dörgölik a' terpetinheü
orsz.ban a' legszebb pipák, hasoriló szagot ád , és mind
niegaranyozott csészék és az embereknek , mind a*
marháknak sok csetekbea
másfélék csináltatnak.
^a/-yA-C<7Ji/tf,mvsSuffoIcktart. hasznos.
Angliában Waweney vízé- BürgUcz , Fürstenbergi Urodal. Mies mellett Cseh orsz.
nek torkolatjánál. Római
Rakoniczí ker. bir vas é*
ak idejében igen nevezetes
hámormühelyekkel.
eröseg volt ; délre , k.re ,
és északra sánczai most is Burgo, Borgow, BorgodíVal
Sugana, Worchen, Burgum,
láttatnak , ny.ra pedig az
említett viz keríté.
vs és kant. föhelye, Olasz
orsz. a' Trientbbl VelenczéBurgheim , Burkheim mvs Ba
jor orsz. a' felsö Duna ker.
be vezetö uton , Trientöls
800 1. egy szép kellemetes
mfd , Brenta folyó mellett ,
2200 I. és szép várral.
és termékeny kôrnyéken.
Burgheim , tisztség és mvs a' Burgömer ,
í'alu a' volt
ííeuburgi Herczegs.
Westfaliai kir. Leimbach
Burgidala, 1. Bourdeaux, Auaokant. Hailei ker. Saale oszt.
nius'és sok más tudósok'honWipper mellett 1 nemes teia,szôleje mindég hires volt.
lekkel , 2 vizi malommal ,
Burgiones , nemzetség , melly
1 mészkemenczéVel , 56 h.
Visztuíán túl,Germania haés 304 1. A' szomszédságban
tárán íakott , némellyektol vannak alabastrom és gyps
Germanusoknak , másoktól,
bányák. A' Burgörneri tá• jékhoz, melly a'RothenburBastarnéknak tartatnak. Burgkrain, Urod. és vs Frisingi bányatisztség alatt áll ,
giai ker. Bajor orsz.ban atartozik 1 fenyíték ház. F6zon nevü kastéllyaí; hozképpenemlékezetes ezen tázá tartozik Isen mvs is.
jékban , az Herbstadtól 1/2
Burghundschaft , ys Bajor orsz.
orányira elrendelt Gözmii
Main ker. veres Main mel
melly 1 minutában
láblett egy kftsziklán várral,
nyi vtzet 22—23 öl magases 1230 1. kik nagyobb réságrafel emel és a' bányákszint foTdmiVelest , és serból kihajt.
fözest üznek л tart 12 vá- Burgos, tart, régi Castiliába»

Spanyol orsz. ugyan annak zel SWarczachhoz ; pántlika kézimívvel.
északi rësze, vadon hegyek.
406000 1. A' régi fövsa
Burgtorf , pléb. falu Hildesheimi Herczegs.ben ; ennek
Burgos, 10000 1. 16 fárákkaí ,
i8már most megszünt klast.
kornyékében volt hajdan a*
Cs. kastély Werla.
egy Collegiummal , ,5 Ispitályal; igen kellemetes fek- Burgund , Ii Bourgogne, és
vése van egy hegynél,mellyFranche-Comté.
nek tovénél Alauzon vize Burgundi kerület ,
jykor a'
foly : lakja egy Erseknek,
Rom. Birodalom 10 ker.
közül , mellyhez Franche's fooskolának ; kereskedö
Comté , v. a' Burgundi Szaés kézimives királyi társassággal, posztófab. gyap- badgrôfsàg,mellytôl ez nevéfe
veszi, a' 17 Belgiumi tartojukeresk. és várral. A' kápmányokkal egyetembe tartalan templomban sok Kir.
tozott. Minekutána est Fr.
nak és Kir-néknak még azon
orsz. délrol megceonkította t
hires Cidnak is , és szerelészakról pedig az eg.yemes hitvesének sirkövei tasült Belgiomi koztársaság
láltatnak. Itt erös gyapju
formálódott , és Branden
kereskedés üzetik.
burg is egy kis darabot maJBurgow , 1. Burgo.
.Burgscheidungen , kis falu Un- gához vont volna ; állott ezen ker. még csak 9 tart.ból
strut mellett Saxoniában
és nagyobb részint ezek sèm
Thuringi ker. régi hires
•várral ; kemenyitö , gyap
voltak már tokélletesek 's
minden részrôl eggyesültju harisnya fabr. és salét-«
tek. Ezek Austriai Belgiromos gunyhóval.
umnak hivattak az Aus
Burgschwalbach, vár, és helys.
triai ház u.tán melly ezekefc
Nossau-Usingi Hercz.Wieszegy Generál-Helytartó áltat
baden és Dietz között.
kómányoztatta. EmlékezeBurgstädt , Burgstädtel vs a*
tesebb folyóji : Scheide ,
Schönburg Grófi , RochsLeyev. Lys, és Maas, Samburg nevü Urod. 250 h. 1950
bre , és Roe v. Ruhr. Kö1. gyapju, pamut, ésselyem
zônségesen véve ezen tartofabr.
mányok termékenyek, csak
Burgstall , mvs Austoiában
délrol , hol sok hegyek és
Ens alatt, a' Becsierdö alatt
lévo negyedben , nagy Erlaf erdök vagynak , teszi ; fa ,
barom , és vas a' legjelesebb
mellett, 2 várral, 1 fáráterméseit. Bor csak Luxemval és îoo h.
burgban terem , ¡óllehet ez
Burgstall , pléb. falu és föhelye
az Ardenni erdö kö/epin
a' hason hevü kant. a' volt
fekszik, és fán , meg vason
Westfaliai kir. Stendali ker.
Albis oszt. Urasági - gazdakivül egyebet nem hoz. Az
egész kerület kath. volt. A'
sággal, majorral , vizi malommal és 630 lak.
Lültichi Püspokség e/.en keBurg - Steinfurt , Stadt-Steinrületet nyugotira , és na, iurt , vs Aa mellett,. lakgyobbikra, a' Schflde mind
helye a' Bentheim Steinfura' két részinél , és keletiti Grófoknak , 1200 lak. és
re v. kissebbikre , a' Maas
folyó mellett oszfá fei , nyu1 Gymnasiummal.
Burgtham , erös vár és falu
goti része foglalla nagyobb
részét a' Brabanti Herczs-«
fiajor orsz. Rfjsat fcey. kö1
3* *
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belt , a' Mechelni urodalCleve! Herczs.ben , Wesel
mat es vst az Antwerpi
elleneben Prusszus Királyé.
Markgrófe.ot és vst,nagyobb Burjasot , falu Valenciában ,
részét a' Flandriai , HenneSpanyol orsz. 1400 lak. és
gaui és Namuri Grófságok- nagy fold alatt való gabona
nab. Keleti részét tette na- tárháíakkal, négyszegü kögyobb része a' Luxenburgi vekkel kirakott és falakkal
Herczegségnek egy része a'
korülvétetett.
Limburgi.és egy his része Burkenberg , hegy a' Wernia' Geldriaivagy Obergelder- gerodi Grófs. jó vas köbani Hercz.ségnek. Ezen ke- nyákkal.
rületekben nem voltak ke- Burkersdorf , falu Austriában
i rütetbéli Felsóségek, hanem Ens alatt a' Bécsi erdo alatt
csak ország Statusai , kik lévô negyedben , várral ,
három klassisokra : a' Pap- Tórvényszékkel , kath. pléságra , Nemességre , és a' bániával, 8.3 h. postaváltásrárosok' Deputatusaira yol- sal és kobányával.
tak felosztva.
Burkhausen ,■ 1. Burghausen.
Burgundiones , Vandulus nem- Burkhausen , Vs 3500 1. Salz*
zetség, elpször OderaésViszJ- mellett, melly innét nem
tula közt , utóbb innen is messze az Innbe szakad , felSarmatiában , idövel Gal- sö-Bajor ors.z. és hason neíiában , fnelly Germania vü Számtartóságban , heprima , és Burgundia nevet gyen fekvö régi erös várral.
nyert , laktanak.
Burkfieim , vska Rajna mellett
Burgundischer Münifuss t 1.
Badeni Treisam ker. 5000 I.
Kreutzthaler.
Burkus ország , 1. Preusen.
Burguruslaw , vs az Orembur- Burl-Dschalof , kis birodalom
gi Orosz Helyt. Kenil mel- Senegambiában Afrikában ¡
lettr
délról Cayortól.
Burgwald , nagy erdö a' volt Burlington , rév egy öbölnel
"Westfáliai Kir. Werrai oszt. a* Yorki Angol Grófs. Eastkét mfd nagy , Franken- Ridingi részben , gabona és
bergnél kezdodik és egész dará kereskedéssel, serfüzésMarburgig nyúl el.
sel és tengeri ferdôkkel.
Burgwedel , mvs a' volt West- Burlington, Grófs. Éjsz. Amefáli Kir. Aller oszt. közel rikában New-Jersey szabad
Burgdorfhoz , itt igen sok Státusban , Delavare és a'
komló termesztetik.
tenger közt , 23 □ mtfd
Burgwerben , jeles>helys. Saxo- riagy, 18090 1. és derékmarniában Thüringi kerül. hol hatenyésztéssel. Fö,vsa
Heydenreich Lipsziai Prof. Burlington, (40o 8'E. Sz. 20э
hires Költö 's Philosophas К. H. Philadelphiától) Devégtére magános éltet vilavare mellett 1000 1. Acaselt, elszunyadt , 's örök demiaval,kôzônségeskônyválmat alszik, kinek is a'
tárral , a' fôldmivelés és a'
barátság itt egy kis emlék mesterségek' elômozditâsa
oltárt emelt.
végett egyesült társasággal ;
¿¡uriana , tó nem messze a* kereskedik börökkel.
tengerparttólToskánainagy Burlington, fö vs ,a' ChittenHerczs.ben.
doni Grófs.ban Ejsz. AraeriBuriefi , Budrichium , erfts kában Vermonti szabactStákis ve nem messze Rajnától tusbaa Onionuak Cham,"
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sebes folyású, egész Tibetiáf
çlain toba való torkolatmég is hájókázható.
jánál , egy ib oskolával.
£ut¿os, v. Brulos , nagy tó al- Вигr¿ana , (29o 51' É. Sz. i63
48' К. H.) vs Spanyol orsz.
só Egyptusban Garbieh tart.
«z Delta éjszaki részében a* Valencia tart. 6300 1.
tengernél fekszik , mellyel Burra , a' Molukki szigeteknek eggyike az Ostindiai
egybekapcsoltatik.
tengerben.
Jiurmn, 1. Birma.
JSurmu , vs Kabulistan nevü Bursa, Brusa , (4<P и'зо"Е.
Sz.) talán legnagyobb , legkeleti Persiai tart. Kow fó
szebb tj j.cg
legtisztabb
на/, tetijjj es
és legmellett.
szorgalmasabb vs kis AsiJBurnu -, 1. Bornu.
ban az Olymp hegy tbvéBuró , Boero , Bouron, (4° D.
nél, melly minden életSz.) közel Cerámhoz , leg
nagyobb az Amboini szi- re szükséges és hellemetes
javakat, olcsón , és boyen
getek közül, i5mfdhosszú,
és 10 mfd széles, sok part- nyujt. A* 140, többnyire
már öszvedölt mecsetek közt
i'olyóktól keresztül vágva ,
6000 1. Fö termése ebenfa, még is egynehányan jeleFöhelye Defentik ; kereske- sek , és egy legszebb az egész Levantében. Találtatdés tárgyai fa és riskása.
Burorno , kis vs Piemontban nak itt 4 Császári paloták,
4 Synagogák , 1 Ürmény
Sard. Kir. birt.
Ersek l templ.mal, 1 GöJBürow , falu Albis mellett Anhaltban , hol hajdan a' né- rög Metropolita stemp.mal.
met Rendnek Commenthu- A'lak. kiknekszáma 130000re megy , készítenek selyem
rája volt.
falszönyegeket, és materiáBurra, az Orkadi , vagy éj
kat, bársonyt, muselint*
szaki szigeteknek eggyike
Skotziában , 5 mtfd hosz. 1
kötött munkákat , és fennszél. gabonával és legeltetötartnak nagy Karavani kevel bövelkedik.
reskedést Syria és ConstanBurray , Schetlandi szig. Scotinápoly kbztt. Szomszédságában meleg ferdök tatziánál.
Burraw-Heád , hegyfok Baien
láltatnak.
Wigton és Luce közt Wig- Bursali , 1. Salum.
toni Grófs. Déli Skotziában, Burscheid , Burtscheid , Bor-s
<¡4° 40' ,50" E. Sz. alatt.
scheid, vska Fran, ország ,
Ruhr oszt. , 3.500 lak., kik
Burrampur , 1, Brampur.
között sokan luth, és ref.
Burramputér , Berhamporter ,
igazán Brumaputer, (az az
A' Protest. Isteni szolgálatBrama' Fia) folyó innensö
jokat Vaelsben tartják. Bip
meleg ferdökkel, mellyek
Indiában, melly Contaisse
délnyugoti részinél ered , még azjyácheniaknál ismeDéliTíbetet, Avát, Asche- legebbek , itt posztó , és t8
fabr. szereztettek.
met és keleti Bengalát ke
resztül;; folyja , és vég- Bursi , kis sziget Görög orsz,
tére (5 mföldnyire a' tenban , Corfu szigetétô^ пега
messze.
gertöl Gangessel eggyesül,
hoi is Megna nevet кар. A' Bursfelde , klastromi tisztség j,
belsö tart.ban a' még meg
a' voltWestfáliaiKir.BlumS
siem osztottfolyásnál 1 geog.
kánt. , Göttingai ker. a' Lew
mfd. széles. Ez ámbar igen
ае Oê«t» We*er mellett». ъ#

боа —
a' buza és árpa termése Г* ,
î&bb egy a' leghíresebb Веlaedictinus klastromok közt > a' len itt igen jó. A' kerül.
inelly 1093-ban a' Nordhei- Felsöre 1 szabad kir. vssal
mi Gróftól szereztetett, és
és 7 fabrikákkal. Kozépsore
16 században megszünt. A'
a mvssal és 8 falúk , és AlsóKieme itt egy örlömalmot ra 1 mvssal és 9 falúkkal
hajt , es a' Weseren egy ü- osztatik ; felsö Burzenland
legkülsöbb része Erdélynek
veghuta fekszik.
Ъиглкт , falú , Stafford nevü Del-keletröl.
Angol Grófs.b. cserépedény Burzet , vs , Ardech Francz.
oszt. , 2.600 lak.
fabr
Hursztyn, kis VSy Halítschi Bus, kis sziget északi tengeker. , Galliczia orsz.ban.
ren Island és Terre neuve
Hurtenbach, kastély ésmvároe
köztt. Múlt században találtatott fel.
' Wurtemberg orsz.ban, Min
del vizénél , Augsburg és i?«ja,Botza,vsGallitziáb.Zlottowi ker. , Bug mellett , egy
Ulm között.
JBurton upon Trent , vs a' Stafjeles bórmühellyel , 3 egye' fortï Angol Grófság Trent
sült görög és » kath. tempi.
Jneliett , 3700 lak. , itt igen
Szomszédságában vagynak
vasbányák , és a' körül
jó ser fözetik, 's majd nem
levo tavakban jó halászás.
a' világ mínden részeireelküldetik; találtatnak itt Вusa , Botza , szoros áltjárás
még posztó , kalap, vas,és az Oláh határoknál, a' Székarton fabr. is.
kelyek foldénErdélyben. A*
, Bury j város Lancaster Angol
völgy, mellyen ez kereszGrófs. Irwell mellett, gooo tül , egy hasonló nevü folyó
hosszatt megy , 4 órányi
lak; , Mk pamut fabr., fohoszszú , bír sok áradó foríiásból, fejéritésbóijés kar
rásokkal.
ten festésból élnek.
ЭВигу , (S. Edmund) Villa Fau- Busa, Bussacze , falú Nógrad
Várm. Csalárnak szomszéd
; stini, várps, Suffolk Angol
ságában , Szakályhoz 1J4
Grófs.
Bourn fó mellett,
hájdan hires Apátság, és a mfd , Ipoly vizénél az orsz.
tempi, doledékivel , a' lak.
úton. F. U. G. Zichi és Bavásári kereskedésbol és fo- lassa , lak. Magyarok kat. A'
török háborúkban nevezenásból élnek.
tessé Iett Balassa Zsigmond
Ëurzenin, nemes vs , Varsói
vitézi által , kik az itt levo
' volt Herjüzegs, Kalischi oszt. ,
tornyot Arszlán tör. vezér ei
850 lak.
len keveset magokkal , mind
Hurienland , Burzenländer ,
V a' Brassói ker. Erdélyben addig oltalmazták , míg az
ágyúk által széllyel nem háa' Sászokf bldén , Ész.ról Fogarasi ker. , Kel.röl a' Szep- ïiyatott , 's még akkor sem
adták magokat, mellyen a*
si Székely Székkel, Délrol
Oláh orsz. , Ny.ról a' Temes tör. vezér bámúlván az orzoes Törzburgi szélekkel ha- ket szabadon boesátotta , az
táros ; б mfd hosszú , és 4 eroséget pedig lerontatta.
mfdszéles. Folyóji : Temes, Buson , Volga folyónak ága ,
! Weidenbach,Burzen.A'Méh- melly Achtubat felveszi,é*
tenyésztése, és a' Viasszal a' Caspiumi tangerbe szamézzel*, és méhserrel való
kad. —
kereskedése jelee , ezïntùjçy Buse», kis csínos munkáf vs

Tiemontban , Macra fó mel- rabolnak , mellyet mind"
lett , 8000 lak. A' kornyék járt levágnak's megemésztebövelkedik borral , olaj jal ,
nek , 's ezen végbôl megtá,#yümölccselt szederfákkaí madják a' békes Hottentoták , Kafferok , és a' letejeés márvánnyal.
Husch , igen kis eziget az E- pedett Jôvevények lakjait,
a' kiktól 6k viszbnt üszaki tangerben. Egy. Belg,
zetnek , megöletnek , 's megorsz.ban.
Eusch, (a' szép) Frankfurti fogva sklávokká tétetnek,
Nagy Her.nek mulató palode ezen állapotot ez elsö altája, közel Aschaffenburg- kalommal nyakokról lerázzák , mert nékik édesbb a*
Iioz. —
Eusch , VAltópénz Aachenben» szabadság. mint sem a' nyurnelly4 félpénztér , 324 Bu- galmas 's könnyü élet. Csak
a' gyermekeket lehet jó báechok tesznek ugyanott egy
nás által lassan lassan a'
R.tallért.
Buschan , mérlék Hamburg- vadságból kivetköztetni.
ban , mint 180 font.
Buschmanok , megszelidített
Ей scheldorf , falú, .30 ház. és
nemzetség belsö Afrikában ;
ezeknek földe a* végsô pont,
Dekánsággal Bajor ország,
meddig az Európaiak mind
Salzach ker.
Euschhottentoltdk v. Bnschmanez ideig hatháttak. Fövsa
nok , vad Hottentották a' Liläku.
]ó reménység' fokán, kik- Buschthierad , Urodalom Gseh
nek se vogyonjok se barmok orsz. , a'Rakoniczi ker., a'
nines , állhatatlanúl 's gyor- NValdeck Herczeghez tartosan a' pusztaságokon ván7.6, bír jó kôszénnel. Ebben
dorlanak , bokrokban és üvan
regekben laknak, gyakran Buschthierad , falú és bszveaz éhségtól elgyötörve mint dölt. varos , Familiaháza a'
vándor kisértetek kinéznek , Buschthieradi Kolowrat liegyedül vadászatból, gyö- niának.
kerekkel, bogyókkal, fér- Buschweiler , hajdan fövsa a*
gekkel , 's más bogarakkal Lichtenbergi Urod. Also Alés rablásból élnek, semmi
satiában , tartozott HessenDarmstadhoz, 's 1801-ben
Felsóségek nincsen , többnyire magánosan 's elszél- Fran. orsz. hoz mint részea*
ledve laknak , és csak akkor Alsó Rhenusi oszt. jött.
tartanak öszve , a' midön Buseck , (Alten) , vs és urod.
valami nagyrablásra joña'
azon nevü völgyben Hessendolog, akkor ök az ö elrej- Darmstadti határokon, felsâ
tett lakjokból a' általme- Hassiában 9 falúkkal.
Jiökro lesnek , '« mérges nyi- Busen, kis Dániai sziget, aü
laikat , mellyek 300 lépés- Eszaki tengeren Elbe torkonyire visznek , ezekre lövel- latjánál, a* Ditmari tart.
lik. Tisztátalanabbak a' bar- ellenébe.
moknál , többnyire sérga,- Bujendorf, 1. Bouzonville.
fekete színüek, igen csu'ccsos Busento, Buxentius, kis fó i
&zájok, ajakok, és hasok Principato citra tart. Neávan , nagyobb rés/.intmesz- polis orsz.ban, a' Toscanu,telenek; igen álnokok 's mi tengerbe foly.
ravaszok , 's jó mászok Buseo , vs , a' volt Varsói Kra-»
futók. "Többnyire barmot kói oszt.j sófozésseh
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Bufeo, vç Oláh orsz,, hason Bustin, v. TopoIoWetz , helynevü fó mellett , lakja egy
ségZágráb Várm. , Horváth.
Görög Püspöknek.
orsz. , Száván túl PetrinyáBusiris , azonnevü Nomosnak
hoz 4 óra, Preloschiczához
f&vsa Aegyptusban , Delta közel.
JtÖzött, Nilus szárnyának Bussocz , tótfalú, NyitraVárjiyugoti partjan, mai Abumegye , Érsek Ujvári járáseir vagy Busir Baña. Jsis I. ban , egy üveghutával.
Asszonynak itt levö fô tem- Butsolenge , vs , Alsó - Etsch,
j>lomahozesztendönkent ide
osztályáb. , Lomb. Vel. Kir. i
«¡zámosan gyültenek. Idetaa. 400 lak.
baríttattak Osiris csontjai. Bussowietx , vs Gallicziában , a*
3). Helység , mellynél a' legStryeri ker.
magasabb Aegyptusi Pira- Büssü, helys. Somogy Várm.
ynisokhoz vezetö út vagyon ;
Szill szomszédságában , Kamai Abusir , kozép Aegypposvárhoz 3 óra. F. U. Gáll
tusban , nyugotra, 3^. Vs
Familia , lakosi Magyarok ,
Moeris tava és a' mai Ha- kat. és ref. jó határral.
vara vs között ,, mostanine- Вussy , Sziget Valante partján
ve Busir, kozép AegyptusAlsó-Senegambiában , 2 mfd
ban. Hires Osiris tíszteleté- kiterjedésü , % jó révvel bír,
iöl , kit Görögök Bachus- bövetkedik viasszal, ökrök»ak tartottanak. 4). Kis
kel, szárnyas állatokkal , föhelys. ugyan azon Aegypzelékkel ; lak. durvabárdotus részében Hermopolis vsa latían Pappelok, kikkel is
elleneben. Diocletian Cs.tól
azEurópaiak nem egy könelpusztittatott^
nyen keverednek öszve , kiBüsk , 1. Büsb.
vévén ha pálmadiót, vagy
Busk , vs Bug vizénél, Belczi vágni valómarhát akarnak
Iter., Galliczia orsz.
tölek venni.
Buskir , I. Abuschär.
Bust, Bost, város Persiában ,
Buso pr. , fok Candía sziget- Sablestan tart. fövsa , egy
ben, Morea elleneben.
várral , melly egész orsz.ban
Bussans , falú , a' Vasgaui Fr. legnevezetesebb.
oszt. , 780 lak. , és hideg ás- Bustogrande , kis vs Olona és
vány forrásokkal.
Arno folyók köztt, az TosBusseret , Bostra, Bosro, tö- kánai N. Herczs.ben.
rök vs , régi Palaestina Hau- Bustyaháta ,
Bustino ,
Orantart. , melly hajdan Au- rosz falú ^armaros Várm.,
ranitis v. Nuraea nevet vifelsö Magyar orsz. egyeneselt, Zsidó neve volt Bee- sen a' Tisza mellett, Kamastera Manasses nemzetség* rai iószág, melly a' Busti
földen.
Urad.hoz tartozik , egy kis
Busseto, lostatódi, regio B117 bányával , só szállitó tis/.txetana? kis tart. Olasz or- séggel , és 1 fürész malomszágban , Parma Piacentza mal. A' lak. nagyobb részént
«s Pó köztt Gratavola vize szálhajósok'.
t
i
mellett, Pármai Herczegé Busuluk , (51o 40'
Sz.) ker.
ázon nevü vssal Orgina vibé\i vs és eroség az Orenzénél, Padushoz x mfd.
burgi Orosz Helyt. , 200 ház.
Bussiere , Poitevine , vs a' fel- ,500 Kozák és Tatár lak.
яо Vienne , Fr. oszt. , Gar- Butum , egyházi ker. és Urad.
«tenpe raellett^ 292 ház.
Holsteini Her.ben , Normer,
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Ditmarsen tart.ban , egyïtpr czegl ciimmel,
sziget volt , most körültijl- Butgenbach , vs , Ourthe Fr.
tetett.
oszt. , 2.450 lak.
Buszowiec, vs Halitschi ker. Buthrotum, vsEpirusban, Thyben, Gallicia ôrsz.ban.
anmis vize torltolatjánál.
Butan, kôzônséges nevezete Butka, Butkowcze , mvs ZernTibet déli részének Asiában,
plén Várm, Latorcza vizémellytöl a' magas, örökös nél, N. Mihálytól 2 óra. F.
jég es hóval fedett hegyek U. több Urasag, lak. Maállal választatik el, vala- gyarok nagyobb részint ,
rnint délrol is Bengalától kat. és egygyesültek , G.
Schmidegg díszes kastélyámagas hegyek választják.
val és Zsidó Synag. jó haItt ered Tikuschu, melly
Bengala felé megy , és a' ten- tárral.
gerbeszakad. Termései s fa, Bute , Butus , nagy és fövs
riskása, tobák, eröslovak,
Aphthenoti
Nomosban ,
vas. Lakosi erosek 's rézsziazon nevü tónál, Nilusnyugoti aga, és a* Thermuti
müek. Ennek UraDaeb Radscha Tibet vazallusa,'s a'Tifó között, a' Chaminsi szibehi Lámák számából való.
getnél.
Lakja l'assissudonban van. Bütow , (.54o 12' E. Sz. 35O 16'
Bute, (5.5° 51' go" É. Sz.^) szi
H.) kis vs a' hasonló ne
get 's része a' ha son nevii
vü Urodalomban , Stolpe fó
mellett hátulsóPomerániátart.nak Déli Skocziában ,
18 mfd hosszú, és 4—5 széban , egy majd minden részles , 6000 lak. , északról heröl jó forma magas hegyekgyes , termékeny 's szorgaltöl körül vett völgyben, a*
hasonló nevü folyó mellett,
masan mivelt a' térségeken , hol gabona és krump139 ház. 1.114 lak. posztóli terem, és jó roarha lege- szbvéssel és kereskedéssel.
lök vagynak. A' partok biz- Butrinto, 1. Bucintro.
tos öblökkel bírnak, 's al- Butschin , vár és vs Slavoniákalmasak a' héring fogás- ban , nem messze Posegától
ra. Bír tbbb palako hídakés Carlstadtól.
kal. E' sziget a' Stuartok Butschoveitz , mvs , Morvában
honnya 's a' Hamiltoni háza' Brünni ker. 1 fárával , 1
nak egy liniájához tartozikj várral, 217 kereszt. és 18
kik onnét Grófi czimet viZsidó ház. és 1800 lak.
selnçk. A' Walesi Herczeg Buttum , Baumdorf, a' hemint Skocziai Pair az ezen
gyek köztt elszórt Oláh faszigeten fekvö Rothesay ne
lú Erdélyben, az alsó Fevü helytöl Herczegi czimet
jérvár Várm. , melly az Zanyert.
lathnai Kamara Urad. tarBute, Grófs. Déli Skócziában tozik nem egyesült görög
Bute , Arran , Inch - Mar- plébániával, és többarany
nock , Lesser és Mikle Cam
bányákkal.
brayszigetekboláll,mellyek Buttelstedt ,
e¡' 59" É. Sz.
п1' л~: Frithben
и---"-*-- feksze
29o x/ 4o// к. H.) kis váro$
a' Clydei
nek , és 230 Angol mídet 12, Thuringiában , a' Sachs cn000 lak.kal foglalnak ma- Weimari Herczeghez tartogoltban.
zó, 173 ház. 750 lak. haris^
Butera, kis vs egyhegyen Si- nyaszpvéssel és pálinkaégeciliában Val diNotoban Hertéssel.

JSuttiglia (t Asli, vs Piémontklastrom volt; mint egy 5
ban , 3000 lak.
falúkból éa 3 pusztákból álButtlar, vár és mvs Fuldai
ló 's 14.000 for. jbvedelmü
ker.ben, Ulster vizénél , GeyUrodalom, azOsteini Grófsa vsától ñera messze.
hoz tartozik.
Battling , vár, mvs ésUrodal. Buxtehude, vs Este mellett,
Nötzel vizénél , azon nevü a' volt Westfáliai Kir. Alsótónál Lüneburgi Hercz.ben
Albis oszt., 354 haz. 3.480
Lüneburg vsától 1/2 mfd.
lak , czukor és szappanlötíüttlingen , helysVWesfáliáb ai zéssel, timársággal , fazéAHeri oszt. Netze mellett,
kassággal , erös tengeri remelly itt az ügy nevezett tektermesztéssel , fával, és
Barumi tót formálja 1 órámész rakodó házzal.
nyira Lüneburgtól.
Buxton , hélys. a' Derbi Angol
Buttstädt , his vs Thuringiá- Grófs. , meleg ferdökkel és
ban Lossa mellett, 1 mfd ferdöeszközökkel, mész égeWeimartól , melly a' Sach- téssel, és a' Peakon több era«en - Weimari Herczeghez
lékezetre méltó üregekkel,a'
tartozik. Bír 333 ház. 1.530 szomszédságban, és a' Tidesíak. deák oskolával, festés- welli kuttal , melly apadást
«el , hamuzsír égetéssel , sok
és áradást szenved.
posztósokkal , és 4 marha- Buykslooti tenger , kis tenger
vásárokkal.
Északi Hollandiában, Am.Buttyin , mvs Arad Várm. he- sterdámnak ellenében.
gyek hözött , Fejér Körbs- Buyren , vs , Felsö-Yssel Fran,
höz hözel , Boros Jenötöl a
oszt. , Linge egyik ágánál
mfd. F. U. a' kir. kamara.
jól épült , árvaházzal és
Lak. leginkább Oláhok, e- 3488 l*k. , egy régi a' veon
gyesültek , és kath. bô terkivüí fekvö békeritett vármékenységü határral, és jó
ral, haidan föhelye egy
kóbány ával,
Grófs. , melly mint pénzbéButuay, Teroa , Királys. a' SoIi kölcsönözött jószag az Ofalai parton Délí Afrika- rániai házhoz tartozott.
ban , arannyal bövelke- Buzancois , vs Indre Francz.
dik.
/
oszt. , Indre fónál , 340 haz.
Butzbach , C.500 <iy' E. Sz.) vs és 3.300 lak,
a' Hassiai Nagy Herczegség- Búzás , Bocsárd , Bothard ,
ben egy várral , 417 házzal
Butscherde , Erdélyb. Fejér
1.860 lak, kikközött 140-en
Várm. Balassafalvi járásban
Vargák ugyan annyi legénhegyek köztt fekvö falú Kányekkel és sok gyapjví és
roly Fejérvártól 5 ijk óra.
gyolca szövökkel. SzomszédF. U. több Uraság , lak. Maságában yagynak rézbá- gyarok és Oláhok, ref és
nyák.
egyesült hitüek, egy ka»Buuren , vs , felsö Yssel tart. ,
téllyal.
Egy. Belg. orsz. 3.490 lak. Buzet , vs a* Felsö - Garonne
Buxentum , görögül Pyxus , Ró- Francz. oszt. , 1 18 ház.
maiaktól gyarapított vs Ita- Buziar ,
falú Temes Várliában mai Policastro.
megy. Magyar orsz. b. , Oláh
Buxheim , kis Helytart. Bajpr lak., szép tôlgyerdôséggel ,
ország Hier kerületéb. , hol és sok hizlaló sertyéssel, nem
IfУ megs.zabadúlt Cartheusi
egyesült görög tempi, és jó
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eavanyú kutakkal.
Bysantagar , nagy ve OstindiButin , Bazen kis vs Kiowi
ában kozép Guzuratte orsz.
Vajdaság bis Lengyel or- ban, Braminok lakhelye föszágban.
képen.
Buzón , Bucephalia , Beuci- Bysehit* , mvs Bunzlaui ker.
пцт, élelményes városka
Cseh orsz. ban, G. Cserñiné.
Mecklenburg-Schwerin Her- Byjtritz , urod. es kis vs Briiczegs. a' Warnow és Nebel ni ker. Morva orsz. ban , 13z
oszvefolyásánál , 359 h áz. és
h. H. Lichtensteiné.
3.820 lak. Játszókártyafabr. Bystrttica , vs a' Grodnoi
«>s pálinka égetéssel. A' Frirosz Helytart. Wilia folyó
drich Wilhelm országlása mellett.
àlatt, itt sok réf. Fran, tele- Bystow , kis vs Kiowi Vajdas.
pedtek le , kik kézimiveket
kis Lengyel orsz. ban.
üzni kezdettek. A' körülle- Bythau , kis vs és vár Poraevö kerüléte ezen tart.nak rellbe nyugoti Burkus orsz.
megyének hivatik , a' vár- Bytte , kis eziget a' keletiten-»
ianhajdan a'SchweriniPüs- . geren közel a' Falsteri szipökök laktak.
gethez.
Byblus, város Phoenicziában, Bytacium, Tacapetöl nyug.Ffc
Tripolistól 32 mfd egy dornesö tart, tulajdon Af'ricában
bon a' tengernél.
250 П mfd a' nagys, , NumiЗЗусе tó , a' Taurisi Chersonedia és Tripolis között. Lasusban, Sarmatia Europaeákosi a' Byzacenusok Carthaban.
góig terjedtenek. Igen terBychawa , kis vs Lublini Vajmékeny , század annyi't ad«
daságb. kis Lengyel orsz.ban. fold, fô vsa volt Adrumeum.
J9ydga , 1. Bromberg.
Byzantini , Sandschakság a'
JByer , egyike a' Scylly Szig.
Rum-IliTorok tartományb;
a' Cornwallisi parton AnFöhelye Konstantinápoly.
gliában.
Byzantium , 1) Bosporosi, ten-*
Bylaiora , legnagyobb város
ger szorulatnál Byzástól éPaeoniában,Macedoniáb. inpített, vagy népesitett Gönen Axioson,
.
rög vs , a'fekete tenger kulBylilowkn , kis vs Kiowi Vajcsa , mai ConstantinápolisT
daságb. kis Lengyel orsz.ban.
2) Byzantium , vs Indiának
Byllis , Bulis , fô vs a'Bullionyugoti partján, mai Binok' fôldén Macedoniai 11santagan.
lyriumban.
Byiecium, helys. tulajdon AByron'stigetc , ( 1° îg'D. Sz. 16o
frikában , az Adrumeti kör.5' N. H.) sziget Australiányékben.
ban , a' hasonló nevii uton Bzinne , B/.iny , Tôt falu Arvç.
sok kokoszfákkal , és száVárm. Árva folyónál az Armos jól kimívelt rézszínü
vai Urodalomhoz tartozik ,
lak.
kicsiny , de birtokos hely
Byrziniany , kis vs és fö hely
£19 kath. 7. evang. és 5 zsiSchamaiti Herczségség' egdó lak. erdoséggelés jó margyik ker.ben Lithvaniában.
hatenyésztéssel.
v
Jegyx. A' mi C. alatt nem áll, K. alattkell kerenni.

Caana , vs fei. -ïgyptusb. Africában Nilus vize bal partján, Albusnoa es Kous között.
Jabado, !. Cavado.
Cabalaca , fövs Albaniában ,
Asia mostani Kablasvar.
CabaLia, Lycia eggyik tart. Asiában fôvsa Cabalis.
Cabalis , fö vs Maeander vize
mellett délre ; a* Solymusok foldén kis Asiában.
Caba Lunga, föhelye Samar nevü Philippi szigetnek , lakja az Alkadnak.
Cabana , határvár Burati tart.
ész. Orosz bir.ban, s/.ámos
védsereggel.
^Cabasa , fö vs a' hasonló nevü
Nomosban , Nilus' nyugoti
ága és a' Thermuti fó között a' nagy Deltában.
"Cabe , fó Galiciában , Spanyol
orsz.ban , melly magat Melezár fóba öntj , és ezzel
eggyütt Minhóba szakad.
iCabeca de vide, kis vs Portugallia* Alemtejo tart.ban ,
erös várral > Portalegrétol
4 mfd.
Cabecon de campos , kis vs a'
Leoni Spanyol tart. Pisuerga mellett erôséggel.
Cabellio , Cabal! io, vs Galliában Druentin vizénél , a'
Cavarok' foldén , mai Cavaillon.
Cabende , nagy rév Angoy kis
tart. Kongó orsz. Afrikában.
Itt nagy rabszolga vasar tartatott.
ÇabSi - Terre , az az : magos
fold, Basse -Terrenek , az
az: alarsonyabb íoldnek ellenvetett része, nehány nyu
goti lndiai szigeteknek , u.
m. Dominir.ának, Martiniguenek és LucienaH

Cabeza seca , megerÖsitett heíy
Tajóban,egy fovénytorláson
Lissabona mellett , melly
Bogici toronynak is neveztetik.
Cabillonum , vs iEduusok fol
dén Galliáb. most Chalons.
Cabirole , hegy' nevé a' Pyrenei hegyeknek eggyike, Fr.
ország' szélén , Arriege osztályban.
Cab¿ta , a' Philippi szigeteknek
eggyike , mellynek nevezetes kikötö helye vagyon ,
két mfdnyire a' fovstól Manillától.
Cabo , 1. Capo.
Cabo, Afrikának egyik legvírágzóbb tartománya Senegambiában , del 's napnyugotra Cantorehoz. Ennek
fejedelme 7000 katonákat
tart , 's olly jó rendtartásokat hozott fel , hogy kiki
bátran útazhat 's dolgához
láthat. Ezüst edényekból
él ; 's szôvetségben áll a' Por- .
tugallokkal, kik délre Gambiának Zinzinchor , Guingin és Cachao szállítmányait a' Domingo vizénél
bir^ák.
Cabo Corso , fö helyek az Angoloknak Fetu tart.ban arány kikötöhelyel, itt tart)a székét az igazgató. Ez
Angoloknak egy fö kereskedö helyek , ezen kivüi birnak ök még nehány nem
szinte emlékezetes erosségeket ezen a' tájon. Innét esztendöt által .8000 sklávok
vitetnek nyugoti Indiába.,
Cabo de Creux, (42o 19'35"ESz.'ao» 15' 25" К. H.) Spa
nyol országban , a' Cataloniai Fejedelemségben , hegy
fpk Spanyol 's Fran, orsz.
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szélén, itten van effy kikö- sokszarvasoktol.mellyekkeï
tfthely , 's erôsség," melly bövelkedik , hegyes's lakatlan , egy nagy és bátorCadaquesnek neveztetik.
Cabo de Cuma , és Cabo de la) ságos kikötöhelye van Mal
Perea , így neveztetik a' ke- lorca felé, egy kiserósségü
leti és nyugoti csúccsa a' kastéllyal , ezen sziget a"
Brasiliai Marannao sziget- számkivetettek' helye , egyéberánt a* tengeri rablók
nek.
Cabo de la Bela -, a' Cordille- miatt lakatlan.
rák egyik ágának vége a' Cadrera , sziget SzardiniánáL
Caraibi tengeren, uj Gra- Cabres , kis sziget Afrikában ,
a' Guineai tengeren , közel
nadában.
Cabo de Formentor ,
fok
Sz. Tamás szigetéhez , heSpanyol szigetben , Mallor- gyes , czitromf'ákkal bövel
kedik , a' sok kecskéktol r
kában.
bakszigetnekis neveztetik.
Cabo da Pera, ("390 42' \%" E.
Sz. 2i3 ц/ 25" K. H.} fok Cabul y orsz. Nagy Mogul bir.
ban, Asiáb. Persia határin»
ugyan ott.
Ege hideg és terraéketlen 9
Cabo de Salina* , fok ugyan
de mivel sok eleség bövere
ott.
Cabo de S. Vincente , (37o o' 3" hordatik ide , olcsó és kön*
É. Sz.8=> 39' 4'' K.HO Portu- nyü elöföld , fö vsa>
Cabul , 1. Kabul.
galliai Algarveben fok.
Cabo Dragonera, fok Mallor- Cacabelos , kis vs Spanyol orsz.
Leon tart.ban a' Portugalka Spanyol szigetben.
Cabo finis terra , (42o ¡fi1 2>°" liai határon , 4 mtfdnyire
E.Sz. 8° 26' 15" K. Hj fok
Leontól.
Cacaca , vs egy kosziklán éSpanyol Galiciában.
Cabo Fino, fok Liguriában ,
pült kastéllyal , Fez orsz.
ban , a' küzép tengernél A*
Genua osztályb. egy kasfrikában.
téllyal.
Cabra , (370 36' É. Sz. 12« o' Cacatov* , kis sziget a' keletK. H.) valaha Egabro. "Vs,
Indiai tengeren , közel Su6000 lak. Cordovában, Spamatrához.
nyol orsz. egy hegy oldalon, Cacea, Capo della Cacea, fok
a' Cabra vrze eredeténél. Êgy
Szardinrának nyugoti partpléb.templom , Collegiom ,
jan.
mellyben Philosophia és- Caccia i vs Fr. orsz. Corsica
, Theol. taníttatik. Valaha 4
oszt. гч io lak.
Szerzetes és 2 Apácza klas- Cacella , eros vs Spanyol orszj
Gvadianához közel.
tromok is voltak itten.
Cabra del S. Christo , (37Э 36' Gacerís , vs Spanyol orsz. ÉsÉ. Sz. 130 i6' K. H.) vs Spa
tramaduráb. Sabor fonal %
nyol orsz. Jaén tart.ban 2200 6000 lak. isméretes a' szép
pamutról.
lak.kal.
Cabrairets , falu 10,5 h. Fran, Caeeres , Gaccilia cáífrá , vss
orsz. Lot oszt. egy hires
Luzon Spanyol ázigeten Acsepkö barlanggal.
siában , a' Manillai tengfer
Cabrera
Capraria , (39o
( 39o f szorosnál, püspöki szék vai*
tbrera , Capraria,
30" É. Sz. 20° 38' 35" K. H.)
benne.
Spanyol sziget , a' kôzép Cáchales , f<5 Dorisban, ftesv*
tengeren , nem messze Mal- phos vizébe foly.
lorcátél. Neveaetet vette a' Cachan , Kaschan , Kashan *
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*agy es szép vs Irait Asche- ták , vad népek a' Mama
mi tart. Persiában. Itt leg- tartománynak lakosi Morászebb árany és ¿züst mü- ban, a' déli részen , halávek , es ezüst matériák ké- szat , tengeri rabias , '3 a*
szíttetnek egész orsz.ban.
kopár fold termésébôl élLakosi a' skorpióktól és ta- nek , a' rabláshoz való hajrantelektöl sokat szenved- landóság mellett szorosan
лек. Az 17,5,5-diki földindu- megtartják hitöket, híven
lás által 600 házai, és már- böjtölnek minden szerdán
vány Karaváni épülete le's pénteken, minden füszeromlottak, 's sok emberek szám nélkül való nôvevény
elnyomattak.
eledelt vévén csak magokCachan, v. Kachao, v. Cacho,
hoz. A* ki ezt nem teendeCheco , Kehoa, Kecho,Tur- né>, tüstént agyon lövettetkin fövsa keleti Indiában , nék , mindenben külömbözSomgkoy fónál, kerülete 12 nek a' Maniatáktól.
mtfd. 20000 ház., mégtobb Cacurri , régi vár Calabriában,
szalmával fedett kunyhók ,
Nápoly. £zen tart.ban sok
iooo.000 lak. a' kir. palota olaj sajtoltatik, 's sok só
égett téglából 's fából van ásatik*
készítve, níárvánnyal ki- CacyparU t fó Siciliában, Naupadlózva. Az idegen keres- stathmusnál tengerbe szaïtedôk' házaik köböl vannak kadt.
építve, nagy divatban van Cacyrum , vs Siciliáb. Siracuitt a* kereskedés.
sai tart.ban , mai Cassaro.
Cacheo, Catcheo , erösitett Cadao, L.Sadao.
hely Niffritiában Africában; Cadaval , mvs és urodalom 8
a' parton , St. Domingó vihely.kel Poftugalliai Estreze torkolatjánál; Portugal- madurában, Ferreira Marlusoké, kiknek itt magazi- chióé.
' humaik , és rabszolga vá- Cadbury Castle , Çammalet,
m árjok vagyon , a' kozellévô régi Római eroség SomBrasilia miveltetésére.
mcrshire tart.ban AngliáÇackopas ,
köszirt a' Tejó ban , hol sok Római pénzek
kôzepén , melly által e- és ritkaságolt találtatnak.
zenvíz a' Lissabonai kikötö Caddor , vs Asiábah , N. Monelynél két ágra oszlik, az gol birodal.ban, Brompour
«szaki ág Corredor , v. kis. orsz.ban.
liajózás , a' déli pedig Car- Caden , vs Francz. orsz. Morreira de Alcazova¿ v. nagy bihan oszt. 2320 lak.
hajózásnak neveztétik , es Cadenac, Cadiniac> vs Francz.
rtem olly mély , mint az
orsz. Lot oszt. 70 h.
elsö.
Cadenet , vs Francz^ orsz. VauCacongo ,h.OTSZ. alsóJithiopiá- cluse oszt.ban Durancenál,
ban , Afrikáb. Zaire vizénél.
2050 lak.
Cacarla , vs Andalusiában , Caderouse , vs Rhonenál , Fr.
Spanyol orsz. 2 mfd. a' Quan orsz. Bar oszt. 800 h. 2790 1.
dalquivir forrásához , 1200 Cadi , -Vs Phrygíában , Lydia
,íakos.
és Mysia határin , Heraus
Cacouchacoh , Némzetség új
vizénél.
Franczia világban éjsz. A- Cadierc , kis Vs Provence tart.
hierikában.
ban , Francz. orsz.ban, TouCaeovouniotdk , y, Cacovoulio- lontól ^mfct, del nyug.ra.
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Cadillac, v. Cadilhac , vs egy vámból 700000 piaster jöve^
várral i 400 haz. 1320 lak.
delme van a' Királynak».
a' kikötöhely tágos , 's épüFrancz. orsz. Gironde oszt.
ïetekkel , fovénypadokkal v
Cadimu , falu Portugalliában,
's köszirtekkel meg van eBeirában ezökö kúttal.
rösitve , a' tenger (áradáCadiniac , 1. Сadeпас.
salí и r nagyobb rész^nt kiCadmus , 1. Kadeun.
Cadix , Cadixi , v. "Yeguasi szárad , egyébb eránt jó. Az?
tengerszorulat , Fretum Ga- oltalom erôsségek így ne—
veztetnek : Catalina Punta
ditanum , azon része az At
les , Matagorda , Kota, Sa»
lanta tengernek , melly éSebastian, San Lorenzo, é*
ezakról Algarve és Anda
Louis. A' vs » melly most
lusia partjaitól, délról Ma
a' Spanyol felkelo s«reg ferokko és Fez országoktól
jedelmének széke , 1810-töt
határoztatik.
Cadix
Cadiz , Gades , (36o
fogva riagy erôvel , de ha3*' Е. Sz. 1 10 м/ ¿o" К. H.) szon nélkül ostromoltatott
hires , régi , 's nagy ke- a' Francziáktól. 1800-ban a*
reskedö vs Sevilla Spanyol sárgahideglelésben 8000 em
tart. 13,500 ház. és (1810) ber veszett el.
160000 íak. a' szároztól egy Cadolzhurg , régi 'shires helyJteskeny tenger ága válaszb
ség Bajororsz. Rezat kerü!.
ja el , e' felett van a' Farrenbachiiál , több fami
la Puente de Suágo hid ,
lia van benn aoo-nál , itt
ä' mellyet sánczok és bás- van a' tbrvcnyszék , é»
számtartóság , lakosi fold-*
tyák vesznek korül , '& in
mivelök,
nét nagy eröt adnak a' vsnak , rendetlen , szük 's se- Cadoquies , Cados , Indiai nétét útszáji vannak , de a' pek északi Amerik. szabad
magos házok jó módon van- Státusb. , 400 hadakozókkal.
лак építve. Emlékezetes az Cadore , Cadubrium , nenes
5 ispitályok között a' ten- vs Piavánál , vas és fa Re-»
gerre nyiló ,
mellyben reskedés. Szüfö folde Tizian,
egy chyrurgiai intézet is Vecellio képírónak. Innét
Van.. Lakása egy Püspök- nevezte magát a'külsö dolnek , Consulnak, ésminden gok Miniszterô Francz. orsz..
Europai nemzetek Agensei- Gróf Champagnyi , Cado
nek , Csillagvisgáló torony, re! Herczegnek.
íengeri Cadetoknak Acade- Cados , 1. Cadoquiesf.
ftiiája , egy a' szép tudomá- Cadroibo., szép helys. Stellanyok 's olvasó cabinettel ,
nál, a' Német országi útban,
nézo 's játszó színnel. SzüIí- Lomb. Vel. Kir. Pesseriano
séget szenved a' jó ivó víz- osztály. egy várral , melly
nélkül , melly 5/4 mfdnyire arrél nevezetes , hogy Na
Puerto de Santa Mariából poleon Bonaparte Genera
hozatik. A' kereskedök Col- lis korában benne lakott ,
legiuma is itt vagyon, mint- midön- Údine és Campofor-i
iiogy az Amerikai Spanyol mióban békeséget kötött
kereskedésnek kôzép pont1797}a, innét mennek ki a' nagy Cadurci , nemzetség Galliáflották , 's itt száU ki az ban Oldus vizériél , fö vsofo
ezüst flotta is. 670 kereske- volt Cadurcum ,■ mai Ga
dö házok «zámláltatnak. A' bors.
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CaecW, Grófság Maryland A- Caerden, k. vs. Mosel fónál
mérikai szabad Státusb. 18 Trieri Uradalomban Prus□ mfd. 13620 1. buzával , 's szusé.
kukoriczával bövelkedik , Caerdiff, ffthely a' Glamorfö helye Elkton.
gáni Grófs.ban , közel TaCaecubum , vs Italiában , Auaífe torkolatjához , termékeny, egy kis kikötöhelsonesek fbldén , hires borályel'e parti kereskedéssel.
tól. Ног. 1. i. Od. ao.
Caen, Cadomus , (48o il' 12" Caere, (Cerveteri) Hetruria' 12
E. Sz. 170 18' 7" К. H.) fövs
vsinak egyike , melly hajCalvados oszt. Francz. orsz.
dan Agylla nevet viselt , és
nagy és'szép vs 10000 többMezentius birtoka volt. Lañyíre koházokkaí .3.5000 lak.
kosi Caerenesek voltak 1.
egy völgyben , a' hol Adon
Agylla.
Ornével eggyesül, 6 kapu- Caereti ,
német
eredetü
ja , 4 külsÖ vsa , 4 piatza , nemzetség , Tungrok egyi
mellyek között , a' királyi ke Galliában , fövsok Tunpiacz , mellyen 14-ik ba
gri , Tongern.
jos oszlopa állott , legszebb, Caerían , falu , Mommouth
szép \s széles útszáji , régi
Angol Grófs.ban , Uek partvára , szép tanácsháza , '%
jain.vasdrót húzó fabr.
más jeles épületei vannak $ Caermarthen, Grófság Südvaa' Sz. Péter templomának 8 íesben , északról Cardigan,
szegü , 41 íáb magasságú
keletröl Breknok, nyugotcsúccsa van , melíynek a'
ról Pembrok, délrol részént
körei egyedül vas kapcsokGlamorgánnal részént a'
kal foglaltatnak egymástengerrel határos 42 □ mfd
hoz. Itt van egy Academia,
a' nagysága 13820 h. és 6731 7
tyceum , mesterség 's hajós 1., hegyes volgyeskevés búoskola.
Továbbá vannak zát , több árpát , 's zabot
it ten több fabrikák is, ne- terem , nlellyböl Brístolvezet szerént posztó, pamut,
ba nagy mennyiség küldevászon i csipke , papiros 's tik. A' szarvas marha tara' t. timárság, jó kereske- tásból kôvér marhákat , 's
dése van , mellyet az Orne vajat ád. Vizei , 's tenger
íéve elösegit. Az osztály' partjai hallal bövelkednek,
tôrvényszéken kívül , egy bövelkedik kószénnels méstengeri Biztos , 's kereske-* szel , néhol ólommal , nevezetesebb folyók , Towy,
do tôrvényszéke van.
Caenina, vs Cueniensek fölLothy , és Tiwy. Fóvsa.
dén Italiában , Sabinusok- Caermurthen , Caervyrde Cominak rokoni ; a' leányok el- tatus Mamdínensis , 6000 1.
ragadtatásáért ök is harcz- Tiwynál , melly a' marhákba keveredtek Romulus ei
kal , vajjal, sertvés , 's tolen , de meggyözettettek.
jással vaíó kereskedést el5
Egy hegyeri feküdt e' vs ,
segéli. (13? 16' 4.5" K. H.
és 51O 52' É. Sz.) alattfek' és^ most S. Angeló, vagy
Monticelli ysrtak tartatik szik, Czin tábla fabr., 'slazaczfogása jó van.
íenni Neapolis orsz.ban.
Caerbermark , szabad Uroda- Caernarvon, Arvoniensis Com.
Grófs. a' nyugoti Walesben
lom négy helységekkel Veterani ker.ben Füdberg kökeletröl Denbig, délrol Maf ül Nidda vizénél.
rienetshire határoza, más
felöl

5i3¡ —
felôl pedig a' tenger; il П
tonis turris, melly N. Hero*
rofdeken 68 Ekklezsiákkal ,
destöl változtatojt Caesaré8453 h' es 415îl !• v-ad alpeáfa megnagyobbitván,megei tájék, a' legmagosabb heerosítvén , és felékesítvén
gye Suovvdon, hegyei között
azt új révpartal ; 's a' kbsok szép használható völrül belöl lévok köztt legjegyek vànnak. A' partokon lesebb vsá tévén.
érpa terem , legnagyobb Caesatodumtm , mai Tours.
gazdasága a' marhákban, Caesaromagus ,
Bel lováci ,
juhokban, 's kecskékben ¿11,
Beauvais.
tavai 's folyoji bövelkednek Caesena , Senoni Gallusoktól
halakkal , hegyei fakkaí
építtetett vs , mai Cesena.
rézzel , ólommal , 's épitô Ca/fa, Kefe, Theodosia , fö
liövekkel , nagyobb folyóji î vs Krimmia fél szrg.ben ,
Conway ez gyöngyel gazdag, tenger parton , rómlott kiGwimedd, Ogwen. Fövsa
kötö vel.Esz.ny.ra magas heCaernarvon , Arvonia , (5.3o 6'
gyekkel , északra , és d.ny.
É. Sz. 13° io' K. H.) 1000 та , várral erösittetett. Haj1. réve vail a' Caernarvon!
rlan a' Gencaiaké volt. 1414
öbölben. Irlandal kereske- ben a* Ttfrököktöl elfoglaldik gaborta , palakö , гея,
tatott. Lak. Reresz. Zsídók,
pamut ésharisnyával , élést
és Törökök. Legnagyobb vs
Îedig szinte Amerikába is
az egész , tart.ban 5 —6000
házakkal
, rabszolgákkaí
üld.
* ' 1
bésózott halakkal , prémCaerphilly , falu Glamorgan
börokkel, gabonával keresGrofs.déliWalesb.Ruhneytóí
kedik, Moskau vssal , és a'
iiem messze egy hegyes táTatársággaí. Hires a' vajay
jékon , mutatja maradvápisztráng]a , és ebböl készíftyit egy legerösb angol vártett Kaviár vagy, Caviac
nak.
szérdeke, melly Olasz oirsz.
Caervyrden, 1. Caermarthen.
Caerwent , kis vs Angol orsz;
ba'böven kihordattatik. 1770
19 Juliusban Dolgorucki
Mommouth Grófs. GlotfesGen. alatt az Öroszoktol
ter szélén.
bérohanással elfoglaltatott,
Caesaraugutta, mai Saragossa«
es 1774-ben a' fúggetlenné1Caesarea , Mauretana , régi
Jol vs Mauretania Caes, bel- tettTatárChánnak ismét vissza adatott , 1774 ismét megsö Afrikában. Juba К. áltaí
vétetett az Oroszoktol, 1783
felépjttetvén igy nevezteban Schatim Gerai Chan
tett, rév partal, Juba kir,éltal Katalin Cs.nénak elakhelye , Carthagótól 30
napijárás, a' mai Algier,
gyéb birtokival eggyütt áltengedtetett , melly egyesClaud. Csász.tól Coloniai jussal ékesittetett.
ség a* Torök Cs.tól i784ben
meger&síttetett. A* Caffai
Caesarea Palestina y külömb
azon nevúvstól , melly Jor^ tengerszorulat e'gyesfti a'
dán forrásinál feküdt, és
fekete tengert á' Már délia
Caesarea Philirppi nevet vi- ■ Zabacheval.
selt, másképp Paneas. Äz Caçayan-Suluh , (70 E.Sz.) szig.
Judaea és Samaria határán,
Borneotól ész.keletre, nagya' kozép tenger partján,
sága 5—6mfd,terem kókus
Jerusalemtöl 73 mfdnyire
diot, fát , gyöngy haláfeküdt. Régi neve volt Stra*
szatot ezolgáltat. A* lak.
HÜBrfbEX.I.DAlW

m. Ci4 tehgeri tolvajob.
.....
most fenyiték ház.
Caggiano , ve Nápoly , terra di Cahorle, Caorle, Caprulae,
Lavorp tart. 2780 1. .,
35' 20" É. Sz. 300 33' 49// k.
Cog¿i, Galium vs , az ApenH.) a' rosz levegö miatt lanin hegy 's Canzianó fónál. ltatlan sziget a' Velenczei
Pápa birt. aooo- lak. se- öböjbert hason nevü vssal
lyem müvekkeL, , . ..' < •
2130 1. Püspökkel , révvel 's
Cagliari , Calaris ,.régi erôség,
halászáttal.
lö vsa пега csak a'délirész- Cohort, Dibona , ,Cadurcum ,
nek, hanem egész Sardini(440 .¿5/ 49// E. Sz. 19Э 6'
ánaik is. (27o 7'K.H. és39°ao'
ъч" ]Í,H.) fövs Francz. brsz.
É. Sz.) egy meredek hegy
Lotoszt. régi vár 12000 1.
oldaíán, hasonló nevü ob ölegyAcademiával 's Lyceumnél t déli részén a' szigetmal , egy kôsziklàn , *s a'
nek?4részbol áll; az ugy neLot majd egészen körül fovezett várJ)ól,pompás tempi. lya , a' fekvése miatt alsó
mal,, és egy uj felleg yárból , , és.felsore osztatikfel, nem
meg3 külsövsokbol,Marina,
szépe^n épült, a'felsö vsbah
Stampare és Villanova. Laa' hazok ma}d mind áltákása a'Királynak, Erspk- nyosak , egyetlenegy sétáló
пек , Tanácsnoknak , fövi- helye a'bástjákonvan;nevegyázónak, kincstárnak , 's
zetesebb épületei : a'káptaa' fotbrvényszéknek ; van
lan templom, a'néhaipüsUniversitása , köz könyvpöki palotä, 's Jesuiták' Coltára,pénz,'s régiségek gyüjlegiuma- , a' kereskédésre
teménye, kath. tempi, mât
nezveJfcrrtosak a'sok posztó,
38 tempi, 15 klastr, 1 Semicsipke , bor, 's papiros fabr.
nar. tobák fabr. 's papiros
közel ide terem ama hires
malma , só eladása 's jó ré- bor ., ( vin de grave) látye , nagy eleség ház.kal 'з
hatni itt egy római araphiispítályokkaí. 35000 1. a'
theatrom' omladékit is. A'
kereskedés meglehetös kar- vs mostlakása egyPüspökban-van.
пек az oszt.béli ÉloljárokCagoti y ( Catous , Caqueux ,
nak 's a* t.
CafFos, Cahetts, Coliberts) Cajana , Bothnia Orient. Iegneve a's/.egény, Iegnagyobb
nagyobb , de terméketlea
szükségbe meruit 's a' va- tartománya Finlandiánafc
dakéhoz hasonló durvaságra
a' Bothni obolnél. Fövsa
szált, FrancZ. orsz.naknyu- Caja/га , v. Cajanaborg , (64o '
epti 's legháládatlanabb vi15' É. Sz.) vár Ulleä tavádékekbe kiszorított nép x nál, 140 1.
mellynek eredetét bizonyo- Cafare, kís vár Lot oszt. Fr.
san kitanulni edig nem leorsz. Lot partján 1950 1.
hetett.
,
Cajazzo, Calatia, régi vs egy
Ctiguay , rév , yagy ten,gerzug
dombon terra diLavoro tart.
Jamaika déli partján északí Ñápolyban , Volturno partAm.eril<ában.
_
ján , Püspölti székkeï 's
Caguayan , 1. Uj Segovia.
2760 1.
Cagueta- , 1. Orenoco.
Cajeli , (30, 22' 33'' D.Sz. 124°
Cahle, vs a« Altenburgi Hercz.
46' 47" K. H.) egy MolukGothai részében Saalenál,
kai sziget¿
egy nagy h'egyenfekvö vár- Caicos, T&rOhszigetels, Lukaiszisal (Leuchtenburg) , melly getekSz.Domingo feléjazÁn-
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»lokhoz taptoznalt, a* Ico- partján jó\ kiköt&vel éa
irtok miatt veszélyesek a' " erös toronnyal,
mélíyijóknak, de hirések a' sok
ben a' katonaságból egy
váról,legnagyobb a'Caica.
strázsamestér , mint gond
ln* , I. Franczia Guiana.
víselo, 's 0rá!ló az ö famitn , hol jEneas dajkája él- liájával fekszik.
mettetett, 1. Gaë'ta.
Cala di santa Alarid,rév egyMaling, fovs Hónar tart. Chi- tai Comino nevü szigetén.
i birod.ban ; igen ga/.dag Cala Bucyra , és Cala Seileridi
kosokkal, hajdan Peking2 rév. Gozó , Máltái szige1 nagyobb.
ten a' kozép tengerbeh. "
шп , Cdymanes , Crocodilo- Calaboto , ys Terra firmáb. dérn iris. Angol sziget, a'
li Amer, noha a' tájék elég
ixicoi öbölben sok tekemostoha , minda'zonáltal
ös békált, *s crocodilok
sok barma vah. 1 .
' Iakôsok nyelvén Cai- Calabria, régi Meszapia, Ja11) fogatnak itt, ehez ñera
PYgia > v* Valentina, egyike
ssze'vah egy más hason
a' Nápoly tart.riyoknak; ré*
'ü sziget, a' melly küszei: Basilicata v. Matera,
nbség kedvéért nagy CaCalabria setténtfioriale vi
innakneveztétik. 15 mfd- " Co'senza,' és Calabria merifeküsznek ézek egy más- dionale v. Catanzaro.
, Cubától dél-nyugotra. Calabria inferiore v. Séttentrio', 1. Kahira.
nale , v.- a ' innensovi észáki
nflss, v. iVickMrn,' Cathé¿
Cal. egyiké ázqh • 13 taíft
ia Grófs. északi ÍJcotiáяуокпак , rhellyekre most
, del és nyugotrol Sutelvan OTztvä a* Nápoly orsz.
landshirével, egyébbütt
Coseriza tart.nak vis' nevezengerrel határos. 960 □ ~ tetik,' a'felsö részét formál. mfd és 21600 1. vannak ; " ja azon felszígetnék ,• riiëHy
yes , 's legeltetöre hasza' Tarénti öböi , es Sicîlia
;atik, a' lapályos tájék
kfiztt , a' kozép tér/gerre
át terera , és. zabot.A'
nyyllfc » azért-' ket.'ïéïzrôl
•hatenyészethasznositt,
a' tengertol határoztatík ,
el 20000 daíabot eladészakról Basilicata , delröl
esztendônként. A' tentuls¿ Calabria áítal. A' föld
n sok révei , 's fokai
elegendö Vizzel bír , 's ternak , nevézetesebbek :
rripkeny. 158 1/10 Q Mfd a*
ice , Scribïstér és Thür-* kerülete 34000Ö lak. ézek
3lei.Foly¿ji:Wick-Langközott sok Albaniáiák 's
: és Dunbéath » hallal ' Go£o&ök vannak. Oeztalkednek.Asványiímész- tilo Cosenza, Rwssano, Cáshomok , vas, réz, é& troviïlari , és ÄHdantea ke, de a' méllyeket eirületekre. Fövsa Cosensa.
szállíthat. Fôvsa Wiek. Calabria ulterior e v. trieridiona, nagy fó déli Amerikale , tulso v. délî Cal. CatanUjgranadában ered, két
zaroriak neveztètik , égyira oszlik , egyik Oreno- lté azori 13 tart.nák melpize , másik azAmazolyekremost Nápoly orsz felvizébe szakad.
van osztva , az -alsó része az
Castel-de-Fusres , ten- èlobb emlitett fêlszigetnek,
v a' Canáriai Fortevenrrielly a' kozép tengerre
nevü szigetnek keleti nyuïih, és a' Messinai ut
33*

,6i6 г*4ítalSiciliátolelváIa9ztatik.
reskedése is igen nagy.
Hegyes , de szép 's terme- Calais , ( tengerzug ) ama
, keny 1783-ban a' fbldindurésze , a brittus csatom'álás altal nagyon megpusz- пак , melly Dower, 's Caïatittatott. 408000 lak. >48
isiFrancz. oszt. közt fekszik,
1/2 mfdnyi teriileten. Fel's e' helyeket egymástól elos/.tatik Monteleone, Catan- választja. A' Franczia.
zaro , Reggio es Cérace ke- Calaisi ajzf.a'fekvésétôl nevezrületekre. Fövsa Mónteletik igy, magában foglal/a
one.
,
niajd az egészArlois Grófs.
fïalabriai i enger , Ausonium
egy részét also Picardiának.
m. a' Joniai tengernek azon
Boulonnais tartománykárésze melly Calabria , és Sival együtt , kerülete 113Q
cilia keleti partjain terjed
mfd , 570000 1. 6. kerületekki ; és S. Maria di Leuca
re osztatik fel, u. m. Arras,
fokig tart.
S. Omer , Boulogne , BetCalabritta , vs a' tulsó Nápolyhune, S.Pol, és Montreufejeds.ben , 2160 1.
ill r mellyek mirid együtt
Calada i Ç^lacte vs Siciliában
953 kôzségeket és 43. kant.
Halesa n^ellett szép tengertesznek. Fvsa Arras,
partal és halászattal.
Ca/eme,vsPersiaGedrosia tart.
Calafiguer , jó rév, a'déliparttengerszélétol 100 stad. Muján Mallorkának. r t¡
sarna vstól 350.
Caladora, Calaguris, Nascica, Caiama , vs Algier orsz. Mal
ve Soria nevü tart. ban Spavia vizénél , Africábañ "t
nyol ors^. ban , Ebronál ,
másképp Calaat-el^-'wad.
Püspokséggel, és 7200 lak. Calamata , népes falú MoreáEz volt Quintilianus honban , Belvedere tart, 5000 1.
пуа , hogy Pompejus ostro- Calamianes., egy csoport Phimát annál tovább kiálják
lippi sziget , északra Para&' ys , lakosi asszonyok és guatól, mellyek kozül csak 4
gyermekek husával éltenek
lakatik. Viasszat , Indiai
Valerius M. és Florus tanumadár í'észkeket 's gyöngyösági szerént»
; .
kei; ád. Lakatik a' cseiides
Calais, Caleturh, (" 50° $j' 32" Bisaerektöl.
É. Sz, 190 31' i" K. H.)nev. Calamina , hegy Elbában , egy
várFrancz. orsz. Calaisi ten- magneskô gödörrel
ger szorulatnál, 6600 1. a'ten- Cálamo , kis sziget az Archiger itt Iegkeskenyebb , ugy pelaguson Lero és Lango
hogy 7 ór. alatt Dowerba at- szigetek között, nagy heïehet menni.A'vs jolmegvan gyei vannak.
erösitve , van egy fellegvára Calamón, vs Phoenieiában Fto's több nagy épületei. A' feilemaistól 12 mfd.
kötöhely napról napra si- Calamos , vs Phoeniciában
feérebb resz, mert mindég Tripolis mellet Plinius szeiobban feltellik. Nagy harént.
íászat van itt r 's békeség Calamota , I. Elaphites.
idején nagy kereskedést üz Calar is , nagy vs hajdanrl.
Angolokkal, paketok is külCagliari.
detnek innét Angliába. Van- Calaruega, Calaroya, vs O Casnak itt szappan, keményit- tiliában, Osmai megyében,
tö, 's harisnyafábr.,a' такSz. Domonkos hazája a' ki
reí, só , len , bor, ló 's va] kea' Domonkos szerzeténei

fcezdöje volt's 1221-Ъеп me,ghalt.
Calas , vs Var oszt. Francz.
orsz. 2000 1. ola] míveléssel.
Calascibetta , vár Noto vôlgyében Siciliában 2,370 h.
Calatasimi , vs ugy an ott , 1300
h. 8000 1.
Calagirone , vs Val di Notoban
Siciliáb. 2370 h.
Calatusung , nagy vs Buton
Molukki szigetben , egy
hegytetön, kellemetes fekvéssel , es szép révvel.
Calatanissera , kis vs ugyan
ott , Salso fónál.
Cala axibera, kis vs ugyan ott.
Çalatayud , ,Augusta Bilbilis ,
(41= 31' E. Sz. 150 13' K.H.)
vs Aragon. Spany. orsz. Xiloca egyesiilésénél Xalonnal. Köszirton áll a' vára,
1 500 h. 0000 1. 13 temp, 12
szappan fözömüh. a* hol az
olajból igen jó szappan készíttetik. Kenderrel, gabonával , olajjal és borral kereskedik,
Calatia , régi , Roma építése
elött való vs Italiáb. campi
Phlegraei nevü részében
Jul. Cs. által gyarapittatott.
Calatrava, falu uj Casztil. Spanyol orsz. kíastr. ezután
neveztetik egy vitézi rend.
Közel van ide kenesöbanya.
Calau, vár, also Lusátziáb. 220.
ház. 1390 1. szölö mív. kender és pamut keresk.
Calaurea , Latonának szentelt
í>ziget és vs azjEgeumi tengerben , Peloponesusnál ,
Tröczen vsának ellenébeh.
Itt ölte meg margat De
mosthenes,
Calaron , kis fó Provenceben ,
Cavaillpnon alól Durance
vizébe szakad.
Calbe im Werder fö vs Elbe oszt,
Vestfaliáb. a' mint Milde
Biesébe foly , posványos
helyen , melly Calbische
Wçrdernek
neveztetik ,

517 nyilt hanem egy feliil a'
Milde körül'folya, 2 nemes
udvarral , 1 tempi. 1 oskol.
1 viz és szél malommal,i67 h.
és 989 lak. kik fold miveles , baromtartás , serfözes
pálinka égetés 's kereskedésbol élnek, 2 országos és
két marha vásárja van.
Calbe, (51° FA' Si" E. Sz. 29°
24' 6"K. Sz.) fö vsa azElbo
kant.nak Vesztf. a' Magdeburgiker. Saalenál, a' niel»
lyen itt egy zsilip van , fal
lal van korülvéve , 2 kappuval, 2 külsö vársal, 17 ut»
száv.,várral, ref.kápolnával,
2 lutheranus templom. egy
6 tanitóból álló oskolával ,
2 leány osk. 1 réf. osk. 10
szegényeknek való ispi»
tálly. Georgenstiftel çszegényekre és az elnyomorodottak intézetével, 1 liszt 1 olaj
malom. 1 nemes udvarral, a*
külsö vssal együtt 768 h.4228
1. kik a' íold miveles, barom
tartás len , vászon , 's bör
fabr.ból élnek , 3 orsz. és 1
marha vásárt tartanak,
Calbech , mvs és vár a' Cleve
Her.ben, B.Morien lakhelye,
Calbií , fó Cariában, Caunus»
hoz közel , tengertöl rajta
befelé hajókázhatni.
Calbuco , vs déli Amer, a' Chi
li partjánál lévô szigeten.
Calcar , k, vs a' volt Ruhr oszt.
Fr. orsz. Leye mellett , melly
a' vst egy mesterséges esa»,
tornán az egy órányitávolságra lévô Rajnával egye-?
siti , posvánnyal van körül»
véve , 's erös , 325 h. 1550 1<
poszto és harisnya fabr. serfôzése van.
Calcha , ekkl. Chichas tart,
déli Amer, lakost szénégetés , jószág elszállitás, bör»
készités , 's föld mivelesböl
élnek 's tehetösek , igers
sok kecskéjik vannak.
Calcinât 0, falu Lorab. Vel«

Kir. Chisenél 3000 lab. melly Calecut, I Kalikut.
nél esett az 1706-diki csata Caledonia, tart, régi Britanniában, most Scotiában.
a' Császári és Francz. had
közöfct, más azon nevü vs- Çaledoniai csatorna, igy nevezvan Bergamasco tart.ban is tetik azon csatorna melly
számtalan tavakat egybeVelenczei Kirs.ban.
fo'glal , Scotziában ,' már a'
Calcutta , Collicate , Collicota ,
természet maga ugy elkéfÖ vs azAngl.13 engalen о rszb . ,
Pstindiàban, Ganges vize á- szitette ezt a' tájt, hogyöo
mfdnyi távolsághoz még
gán , mellynek Huglei neve.
csak 22 mfdet kellett ásatni,
Az Anglus Generalis Gubogy egy hajókázható csa
bernator lakhelye kel. Indiäban , a' legföbb , 's leggaz- torna egészen elkésziilhetne,
melly yalóban 1811-ben meg
dagabb Praesidenségben ,
is tbrtént.
1784 ben szerzett tudós társasággal, messzeterjedö ke- Çaledoniai tenger, Oceanus Caledonius egy része ez északi
reskedéssel 600,000 1. A' BengaliNabobtól 1736-ban meg- tengernek Skotziánál , és/aki részérôl a' nagy Bri.tanivétetett , nagy részint leának a' déli partjaihoi
rontatott , de fél esztendÖ!nyulik Irlandiának.
ínulva az Anglusoktól ismét viszanyerettetett. Több Calenberg , valaha Hànnoveizben Pogányokat keresz- rai Hefczegség volt also
Sax. Weser és Leine mellett.
ténységre téregeto társaság
felsö 's alsó Calenbergre
telepedett itt le.
osztatott , mellyek közül
faldas de Raynha , nevezetes
helység Estramadura Por- amaz Hessen ez a' Lünebürgi Hercz. határos volt. 49
tug. tàrt. melèg ferdöje van.
Caldas de Gérez , ferdo Entre
1/2 □ mfdböl áll , 88000 1.
vannak, foldje magas heDouroeMinho Portug. tart.
gyekböl , szép 's termékeny
40 ház.
Çaldas de Monbujr, ys Spanyol völgyekböl áll, de némelly
Cátaloniában meleg fer- helyctt posványos , más hol
fövenyes vagy köves, gadôv'elî
bonát, lent, kendert fát,
Caldeirój,hegy Alemtejo és AImarhát, juhokat , lovât,
garbia közt Portug. ezüstel,
meszet , követ sót termeszt,
rézzel , czinnel , ólommal 's
fabrikáji vásznot , kartont,
vassal bñvelkedik.
dohányt 's bört adnak. Fqvs
Calden , Kalden , vár és Urod.
Hannovera, elobbWestfaliáAlgowi ker.ben Würtenber-'
hoz tartozott.
gi orsz.ban Kempteni ACalenberg, vs a.' Fuldai oszt.
páturé.
Çaldenasch Caldonazzo , kastély Calenberg , vs Sax. Lichten
stein urod. 200 h. 1200 1. M
és urodalom felsö Etsch oszt
Lomb. Vel. Kir. a' Caldonai harisnya, len, pamut porté"
kák készitésébôl , és pálinka
tóból ered Brenta föja.
égetésbol élnek.
Caldern Caldero, Urod.TyroliCalenberg , mons Cetrus , I.
si H.ben Brixenen alul.
Caldiero , falú alsó Etsch oszt.
Kahlenberg.
Lom. Vel. Kir. ásványos viz. Calepio , Calepium, vs Oglio
nál , Serio oszt.Lom.Vel.Kir
Caldonazzo , 1. Caldenasch.
Caleeulang, Caliwulang
k, innét neveztetik a* Cale
orsz. Malabar pai'tján Asiáb.
piói völgy. '
•

— Sic
ductumai ezek : buza , ku»
Cales, vs Bythiniab. к. Asiákoricza, rozs, borsó és más
bari Lycus fótól 80 stad.
hüvelyes vetemény; erdeiCaletes , nemzetség Galliáben fenyô , cyprus, так,
bana'ny. tengernél, fövsok
tölgy , gyertyán juharfa
volt a' mai Dieppe,
Cali, vs déli Amer. Popayan terem , partjai gyöngy ökkel kedveskednek , lakosi
tart. Cauca fónál.
mintegy 160000 menhek , de
Calles , Callies , kis vs es kaskicsinyek gyengék 's mive^
télyBrandenburgi Neumarkletlenek. A' Spanyol heban Drage* vizébe folyó palyek Sz. Domonkos v. Fetaknál , sok posztósokkal ,
1771-ben csak nem egészen rencz szerzetbeli kiküldötelégvén II. Fridriktöl kßböl tekböl , vagy katonáságból
állanak ¿ kik az említett
felépíttetett 254 h. 1710 1.
Szerzetesek bátorságára 4California ,
nagy fél sziget a' Spanyol északi Amer, gyelnek , még ök;a' làkosokattérengetik. О' Califor,
a' veres es csendes tenger
kozt , uj Mexicóhoz tarto- 7295 franczia Q mtf ldön
zik , egy részét teszi az ész.
15 missióból all , mint egy
America' partjának, 22° E.
4000 Indiai lakosokkal ; fô
Sz. egész Mendocino fokáig helye Loretto.
Uj Cali
for. Mendocino fokáig, nem
elnyulik, hosza 27o;széle legfèllyebb 30 mfd ; elosztatik igen miyelt , 1812-Ъеп 155651
északi es déli, v. régi es uj
Indiaiakat számlált ю mis
Calif, délrôl S Lukar fo- sióból 's 4 prasidiumból áll,
2125 franczia Q mföldön
kától az egész parton egy
sor hegy nyulik északra.
de a' katonák se meg пега
Ezen hegyek többnyire ko- hâzasodhatnak se ott lenem
paszok ■, 's hol márvány telepedhetnek ; fô helyve San
forma kôszikla ■ darabok ,
Carlo de Morterey , legnahol tüzkövek , hol la
gyobb hasznát veszik à*
pos fényes kövek találtat- Spanyolok Californiában, a'
nak. A' legmagosabb hegy,
gyöngy halászat 's vidra fo*
Cerro de la gigante 1500
gásnak,
ó'lnyi magas ; nevezetesebb Califor niai tenger ,
Mar*
foja Colorado de los marty
Vermejo , mare purpureres , az egész szigeten csak
cum , egy része a' déli ten-<
6 patakocska van, mellyek gernek. Califor. ó és uj Mexi*
közül csak 4 folyki a' tengerсо közt. Számos szigetek
be , néhány tavak is van- vannak ben, mellyek elég
nak ben. A délirészén majd tanûji annak , hogy valalíiállhatatlan a' hévség , a' haCalifornia a'száraztól ugy
fris hus egy nap alatt meg szakadt ei, itt szoktak gyön-,
rothad , a* plánták is ki- gyöt halászni. A' gyöngy
sülnek , de észak felé mind
csigák számosan vannak ,
jobban jobban tenyésznek.
"s 3—4 ölnyire meg látni a*
O Califor. homokos ^s vr- vizben.
zetlen tájék 's noha tiszta Calig , (40° 28' E. Sz. 16° 5'
a'levegöje, mégis terméketK. H.) v. Spanyol tart. Va,len, csak JuniustólOctoberig lenciában 2385 1«
van essö itt. UjXalifor. nem Calimno, sziget Awhipelagusz-i
szükölködik viz nélkül, ez a'
ban;keresztények lalíóhelye
földnek egy legterméke- Callndii ,
hegyek Cariába-Д
$yebb 's legszebb része, pro- kis Asiiban.
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Çalingae, nemzeteég Déli Inban. A* Ieggazdagabb Spadiában , a' tenger partonyol aranybáuyától nevekon, Ganges fó mellett, hol
zetes.
most Calingapatnam vs.
Callaici , Calloeci, nemzetÇalingon pr. , fok Ganges tor- ség Hispania Citer.ban Mikolatjánál, innen lebet kanius fónál, lak. Brutustól
íókázni Indus fóba.
meghódíttattak , ki azért
Calinipaxa, vs Indiában JomaCalloecus nevet nyert. Fönes fón tul, Calini vizénél ;
vsok volt Calle,
eddig hatott Seleucus Nie. Callander, eklesia és helység,
Itt csatázott Timur is.
Perth Grófságban a' Perth
Colipa , Garipo, kis török vs
mellett, юоо lak., a' gyaNatoliában , Cali vizének , pott kézi miv foglalatosfekszik tengerbefolyásánál,
kodtat 100 müszékeket, és
. jó révparttal, *
a' himezés mintegy 100 leáCalitura , most romlott eroség nyokot. Nevezetes ezen hely
Ceilanszig Mulivardy fónak vad tájékira Catherina taegy nagy ágánál, melly ezt vára, és az egész Skocziákétfelñl mossa ; bír jó ar- ban legmagosabb kbzelfekrak égetéssel kokosdióból ,
vö bérezeire nézve , tovább
czukorplántákkal , rum égea' Trossachsra, és vad kötéssel, sok és jeles vaddal.
szálira nézve, mellyeken keItt ke/.dödnek a' fahej ker- resztül gbrbedez az út.
tek, mellyek egész a' fbváT Callao de Lifna , Bon Vista, 1.
rosig kiterjednek, роЦап- Lima.
diai bírtok.
Çalle (la) Callah , kis Fran czia
Calisiin , Cap de Rosbel , Ga-r valamennyire megerösitett
lissinum i de Rosbelum Caszállitvány az Algier Conput , fok Dangoli orsz.ban
stantine tart.ban a' tenger
Aethiopiában , Afrikában.
mellett , egy kicsiny bátorAz Arabiai Ara foknak el4
ságtalan kikötövel , 6o nyolenében , mindketten a' Ba- morú kunyhókkal , mintegy
belmandeb} tenger szorúla500 lak, , kik a' rozzsal ,
tot teszik.
gyapjúval, börrel, viasszal
Çalivi , város a' tulsó Nápolyjj yalókereskedés mellett, klá. Herczegségben , 4.550 lak.
ris halászatot is üznek.
Çalken , vs a' hajdani Francz. Calle egy dombon Durius torScheide oszt.ban.
kolatjánál, mellynél rév
Callah , kis vs az Algieri Con- part vagyon , ennek ne• stantine tart.ban, melly- ve Puerto, ettbl és a' Calnek lakosj tüzelö fegy veré- letöl , vette nevét Portuket, és durvakôntôsôketké- gallia.
8zítenek.4 Dél-keletében van Cállela , figyellendö helys. a'
a' Dammer-Cappy ("vas ka- partnál , Spanyol Catalonia
pu ) határ szélí általjárás , tart.ban, gyapju selyem,
a' io út Algierböl Constanés csipke fabrikakkal,
tinébe , meíly meredek kô- Callen, Culanum , mvs Callen
sziklák kbztt, és egy koezá- vizénél, Kilkenni Gröfs. Hi. Ion keresztül nyulik.
berniában ; a' parlamenCallah , 1. Calle.
tomban küldötjei ülnek.
■Callahuaya , kis hclység Peru Calleaa, vs Római Britanniáorsz. Déli Amerikában , Au- ban , Attrebatesek fbldén.
dieneia de los Charcas tart. Calliana , most £агапЦ, jele$

— 5г1 —
kereskedö vs haidan India
szerént a' nevezett orezányugoti partján, Вагу gaza golmak egy Státus testet
vstól délré.
. kellett csinalni; most pálin»
Calliano , város Piemontban, ka fozésre van elkészítve.
Calmars Län , helytartos ig a*
2.340 lali.
CalLicliorus , vs Bythiniában ,
Svecziai Smäland tárt.ban,
kies kôrnyékérol esméretes.
melly ennek keleti részét a*
Cailinusa pr.r fok Arsinoe, és partnak hosszán Oeland sziSolve köztt kis Asiában,
gettelfoglalja magában ; felr
Cziprus szigetben északra.
tére 96 □ mf'öld, mellyen.
mintegy 13,000 ember 3vsokCallipuris , magos és igen csucsoshegy, Guiennében Afri- ban > es 3485 udvarokban
lakik ; termekeny gabonákában.
val, fával , enhi való vaCallirhoe , 1. Edessa.
Callista , 1. Santorin.
dakkal, kö nemekkel , és
Calloo , eröseg az Egy. Belérczekkel.
giomban , Waes tárt.ban, Cahnide , vs Dordogne oszt.
a' Scheide bal partján , másr
¿an , a' Dordogne mellett
Fran, orsz.ban , ¿06 ház.
fél órányira Antwerpiától.
Callyre , révpart Also Moe- Calae, kis vs az Angol Wilt
siában.
. t
Qrófságban , finom posztó
Colmar, С ¿6o 40' 30" E. Sz. fabrikával.
34o 6' K. HO fö és idegen Çal faro, Charilla , tçnger örnajóhat megállitási jussal
vény Messinai tengerzúgbíro vs a* Svéd Smälandtar- ban , a' régiek' Charybdistományban a' Calmar tensek. г—
gerzúgnál , melly, Oeland Caloni , vs a' Török Metelino
szigetet a' szároztól elvászigeten egy tenger , öböl
lasztja , meglehetösen regu
mellett , Széke egy Ersekla szerqnt van építve, 450 nek. —i
ház.zal 4.200 lak.kal , Püs- Calopiniaco , kis fó , innenso
pökkel ,
káptalan temCalabriában Nápoly orsz. ,
plommal, és eleven keres-r melly Faro di 'Messinaba
kedéssel szurokból , dPn°t'
húll.
ból , faportékákból , hálak- Calore, 2 fó az innenso Herból» lisztból és más élelmi
çzegs.ben Nápoly orsz. , egyvalókból, 4mbár a' Calmar gyik Bagnolo vs mellett etengerzúg mellett réve min- red , és Beneventónál a' Sa-|
dég rosszabbúl. A' lako- batoba szakad ; a' másik
Basilicata tárt.ban Silarus
sok tartanak mintegy ¿q
hajókot. Itten van Gym
vizébe íoly.
nasium ,
Könyvnyomta- Calosa, vs a' Spanyol Valen
tó mühely ,
Hajóépitó- cia tárt.ban, 3.200 lak.
hely , és egynéhány kis Çalpe , 1. Herkules oszlopi, Gifabrikák hamúzsirra tübráltár.
krökre,tobakra és borre, 1/2 Ca /ре, folyó Bithyniában , i)
órányira a' vstól nyugotra révpart kôzép Bithyniában ,
egy dombqn fekszik a' régi Psillis fótól 250 stad. By
zantium és Heraclea között.
és rendetlenül épített vs , a'
hoi a' hires Calmari Unió Calpentine , kis sziget és vska ,
Ceylon sziget' nyugoti part
(egyesülés) a' Svéd , Dániían a' Hollandokhoz tartoai es Norvegiai Kir. közt 1397
köttetett, mellynek ereje zott, most az Angolokhoz«
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Calpi , (ssöp 7/ 75" É. Sz. 8o°
Kir, , Adda fó mellett.
К. H. Greenwichtól ) jéles Calvert, Grófs. Északi Amevs a' nyugoti Maratták Stá- rikai Maryland szôvetséges
tusaban , innensñ" Indiában
'
tart.ban, 9 □ mfd, 8.65a
lak; A' töhbnyire homokos
Dschurana fó mellett, egy
pénzveróházzal , és nádméz fenekén terem különösen
kukoricza és dohány. A' fö
fözettel.
Çalsar. vs Caramaniában Na- helye Calvert , vagy közönségesebben Prince Frederic.
toliában.
Calseri , vs Jamba Királyság- Calvi, (42o 34' 7" É. Sz. 26°
ban, a' Nagy Mogol hajda- 25' 1" К. H.) erös vs a' Fr.
Corsica oszt. ban , egy }ó kini birtokaiban Asiában.
Caltageronc , Caltagirone , vs köt5 torkon 400 ház. és 2.130
Iak.kab
Siciliában Val di Notóban,
2.868 ház. és »6.500 lak.
Calvi , kis vs , Terra di Lavoroban Nápoly orsz. lakheCultura , vs egy eröseggel Cey
lon szigeten Asiában , a'
lye egy Püspöknek.
Mulwaddinak egy karjánál Calvi , kis laktalan Ponti sziget Neápolis mellètt.
fekszik.
Ca lus , fó Colchisban Asiáb. , Calvtsarf , vs és erös kastély
Lomb. Vel. Far. 3000 lak.
Psychrus vizétól 30 stad.
Calvados, oszt. Francz. orsz. CalvisSon , Couvisson vs a' Fr.
ban , nevét Calvados köszik- Gard oszt.ban, 500 ház. és
láktól vagy koszáltorlástól borkö fabr.
vette , melly Normandia Calvizzano , vs Nápoly ország ,
Neápolis tart.ban , 2.180 lak.
partj ánál fekszik , Normandiának egy részét foglalja Calvo, a' legmagosabb hegy
a* Nápolyi Gargano bérczmagában, feltére 168 □ mfd ,
ben , mintegy 800 Tois (820
' több mint 480.000 lak. , róna és gazdag legelökkel ,
öl, 8láb, íoujj, és 8 linea)
gabonával, kenderrel, lenmagosságú ; csupán mésznel, gyümölccsel , tenger- * kövekböl áll, és szép büksóval , halakkal , vassal , és
fa , cserfa , borostyánfa ,
most 6 kerûlçtekre oszta- naspolyafa , és tisza fa ertik , úgymint: Caen, Baydökkel fedetik , mellyekben
eux , Pont l'Eveque, Lisieux ,
sok farkasok, vaddisznók,
Falaise és Vire , mellyek rókák 's a't laknak.
« 896 kozségeket tartanak 37 Calvorie , hajdan tisztség Wol
kantonokban ; a' fövs Caen. fenbüttel Herczegs.ben , kéÇalvdrai hegye , máskép Golgo
söbb Neuhandelsleben ( uj
tha, hajdan vesztö hely Je- kereskedési élet)ker.hez tarrusalemen kivül.most ennek tozott Elbe oszt.ban , Westkeritésében diszeskedik afália Királys.ban.
maz igen jeles templommal Calvörde, mvs és föhelye egy
Palaestinában ( a' Sz. Föl- hasonló nevu kantonnak az
dön) , mellyet negyedik száOhre mellett a' Drömmling
7л><1Кап , Ánii-atonzadban
építetett iUk>
Ilona ¿*
és tôvénél esy résçivârral, lio
Constantin Anyja.
házokkal,"és 1.114 lak.kal ,
Calvarte , kis vs Troki Vajda- kik között 12 Zsidó familia
ságban , Lithvania Her.ben vagyon. A' szántás vetésbol ,
erdö között. Supicha Her- fozelék,dohányés komló miczegné i a o keresztény , és
velésbol táplalódnak , to-,
300 Zsidó familiákkal.
vább serfözetböl , pálinkaCalvenzano , vs az Lomb. Vel.
fözetböl, és dohány kereske

- s
désb&l. Jeles 1 templommal ,
i oskolával , i Zsidó Sinagogával , i országos és i Ъаro'm vásárral.
Calw , Calva , Calba , vs Wit
tenberg orsz.ban , azon nevü ker.ben Nagold fó mellett, 3.220 lak. , posztó szôrmateria, és bor fabrikával.
Széke az ott levo kereskedési
társaságoknak,mellyek ször»
matériákkal , tutajokkal,
fával , banya termesekkel ,
eóval ,'füszerszám pertékékkal , és cserékkel kereskedik.
Calwurge , vs , a' volt Varsói
Herczegségnek Lomza oszt.
ban a* Siheschuppa mellelt, 400 ház. és 2700 lak. ,
kik többnyire Zsidók.
Calymna, sziget Europa ésAsia között , mézzel bftvelkedö.
Colzcnow , kis vs Letten tart,
Lieflandban, Rigától kel.re
7 mfd.
Cam , fó az Angol Cambrid
ge nevü Grófs.ban.
Camalodunum , város Britannia
Roma. ban , elsö Római Coloniával , mellyet Claudius
Cs.' szállított oda, 's theátrommal , Claudius templomával t és igen termçkeny
határral ; mai Colchester.
Camaracum , I. Cambray.
Сamaran , kis sziget a* veres
tengeren az Arabiai partok
felé , régi Canieriha.
Camarpna , vs Siciliában Val
di Notóban ; büdós folyója
hires.
Cámarasa , vs a* Spanyol Ca
talonia tart.ban , Lérida vidékén.
Camarçes , fó a' Guineai partokriál Afrikában Benin országban, mellynek tájékától Lopo Gonsalves tenger
fokig a' Portugallok egy új
Afrikai társaságot állítottak 1724-ben a' Szerecsenekkel kereskedés vége'tt.

Comarque la Cantaría , három»
szegletü sziget a' Franczia
Rhone ( Rodán ) torkolati
oszt.ban , melly a' Rhone
két fö kárja által a' tengerbe zuhanásánál formáltatik ; 9 □ mfd a' nagysaga ,
termékeny , és bír szép rétekkel , a' honnan erös szarvasmarha, ló és iuhtenyészettel, és a' mivelt része
derék búzát, árp£t, és zabot fi/.et. A' vizón alól álló
része sóval , és szódával bír.
Camarines , félsziget déli partíán Manilla szigetnek, 30
mfóld hosszu, és 3-tól g-ig
széle , Camarín és Albey tarfományokra osztatik. A' sok
tüzokádó hegyek gyakor
íoldindulást okoznak. Találhatni kivált Albeyban arany bányákot , de a* mellyek nem használtatnak. A'
lak. a' Bissayerekkel
közel való rokonok, a'fövs
Nueva Lazeres.
Camarones , fó Patagoniában
de los Camerones pböllel
torkolatjánál.
Camasiae pylae , Caucasus; szoros járás , termés/.ettol he
gyek köztt nyitatott út Iberiába, Asia belsejébe : egy
patak szökik le általa ;
melly vasaltt gátokkal elrekesztethetik , és egy oldalról lévó kastélybóí sok
ezerek eilen védelmezhetó.
Cornberg , eleséges vs és vár
egy dombon Nassau-Weilburgi Herczegségben. Ezen
helytöl veszi a' Camberger
grund (Cambergi telek)ne~
vét. —•
Camberg, vs 64ház. Cseh orsz.
ban, Tábori ker.ben.
Cambodscha , 1. Kamboya.
Cambra , helys. Beira tart. Por*
tugalliában , 1100 lak.
Cambray, Camerick , Camara
cum , ( 50o 10' 37" E. Szt
20o 53' 32" K. H.) figyelem

re mélt¿ igen eros fabrika
és kereskedö vs Cambresis
tartom. Flandriában , Egy.
Belgiomban, 3000 ház. és
14 000 lak. a' Scheide mellett. Az itten készült finom
vászonért kamara ször raatériának (Cambrick) neveztetik; esmeretesek itten a'
pósito , czérna , csipke, batiszt, szönyeg , szappan , es
bör fabrikákis, és fejérítések. A' vs Püspoki Szék.
Cambray , (Mikkel) , Bute Grófsághoz tartozó sziget Déli
Skócziában Bute szigetnek
keleti oldalánál , derék homok kövekkel.
Cambray , (besser) ugyan ottan egy vilagitó toronnyal.
Cambresis , tart. Egy. Belgi
omban Picardía , Artois és
Hennegau között , most ismét alkotó része a' Flandriának.
Cambretonium , vs Britannia
Rom. ban , mai Bretenham.
Cambridge ,
Cantabrigiensis
Com., Grófs. Angliában Északnyugotról Lincoln , Eszakkeletröl Norfolk, Kel.
rol Suffolk , Dél.rol Essex és
Herford, Nyug.ról Betford,
Hattinjrdon és Northamp^
non Grófságok határozzák;
nagysága 34 □ mfd , jeles
10 vsokkal, és kis vsokkal
С Boroughs 3 163 Eklézsiákkal , »6.451 h. és 89.346 lak.
A' Ouse két részre osztja : az
Esz. keleti áll foképp Isle of
Ely böl, e^y mocsáros tájékból , melly mesterség által
egy részént derék legelö helyekre és szántófoldekie vájtoztatott , mellyek Nagy Britanniábañ legjobbzabot teremnek. A' Délnyugoti rész
a' legkellemesebb , iól mivelt, és a' Cam által öntözr
tetett , igen jó árpát hoz,
melly szaladdá tétetvén bö«
Y§n hordatik ki. A' Délke-

leti rész formál egy nagy
puszta tájékot , melly kevés népes , és a* mellynek
sovány feneke valami kevés árpát , és közbenközben sáfránt terem. Legnagyobb részint juh Iegelökkel borítatik. A' papiros csinálás és kosárkotés fabrikáji. Fo fóji : az Ouse és Cara
jeleseka'nagy gazvermek ia
Bedford old' and new rivers.
Cambridge , ( Cantabrigia ) ,
(17O 44' 15" K.H. és 52o 12'
36'' É. Sz.) fôvs a' hasonló
nevü Grófságban Angliában
a' Cam mellett, melly en keresztül egy híd vezet , 10.000
lak. rosszúl van építve , azonba diszeskedik egy hires
Universitással , szembetünó kereskedéssel a' honnyi
termésekbol , kivált sáfrán-»
bol és vajból. Közel a' vshoz Stourbridge falúnál esztendônként 14 napig tarto
vásár tartatik , a' hol fôkép
gyapiú portékákkal , komlóval , vas portékákkal és
sajttal nagy kereskedés üzetik
Cambridge Cantabrigia , (4a0
1 23' 28" E. Sz. 71O 7' 30" N.
H. Greenwichtól) fovárosa
Middlesex Grófs.nak az Eszaki Amerikai Massachu
setts szovetséges tart.ban
Charles folyónak karjánál
Bostonnal egy híd által öszve köttetik , vannak 652 lak.,
egy fö osk. , melly Harward
Hallnak neveztetik , csilJagvizsgáló tornya, Könyvtára , Muzeuma , természeti
és phizikai ritKaságok szobája.
Cambridge , fóváros Dorchester
Grófs.ban az Északi Ameri
kai Maryland szovetséges
tart.ban , Chaptank fónál ,
50 ház. és 300 lak.kal kereskedik.
Cambri/ia, kis vs a* Spanyol

— »s Catalonia tart.ban a' ten- zûl felsô Luszatiában , a' fe
ger partok mellett.
kete Elster mellett, az 527
Cambras , (41° V}' E. Sz. 17o
lábnyira magos Huth hegy
Да' К. H.) va a' SpanyoICa- (legelö hegyj mellett. Sok
talonia tart.ban , 3000 lak< posztó csinálok es vászon
Cambrón, nagy Szerzetes Apá- szövök lakják, vannak3226
tursAg, Leure és Chievres lak. és 525 ház. Leasing szüközött , oily messze terjed- lö földe.
ten épült, hogy vsnak lát- Camera (la Torre de), kis váro»
szatik.
Barca orsz. Afrikában , GólCambur , város Albaniában ,
ío di Sidara mellett.
egy szigetnek csuccsán Cas- Çameran, sz^get i jó révpartel nouvo ker.ben , Cattaro tal a* veres tengeren, Ha-<
vidékben , Topia Grófs.ban,. bessiniához tartpzik.
Camburg , Sachsen-Gothai Al- Çam,erikj 1. Cambfay.
1 íenburg Herczegséghez tar- Camerino, (43° 6' 26" E. Sz.
tozó vska a' Saale mellett , 31О 4/ g/< K. H._) riïegleheigen magos koszikláhegyek tosen szembetünó vs a' Páközött, egy régi várnak dúpa birtokaiban, egyhegyen
! ledékivel , 1,500 lak. és szoChionto fó mellett. Szék»
lö miveléssel.
egy Püspiiknek , és egy UCambyses ■ fó Albaniában, A- mv«rsitásnak , bíir 5000 lak.
siáb.,Caspiumi tengerbeszaselyem fabrik.
, kad.
Camer ones , 1. Ambozqs.
Camden, vs az Eszaki Ameri- Cam/10/, kis ve Bajor orsz.
kai Déli Carolina szôvetsé- _ bon , Straubingeni ker.ben.
ges Státusban Watere folyó Camin, L Fürstenthumischer
mellett, hasznoean keres- Jireis*
. kedik. ; ',,
, .
Camin, Cammen,. (53o 56' 48"
Camechia , vs Albaniáb. , Asiá- E» Sz. 3a0 29' 55" К. H.) vs
ban, most Schamaki fova Дой ház. és 1.900 lak.bal OShirvan tart.ban.
. derának a' Keleti tengerbe
Came(ford , vs az Anglia Corn- folyásánál.tulsó Pomeraniáwall Grófs.ban , Lamet fó- . ban. Jól ûzi a' kereakedést y
нак eredetinél.
hajókázást , halászatot é$
Camelorum murus , erosvárAl.
serfözetet. Ezel&bt egy PüsAegyptusban , délre Nilus
pekség" volt.ittéh , melly a'
ágánál , Perdiccastól ostro- Westfáliai békesegbeti vimoltatott.
íági Uradatommá válW.taCamen , kis város a' volt tott , és egy Herfczegség nevéBergi Ruhr oszt.ban , a' Deralatt mint közvetetlen fügne mellett, 350 h. és igoo . gésü orsz. támasz Brándeníak.kal.
burghoz lépett : mindaCamengrod, kastély és monos- zonáltaltaláltatik ottan egy
tor Bosniában, Semma fó
szép Püspöki templom a''
mellett.
. káptalannal együtt.
Camenz , Herezegi intézetü Cis- Camin, lengy. Camina, (53o
terciek szerzete, a' Schle22' $" É. Sz. 35o 11' 30" K.
siai Münstenberg Herczegs.
H.) vs Nyugoti Pruszsziáben a' Neisse mellett Glacz
ban, Netz ker.ben. KamiGrófság határinál, ezelött
enka fó mellett , 90 ház. 57»
erös vs volt.
keresztény , és 255 zsidó lak.
Camenz, egy a* hat vsok ko- és 1 káptafannaf 12 Kano
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nokok azámára , klk egy- felsö Norrnandiában Fran,
orsz.bàh.
. v •
. azerámindPlébánusok is mä
sutt.,Pálinka és serfözet Campan , helys. az Adour meltel foglalatoskodik.
lett
' " , egy 'kell
Hernes hasön
Caminha , megèrôsitett helys.
nevü volgyben a' Francïia
a' Portugalliai, Entre Douro ' félso
1 " Pirenei
^
oszt.ban, 434
é Minho tart.ban , 510 h£z.
ház. és 3.640 lak , a' hol ve
1.30Ö lak., és egykikötötores , fejér es szürke rhárrokkal a' Mínho torkolatjávány , ezüst ,vás , veres réz ,
nál ; halászátot üz.
és czin bányák táláltatnak.'
Caminieri , erös vár fekete ten- Campana , helys. egésséges fer
gernél, mellyet I Péter a.'
dökkel Terra di Lavorobai
ban
TörököktÖl J7i3-ban elfog»
Nápoly orsz.ban , nem meszlált.
sze Pozzuolotól.
Camisaho , {'AS® 3o 55"
Campan/a, mezos tart. Italiá29o 23' 13" K.~Ü.) kis
'
vs a'
ban , délre a' mare inferum ,
Lomb. Vel. Kirs.bah. - 1 •
többnyire a' Latium , SamCamón , helys. Galaad Palaenium., ;,s Picentinok* fblstinában.
de határozta ; Liris folyótól
Gamona , helyeég Legiótól б
Minerva , fokáig terjédett ,
mfd Palaestinában. 1,1
Strabó' szérént elsö lakosi
Cámonica , Val de Camohicai
Ausonesek , Opicusok, Cuvölgy magos hegyek között ,
manok ésTúscusok voltak^
Oglio folyó hoszzán;,; Lomb. " ' kik Samnitesektöl meghóVel. Kírálys¿| nagyön bér"- . doltattak , ezek még végre
czes,nagy baromtartás&al y a' RómaiaktoT nyelettettek
sok vas és veres rézbányákel. Terrriékenységérôl az Ikal j és 40¿óóo lak. ,a' fohely e
ró'k csüdát móndanak. FioBreno
. . ;.l
rus szeféiil; "L1!. «. 16... ,yOCampagna , kie vs a' túlsó Fe^¿ mnium non modo Italia,
jedelemségben Nápoly orsz. ,
sed toto orbe tèrrarum ,i)ûii
5.040 laJí. éa égyPüspokség- ■ cherrima Campaniae- plaga
gel. Tí'ékán sze'p bor és oest. Nihil mollius coelo. Deiiique bis floribus A'ernàt.Ni^
laj terem.
. . ,'.
Campagna di Roma , tarto- hil uberiuS solo , ideo Libemány az Egyházi ' biro- . ri , Cererisq'tte certamen didalomban Olasz orsz. ban ,
citur. Fovsaí vóltak Curriae,
melly keí.feíéNápoly ország- ' Baiae , Putepli , Neapolis ,
gal , Esz.felé Sabina tarto'sa' t; Ezen tart. az Olasz
mánnyaí Teverone fonal y
orsz.ban most Terra di LaNyug.felé a' Péter ôrôkségévoro ne'vet visel.
vel a* Tiberis mellett ,és Del. Campbeltown x fohelye Cantyre
felé a'Toscánai tengerrel haFélszigetnek, Argyle vagy
táros. Késôbb a' Fran. BiroInverary Grófs.ban kozép
dalomhoz tartozott Tyberis
Skócziában, 5000 lak, a*
oszt. név alatt.
1*° 57'45'«.H. és 55° <ii' 50"
Campagñano , kis régi HerczegE. Sz. között , egy jó kikötöség az Egyházi Birodalom- ' vel , a' hol több mint 50Ó
ban Olasz orsz.ban , mèlladikok tartatnak a' hering
lyet Farnese Herczegek a'
fogásra.
Campder , hegyen fekvö város
, Chigi familiából laknak.
Campagne , ( Alençoni és CaeGloucestershire tartom.ban,
ai), 2 tart.kák e' hajdani
Angliában, fö birói hata-
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lommal, deák és leány oslentálió kéfget nemzenek.
kolával , 's ispitállyal.
Camper v. Campara, helység
Campeche v. Franeitco de CamSumatra szigeten Asiában ,
peche , ( 19° 50' 45" É. Sz» nem messze észak felé az e92o .50' 45" Ny.H. Paristól) - gyenlitö körtöl egy derék fa
vs Yucatan , féls/igeten O
mellett, mellynek lakosi az
Mexikóban vagy Új Spanyol Europaiakkal kereskedneky
orsz.ban , Ész. Ameri fcában , • Malacca kormányzása alatt
a' tenger partjánál fekszik , van , és egy ]ó kikötö torokegy kis teleken házai alakal , ezért a'borsért és aracsonyak , de köböl vannak , . nyért igen gyakran látogatutszáji egyenések;de egyéb- tatik. Az aranyt m ago к a'
arántcseltely.mertcsak mint bánya lakosok viszik el ade^y 600 □ öl a' nagysága;
ni. —
1000 Indiaiak egy Pueblot Camperfont t, jeles erdö , a' vort
vagy falút mint kíilso vst Westfáliai Királysjban.
laknak. Maga pedig a' >vs Campestria Moab. , Moabi metart mintegy 3.000 embert.
ao.ség IV. Mós. 35, 48, vagy
Máskép egy nyomos keres- - Moab tart. 4 Mós. »« , 46 ,
kedöhely , de a' mellyben
Armón vizéaél, északra.
а' рецюИу ritka * hogy eso- Campi , városka a' Toskákoládé babbal is kéntelenínai nagy Heeczegs. Bisen: tetnek a' lak. -pénz gyanánt
zio fócskánál, itten a' legélni. A' Spanyolok keres- finomabb szalma kalapok
• kednek itten kivált Campekészítetnek.:. •••
chevel vagy kék fával, és Complano , kis- nieger&sített
fyapott vászonnal , mellyvs , és nevezetes határszéli
öl az Indok és a' szegény
ut Tara fó meltett, Val di
Spanyolok ruhájokatcsinálTaroban Sicíliaban* ■
]ák ; találhatni itten Indiai Campi canini , vs Kfaoetiában t
Tégiségeket* V .
.
út közben Medíol&numbóT *
Campeche- Bay , (Campeche öAlemanniába.- 1
. . •• >.
bol) , derék öböl Yucatan Campi DioméJis , mezftségDautart.ban, új Spanyol orsz. ' niában ItaliAb. és vs , enban , kezdôdik Conducédo
riek szomszédságában esett
foknál (21° E¿ Sz.) és hegyeiCannae1, mellynél tortént
vel kiálló Sz. Márton fokáig
ama hires' Római veszedemintegy 120 mfdre nyalík.
lern.
Feneke homokos és a' több Campidoglio , í. Capitolium."
nevevényekre nézve termé- Campigni , Kempenland, Camketlen , csak a* Campeche
pinia , kis tart. HorczogenVagy kék fa terem partjain ,
busch , és Lüttich között \
melly viola szinlésre szokegy része az Egy. Belgyioro gál , ésa' melly el Europában
hoz, másik az alsó Rajnai
nagy kereskecíés üzetik. Ib- PruíszusHerczs.hez tartozik.
ten jó viz találtatik , és nem Campignolc , hegyekkel körülmessze a' tengertöl sos trt.
vett vs , Ain fó mellett.
A'sóa'napáltalfellokódik, Campi> di St. Pietro, várPadés az Indiaik akkor nagy pivai ker.ben, Majlandi Her.
ramis formáju só rakásokat ben , Murón fónál , • a/.oi*
halmoznak , füvel befedik ,
nevü hires familia birtoka,
ezt meggyujt}ák , és igy ke- Cmnpione , helys. a' Lomb.
mény még az essönek is el- Vel. Kir. a' -Garda tó mel--
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lett ; Гак. üzik a' hahU ~ rodalom megtartotta Vene- o
7^
szatot, olaj és selyem mi*
tiát, Vicenzát , Paduát , a.'
_
velést , és birnak vasfabr.
bagunákot , (tavak) lstriát
Campis , helys. a' Török Can • Dalmatiát , az Adriai öböli
día szigeten, széke egy Göszigeteket , ezen öböl , és
rög Püspöknek.
' Austria között levo tartoCampli , vs tulsó Abrùzzoban, , mányokat, 'sa' t, Tovább
Nápoly orsz.ban , Püspökaz Austriai birodalom az
séggel és 6020 lak.
új Cisalpiniai Koztársaságot
Campo et Andevollo , kis vidék ollynak esmérte , mellynek
a' Spanyol Andalusia orsz. Majlandot , Mantuat , Berban Portugallia határinál,
gamot , déli és nyugoti réCortegana , és Paymogo a' szét a' haídaniVelenrzei Közlegföbb helyei.
társaságnak, azután ModeCampobasso j vs Molise Grófs.
nát , Massât , Carrarát, Boban ,5955 lak. most fö helye
lognát , Ferrarat , és Ro«gy hason nevü ker.nek Camagnat kellett magában
•pitànata tart.ban , Nápoly foglalni. — A' Moden ai
orsz.ban , a' Baianoi PüsHerczegre szállott Bfeisgau
pök fö lakhelye ; jeles egy
elvesztésének kipótlására,
a' szegény leányok férjhez
Meghatároztatott hogy egy
ádásokat intézô renddel ,
hónap alatt Rastadtban
és oskolákkal. SzembetünöCongressus nyittasson. Lásd
képen üzik' a' kereskedést ,
Rastadt.
foképp gabonával , és készí- Campoli , kis vs Abruzzo Oltenek selyem és aczél portrában Nápoly orsz.ban;
tékákat is.
három része van tudniillik :
Campodunum , vs VíndeliciáCampoli, Rucella, és Cas
ban az Estionok füldén; 1.
tro nuovo , széke egy Püs
Kempten. - .
.
pöknek.'
Campoformido , v. Campo For- Campo Longo, Langenau ¿ vska,
mio, falu egy várral, egy
Oláh orsz.ban az Olton tri
szép dombon Udine vsnál
nen , 2 mfdnyire délre az
az elöbbi Passeriano oszt.
Erdélyi Nagy Fejedelemségi
ban Glasz orsz.ban. Itten Terzburg határszéli által«áratott 1797. October 17т ]árástóí. Az országos nagy
dikén Franczia ország és az
vásár , melly egész JuliusAustriai birodalom között ban tart , sok kefeskedöket
békeség , mellynek ereje von az Europai TÖrök biro»
szerént Franczia ország Beldalomból oda ; gyönyörködgiomot , (melly 1795. Octob.
tetö fekvéséért sok Bojárok
1-én Franczia orsz.gal már is laknak ottañ.
egyesítve volt) és Lombard Campoloro , vs ¿o 10 lak. a' Fr.
áágot , (meHyböl az innenCorsica oszt.ban.
sö havasi Koztársaság volt Campo Mayor , erös helység a'
már formálva) , tovább a'
Portngalliai Alemíejo tart.
Velenczei Corfu, Zante, Ce- ban Caya fó meííett a' Spafalonia, S. Maura, Cerigo
nyol széleknél ,„5000 lak.
szigeteket, azután Butrin- Campos, (390 3i'É¿Sz. 20o 24'
tot; Lartat és minden VeK. H.) vs a' Spanyol Mallériczei birtokokat Albaniá- lorca tart.ban 2380 lak.
ban Ladrino tenger öböl a- Campo St. Pietro , vs az Olasz
íatt kapta. Az Austriai biországi Lomb. Vel. Kir. Musone

soné fó mellettatfbd lak.
várrál.
Campredon, CeJapus rotundus,
(42° 24' ÜJWí. i8° 59'K.H.)
kis megerösitett va a' Spanyol Catalonia tart.ban Тег
fó mellett 2000 lak.
"Cana, 1) falu tél. Gallilaeáb.
Palaestinában , Dio Caésareától északra. Kr. Jezusnak
•elsô csudatételérol nevezetes. 2) kereskedö vs Szer¿
Arabiában , tenger parton t
tômjén termo határban.
Canaan, Palaestinának régi
lieve , Jordánon innen kiterjedett délre a' sos tengernek szélsó csúccsától e' gési kozép tengerig; éjszak; ra Hoz hegyétol , Hamathon
>• által Jordán forrásáig t
• melly a' sos tengerfel a' tartományt körülvette ; 4 Mós<
34, 1—12. Ennek hossza Sidontól Gazáig 1 Mós. to, 19.es Dantól Bersebáig tartott,
Bir. 20, 1. I. Kir. 3, 20. Jor
dánon túl delröl éjszakra ,
Arnon fótól Hermon hegyéig. V. Mos. 4 , 48. délre meddig terjedt ki Arabia határán , bizonytalan.
Cdnada , (42o зо'-tól 52o ig E.
Sz. 6i=>-tól 8i°-ig N. H. )
ilägy tart. ész. Amerikában ¿
Esz. felé Landeskaupt (tartományfó ) bércz és Hud
son' öble , nyug. felé és ész.
nyug. felé Missisipi fó , éá
azontúl esméretlen tájékok,
dél felé új Skotzia , új York,
és új Anglia , kelet felé Sz,
Lorenz fó, új Skotia és Lab
rador kôrnyékezik.
1400
Angbmfd a' hossza, széle 1,00
ésrfeltére rámegyen mintegy 35800 □ mfdekre , melyeken 200000 Europaiak ,
és bizonytalan számu kicsiny és füstszínü' eredeti
íakosok tartózkodnak. Ga
nada a' melegebb Franczia
' órsz.nak nagy részével ufcÜB« ЬЕХ* L DAR«

gyan azon szólesség alatfc
fekszik, de iszorfyu sok vizei és nagy erdei miatt , 6
hónapig tartó kemény széllel küszködik, a' többi esttendei részek felette kelle
rn esek , és a' nap melege
csak egy elviselhetetlen for
ró nappai sem alkalmatlan.
Bérczei : Landeshaupt, vagy
Landesheight , az Apalachok, vagykék hegyek, a'
végtelen hegyek. Folyóji :
az irtóztató nagy S. Lörinca
folyója , a' Niagara, a' ChippeNvay, a' Sorel vagy Ri
chelieu , a' Maskinange , a'
Saguenay , és Sz. Mauriczius
folyója , a' Montmorency
es Chaudière , a' Missisipi >
(Messaschipi) azUtawas és
Kristino. Az ötnagy tavak:
a' felsö tó , a' Mitschigan ,
a' Húronok- Ontario - es Ërie - tavaik ; vannak ezek
mellett még a* Nipissing ,
a' Sz. Clair tava , a' Sz Pier
re (Péter) tava. Fólde legnagyobb részént termékeny,
és nagyobb mívelést elfogadó. Vannak kovér barom
legelöji f de vannak sokhomokos , és mocsáros rónaeági Í3. Ezen tartomány
S/.ántó földekkel , és fozelék
miveletteí igen bövelkedik^
söt nyugoti része Pensylvâniának , és Virginiának Iegtöbb nôvevényit megtermi.
Igen jeles cserfa , diófa >
nyárfa, juharfa, kivált nád
mézes
juharfa erdökkel
díszeskedik ; terem kukoriczát , és majd minden Europai gyümölcsöket, déli részében bort is. Bir a' legkeményebb tö leveltt fákkal á' Iegnagyobb hajók' é-»
pítésére , gazdag vassal ,
veres rézzel, ónnaj, kénkovel és koszénnel. Bir tovább
a' teogertajték egy neméveí*
so és ¿jpld balzam (naphta)
54

forrásokkal. A' mi házi b&r-f elsüllyedettv
inainkon kívül csak nem Canal, fran&^iául la Manche>
kimeríthetetlen gazdagsága a' hosszú , és keskeny tena' legjelesebb hasznos börü ger, melly Franczia orszáállatokban : illyenek a'kász- got , és a* Nagy Britanniai
tor , nyest , vidra , bivâl ,
szigetet elválasztja . Az ész.
tobbféle szarvasok ; az igen tengert az Atlantitum tennagy és felettébb fizetö ha- gerrel öszveköti, és legszülászatban , és mind ezekkel kebb Calaisi tengerzúgnál.
mind más honnyi termé- (1. Calais) tole veszi egy
.sekkel szembetünöül nagyon Francz. osztály nevét.
üzi a' külföldi kereskedést , Canal bianco , (Bianco csatormellyre a' nagy számú ha- na) déli ága az Etschnek Ojókázható folyók és fcreelasz orsz.ban a' Lombardi
3«ek (tavak) nagy segítségül Vel. Kir.ban, melly Tárta
vannak. A' Felsö és Skla- ro fóval eggy esül , de nevét
vok (rabszolgai) tavak kö- megtartja , és a' tengerbe
zött 21 kereskedési helyek
ömlik.
vannak , a' hol a' Canadiak Canal , csatorna , (Bácsi) , I.
lülombféle honnyi nemze- Ferencz csatornáia.
tehkel cserefcereskedést üz- Canal, csatorna, (BegaiJ Banek; 1763-tól ólta keleti része hátban Magyar orsz.ban ,
kezdödik, Facsetnél Krassó
ezen tart.nak az Angolok'
birtoka , a' hátra lévô sok- Várm.beh , Kosztillnál a'
kal nagyobb íészét a' sza- Temest magába veszi , a'
bad Indiaiak lakják. A' Brit- hol hajókázhatóvá lesz , Tetaniai rész hét Helytartósá- mesvár elött elfoly, és Aradaznál Becskerelíen tul eJ
gokra osztatott : felsö és al
eó Canadára; mindenikben nagy fejér mocsárba hull,
«gy Igazgatónak van széke, mellyen által a' hajók Tia' ki az Angliaihoz hason- szába mennek.
ló
Kormány rend
sze- Canal, csatorna , (Brombergi)
rént uralkodik. A' Brittu- melíyet a' Burkus Király
sok mindent tesznék, hogy
»773. és 1774. a' Netzébol a'
a' szántás vetes elterjedjen, Wartába ásatott.
a' népesség öregbedjeh , és Canal, csatorna', Calaisi tena' kereskedés elomozdíttas- gerzug' osztálya , a* hajda*on. A' lakosobhoz tartoz- ni Normandiának egy rénak elöször Europaiak és
szét foglalja magában Fran,
azok' maradéki ; 2) az ere- orsz.ban, feltáre íi4[^mfd
deti Indiaiak , kik tobb
,58940o lak. homokos és pesféle nemzetségekre oszla- ványo3 feneke ; éghajlatja
nak , a' kibnek többnyire
mérsékeltt még is egy kecsak idei választás által ha- véssé nedves , Taute, Vire,
tároztatott Elojárójik van- Soulle , Coesnon , Selütie,
лак, de a' kik tulajdonképen 'a a' t. folyéktél öntöztetik ,
csafcaz eljö férjfiak a'magok- és gazdag gabonában , lenhoz hasonlók között. Reli- ben, kenderben , gyümölcsgiójok meglehetösen kitisz- ben , hüvelyes veteményektúlt Pogány Religio r a' fÖ
ben , szarvas marhákban,
vsa Quebeck.
lovakban , veres rézben ,
Ganae , kis vs azon nevü fokvasban , höszenben
tennál Troas tart, keí. Asiában,
geri soban. Most ¿ kerüle

tebre osztatik , tudniillik :
S. Lo , Cautances , Balognes,Avranches és Mortain,
mellyek mindöszve 48 kan. tonokat , és ezekben 669
kôzségeket tartanak. Fö vsa
S. Ld.
Canal de ¿' Est , v. du centre ,
Vi Charolaisi csatorna , 15
mtfd hosszú hajókázható
mesterséges fó Fr. orsz.ban ,
melly Djgointól , (melly a'
Loire mellettvan ,} Parayen
felyül Charolaisnál a' Saone
mellett levo Chalonsig van
húzva , és a' kozép tengert
az Atlanticurnmal öszveköti.
Canal de Farisina , tenger öböl
és egy része a' Velenczei
tenger öbölnek Istria és
Cherso sziget között, Olasz
orsz.ban.
Canal (Languedociai) csator
na , hajdan Királyi , most
Déli csatornánakneveztetik,
nagy és fontos mesterséges
fó Franczia orsz.ban a' írajdani Languedecia tart.ban,
melly az Atlanti Oceánt
a' kozép tengerrel oszvekapcsolja , minekutána a' GaTÓnneból Toulousenál, és a'
Thau toba Cettenél mintegy 45 mfdön megyen. Legnagyobb szélessége 60 , leg-s
kissebb 32 lábnyi , és legalább 6 lábnyira mély, 35
viz hidakon árkoltatik keresztül a' folyókon. Malpas hegy alatt 8,5 tois (87
öl, 1 láb, 3 új, 3 linea 20/15)
ho sszaságra és 19 lábnyi szélességen megyen. A' viz rekeszek 62 vannak,és azok között többek háromszorosak,
négyszeresek. Nouronsebau
van a' 130 francz. hód földnyi nagyságú víz gödör ,
melly tjk millio hatszegü
tois vizet tart , és a' mellyböL a' csatorna szükséges
vía gyüjteménnyel megtol-

tetiki A* csatornán 29 híf
dak mennek országútak g y anánt , mellyek ötet keresztül vágják. Ezen is/.onyá
csinálmány i666¿ kezdodótt
és 1681. végzodott , és akkor 17 \fi milliom livresbe
került ; fénntartása éven-»
ként 300000 í'rankra megy ,
és a' tiszta jovedelme épen
annyira. A' rsatorna elviszen 100 tonnás (20p má/.sa)
hajókat , és nagyobbakat is.
Canal di Piombino , (Piombinoi
csatorna^ ténger , melly El
ba szigetet a száraztól elválasztja.
•
Canal di S. Antonio , tengeröböl a' Nápolyi Çapitanata
tart.ban az Ofanto béfolyásánál.
Canal du Centre , 1. Canal de
í' Est.
Canal du midi, déli csatorna ¿
másképp Languedociai csa
torna is , vagy kiráíyi csa
torna.
Canale , vs Piemontban , 31 50
lak.
Canale , mvs egy yárral , pléb.
val,azísanzo keleti partjánál, Austriai Friauíban.
Canal (grand Junction), Angliában csatorna , raelly 1805.
végeztetett el^kezdete Braustonnal Northampton Grófs.
ban a' Colnnal egyenlö távolságban foly , és Brent
ford és Stonhouse közöt.t a*
Themsével egyesül. A' közepi tartományok mestej?
folyójikat eggyesíti , és a*
Themset, Severnt, Merseyt¿
és Humbert , és így a' Londoni, Bristoli , Liverpoli »
és Hulli kereskedést közbevetés néíkül oszveícapcsolja.
Canal the Calédonien , 1. Caledoniai csatorna.
Canal (the grand) a' nagy csa
torna Hyberniában; ennek
a' Sch tunont Düblinnal öszve kell kötni , és Barrow
S4 *
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zettetik a' fold alatt Tron¿s Boyne folyókát eggyütt
oda árkolni , de még ninquoyiaál 700 , és Bellicourtcsen végrehajtva. Hires és
nál 4100 toisnyira.Altala, as
mérész víz szármoztatása ,
Oise , Seine és a' Briarei
inelly 85 lábnyi magosságra xnesterségesfolyó által az ász,
emelkedik a' Bye hegyen, és tengernek , és Calaisi tenСеля/ (the Royal) a* királyi
csatorna Irlandiában, ennek
Tarmonburytól Dublinig
kell terjedni , és itten is a'
Schaunont
öszve kotésbe
helyheztetni Dublinnal, V
sines még végre hajtva.
Çanal (Briarei), Franez országi csatorna, ez a' Loiret és
Seinet öszvekapcsolja , és
egy oldal fo!yá3 által egyszersmind Orleans vssal is
öszve van kötVe.
Canal (Bristol/) , tenger öböl
Angliában Bristol vstól van
nevezve.
Canal (Charoláis!) , L Canal de
Г Est.
Canal (Masambique) , része az
Indiai Oceánnak kel. Afriká és Madagascar sziget között.
r
Canal (Picardíaf)} Franez országi csatorna, meg nines
egészen elvégezve , ez arra
Van határozva , hogy Sommet a' Scheldével öszvekap«
esolja. Ezen csatornánaH
egy része a' fenék rónátlansága , és a* közben fekvö
hégyláncz miatt a' foíd alatt szármoztatik.
Canal , (S. Quentini) , Franez,
orsz.ban 1809. ment végbe;
hat mfd hosszú. Chatelet vsnál nem messze a'Scheldeforrásától kezdödik , a'nyilvános kivagdaláson (Profil) 24
bábnyi szélessége S. Quentintöl Tronquoyig 6 viz rekeszek által 40 lábnyira
hág, ésMacquincourtólCambrayig- 18 víz rekeszek által 1.30 lábokra esik alá »
vizét a' Scheide forrásiból
kapja, «s két helyeken ve-

reí oszvekapcsoltatások í'eí
van nyitva.
Canal de Tortue, Can. Testudi* nis , a' Mar del Nortnak kis
ága , Sz. Domingo és Tortue szigetek között, ettöla
mfd, Americában.
Canal (Bécsi) Auetriában ,
»797. kezdetett ; mostanában Becstöl a' Bécsi Újvárig terjed í onnan kell né"ki Sopronig, és azután taIán még tovább folytattatni. A' Laxenburgi táiéktól
a' Bécsi hegy körül a' városig mégyen , a' sánezot
keresztül vágja , és a' külso
vsi országút által béjbn a'
Glacisig , a' hoi a' mostani
ispitály elött a' nagy vis
gödör van ásva a' hajók le
rakodások végett, és onnan
a' Dunába szármoztatva kifolyása. Építése egy esztendö alatt ment végbe.
Vannak cp víz rekeszi. A*
csatorna hajók 5 1/2 íábnyi
Azélesek , 72 láb hosszak ,
és egy lótól vonatnak. Köszén , fa , és minden portéka nemek , és életi szükséges dolgok azon tájékokból,
mellyeken a' csatorna általrnegy , a' hordat fö tárgyi
ezen a' csatornán. 1810 ólta
ezen csatornánaka'Magy. orezágihatárokighosszabbítására a'Fresing melletti dombon dolgoznak. Ugyan azon
eszt.ben ezen csatornán 2273
hajók jelentek meg.
Canal (Wischney Walotschok) ,
Orosz Birodalmi csatorna
2 1/2 orosz mfd hoszú, a' Newat és Wölgat öszvekapesolja, és pedig a* Twerza

hives , és egyforma. Kozép
-aital , melïy a' Wolgába
pontja állandóúl hóval feezakad, a' Schiina es Zua Al
detik , ebböl minden eszten-«
tai, melly az limen tóba ,
do részben erös és tiszta
«s ez által Wolchowba, a'
X,adoga toba és Newába forrás vizek rohannak alá,
l'oly, de csak a' Caspium és patakokat formálnak ,
■tengcrtöl а' Balticumig ha- mellyek mindég zöld völjókázásra basznáiható. А* gyeken folynak. Egy a' legvisszamenetelt ezen mester- szebb tájékok közül a' Dareseges fónak építési módja, mas hegy. Az eredeti lako
a'Wolchow bézuhanása , és si ezen ezigetnek GuancheA'
xigyan az a'Mstának is Boro- Пекпек neveztetnek.
Avitahnál lehetetlenné té» mostani lak. amazok maradéki , azután a' Spanyoloké
szik.
ès Mauroké , kozépszerü
Canandaque y fohelye Ontario
Grófs.nak az északi Ameri- nagyságúak , karcsúk , jól
fcai New- York szovetséges
kinöttek , és feketébbek ,
tart.ban , Ontario tó mel- mint magok a'Spanyol or
szág' legdelíbb lakosi.
A'
1 ett , 30 h.
Cananor , nagy tart. Malabar szigetnek köre 22 \fï mtfd ,
partján Gangesen innensö
és a' lakosok száma mind
fél szigetben , Ostindiában ;
Öszve rámegy 41000-re ; gaztöbb kis részekbôl áll, meldag édes gyümölcsökkel, fályek köztt legnevezetesebb
val, malvasi borral, vagy
Canáriai Spanyol borral ,
ama független , szerecse^
Mapeleti ország. Fö városa
's a' t. Fö vsa Palmas.
Dermasdakan. A' Cananori Canáriai szigetek, Canariae ins.
FejedelemColostri nevet viaz Atlanti tengeren feküszsel , melly annyit tesz, nagy nek nem igen messzeaz Af-*
Pátriárka , és Cherikelnek rikai ny. partoktól Salvages
szigetektöl délre a' 27o és 29^
is hívatik , Cherica kis orsz.
É. Sz. és 19 és 5° K. H. kötdl.
Cananor, vs az említett tart.
zött; huszan számláltatnak
és egykor boldog szigetekban, Hollanduszokké , erös
várral , szép rév parttal ,
nek is neveztettek. A' legner
lakosi Muhamedánok , és vezetesebbek: Canaria, TeSzerecsenek.
nerifa , Ferro , Palma , a*
Cañara , kis orsz. Ostindiában, többiek kevesebbé figyela' Gangesen innensö félsziIendök ; ugy mint: Fuerte-?
getben ; igen termékeny ,
ventura Graciosa Lancellor
kivált riskásában , és hors- ta,RoccafLobos 'st. m. Ugy
ban. Tulajdon királya va- látszik hogy léteket mind
gyon , ki Muhamedanus ,
öszve némely földalatti tüz
lakosi pedig pogányok. Had
kitôrésének köszönhetik.
szeretök ,
Caraminoknak Minnyájon nagyon hegyevalják magokat. A' Portu- sek , közbe kozbe elegyitett
galluszok hatalmaskodnak
termékeny völgyek, és larajtok.
pályok is találtatnak , é%
Canaria, Nagy-Canária, (29o
kellemetee, egésséges éghaj. E. Sz. 3° К. H.) egy е.' CaIatot nyertek. A' bérczeken
náriai szigetek közül Afrimellyek közül többek szü-»
netnélktilhóvaiborítatnak,,
kában , igen magos , melly
Qkból a' levegöje is nagyoo
a' levegq ugyan igen csipö%

- ¿34 ¡de azalacsonyabb tájéhohon boven nô , bés&Kb Franc«.
xi agyon kellemes. A' fekvé- orsz.hoz tartozott most a'
eéhez mért nyári meleg a
Szardiniai Királyé.
s/.iintelen való szelek által Canéale, (48° 39' IS1' E« »5°
nag-yon mérsékeltetik. A' 48' 24" К. IL) vs es tenger
s/élnek csendességekor a'
f'ok 3000 1. es egy kikötöpartoknál felette égetô me- vela' Franczia Ule, es Vileg van. A' 420000 1. a' Spa- laine oszt.ban , nagy Oszxiyol f'o hatalom alattvan- treacsiga fogattal jeleskedii,
ïiak , és ,540000 for. hoznak
(September 1 töl Aprilbig
be. A' legnevezetesebb ter- naponként x ifi milliom
mései e/.en szigetnek t szép osztrea csiga f'ogatik^
gabona , sok édes gyümölcs, Canceni ¡ 1. Dewedaschis.
jeles bor (az ugy nevezett Canche, Cantius, Quentia, .fo
Canariai spanyol bor) méz, Artesiában Francz. orsz.
viasz , festö moh (Orseille) ban , a' Brittus tengerbe
egyneme a' mohnak mely- szakad.
bol a' mindeniitt esméretes Canchen, nagy vs Kiangst tart,
lakmus készítetik) masztix- ban China orsz. ban: fö vs
mézsja sárkány ver mézga,
azon nevü ker.ben ; Mannádméz , kellemetes gyü- darinus , vagy Helytartói
moles, derék kertinôvevény,
szék , nagy kereskedéssel.
"bananas , Yams , Egyiptomi Cancón, vs a' Francz. Lot , és
Bzilva, jrranátalma, pálmaGaronne osztályban 2200 i.
íák, olajfák, aloe, gyapott, Candahar , -jeles tart. Hindossokféle erdeifák 's a' t. Az
tánb.Ostindiáb. igen hegyes
állatok közül találtatnak
völgyes , de terme'keny ; lakis lovak, ôszvérek , szakosi Patterenok , tuiaidon
marak , gyíkok , külömb» Fejedelmök, Timur Schach,
feie madarak, ezek között
Candahár királya, gyakesroéretes Canari madarak,
ran a' Persia Schachnak afekete pókok , és a'partokdózik : fövsa
nal sok halak.
Candahar , hegyen lévñ eroseCa ■ivi'ai szigetek , számos szi- 1 ge> és kereskedése miatt negel ekserege mellyek több*
vezetes ; tele külfbldi keresnyire laktalanok , és a' Mokedökkel, lak. gazdagok; falukki szig.hez tartoznak az
lukkal és kastélyokkal erö1= töl a' 450 ig É. Sz. Itten
síttetett.
teremnek Canariai diók , Çandé , helység a' Francz, InBintangelfák (mellyek hiz— dre, és Loire oszt.ban. a'
lalásra használtatnak } és
Loire mellett 96 h. és kóSpanyol nád.
bányákkal.
Çanatha , falu Traohonitis Candé, vs a' Francz. Maine és
Palaestinában , Bosránnál,
Loire oszt.ban a' Mandin,
"Canavese , tart., és máskép
és Erdre oszvefolyásoknál
Grófság Sabaudiai Herczs.
J46 h. 950 1. és vashámorokben a' tula] on képen ngy
kal.
nevezett Piémont tart. a' Candé r his fó a* Francz Lot
hajdani Montferrat Herczs.
oszüban mely az Aveironba
e' Verrelli Uradalom és Aos- hull.
ta völgy között ; nevét a' Candelara, fó Capitanata tart.
Canabistól , vagy kendertöl
ban Nápolyb'. mely Man?íapta, melly oftan igen fredonia öbölbe öralik.
j
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Candelaria , üreg a' Canari Te- nek Syria és Egyipt om felé;
ámbár azolaj mivelésrenajneriffa szigeten délre, SantaCruztól a' tenger mellett ,
gyon alkalmatos földe mind
egy kápolnával és csudatéazonáltal felettébb keveset
találhatni. Ezen Basasághos
-vö Mária képpel. Ilten is
tartoznak Nilopotamo , és
van kikötöhely.
Sphachia.
Cándenos, hires tengerfok a'
Jegestengeren az Orosz Dwi- Candía, (3.5o 18' 45" E. 42°
58' К. H.) jól megerösna tart. partjainál.
Candía, vagy Creta (törökül sitetb vs hasonnevü szige
Ghirid Adassi) Törökök- ten, mint egy 15000 1. és egy
ihöz tartozó sziget az JE%ebehomokosodott révparttal.
■um tengeren Moreától d.keValamennyire , magas laletben (*35°49' É.Sz. és" 41» 15' pályon fekszik , egy terraétól 44э 15'ig К. H.) óomfdkeny meglehetösen jól ki
,aiyi a' hosza , és 13 a' legnamivelt tájékon , a' Basá»gyobb szélessége ; feltére
nak lakhelye és egy Görög
197 □ mfd és 424000 1. GoPiispöknek, A' lakosok erögök , Törökök , Abadiorös kereskedést üznek.
ták 's a' t. A' ész. part mel- Candiama , vs az Olasa volt
lett igen derék kikütok van- Adriai tenger oszt. 2000 1.
nak, a' déli partnál eilen- Candida, kis vs a' tulsó Her->
ten csak kevés bátorságoe czegs.ben Nápolyban vasszeg
vasmacska fogó helyek van- fabr.
nâk. A* szigetet sok erdei Candidiano , kis fó Lomb. Vel.
folyók jól meg nedvesitik ,
kir.ban, melly a' Velenczei
nagy baromtartással , bor
öbölbe foly»
méz , és olaj miveléssel , Candisch, orsz. néhai nagy Mó
jeles cserfa erdökkel 'sa't.
gul birod, Asiában.
gazdag. Fi^yelmet érdemle- Candy, Candea, orsz. Ceylon
ïiek a' Psiloriti CIda) bérsziget. Ostindiában. Lak.
czek is a' labyrintussal , ez
Singaleserek , Hollanduszok
számtalan gorbülésü baralatt ; fóvsa
lang. A' sziget következö Candy , Candea , Mavilange
Basaságokra osztatik-.Canea,
fónál királyi lakhely, vas
Candia,ós Rothimo és Sphaes réz bányákkal , draga
chia Agaságra. A'háromel- gyöngyökkel. Sokat vesztett
síik résszerént a' Szultánné
a' Portugallusoktól felgyújAnyjához vagy Moskeehez,
tatván.
részént életvégig kiv annak Canea, m. Canäe Cydonia, (35?
árendáltatva ; de az Agaság
28' 45" É. 41? 52' 30"
H.) vs Candía sziget' ész.
független és magok a' lak
gondoskodnak a'kormányo- partján, és fohelye egy hason nevü Basaságnak, meg
zásról. Ezen sziget 1810 esztend. egy félelmes föld in- van erösitve , bir egy védelemtelen kikötövel , csak
dulás által igen keményen
megerötlenitetett. , . • • j
egy kapuja van a' szárazi
Candía, egy Basaság a' hasonoldalról, mint egy 16000 1.
4 Francz. és egy nehány O' nevü szigeten , termeszt egy
kevés gyapottat, sok gabo?
lasz kereskedési házokkal ,
nát és kiváltbuzát, és'nágy széke e?y Basának , egy Gó-.
boségü malozsát, melly u- rög 'Piispöknek , és nagy
tolsóból több terhek men^
keres.kedést.üz; ezen vs ;gii»

Ъеп a' foldindulás által egé- tott, és mind két felöl keszen szélyel romlott.
ritéseel vétetett kbrül.
СапеШ, vs a' Francz. Piemont- Cania török birtok , azon ne
vü vssal Epirqs tart. Görög
ban 3140 1.
Canes, Cannes, (48° 25' 40" orsz.ban a' Valonai GolfóÉ. Sz. 43^ 39' K. H.) vs a' tól a' Butrintói Golfóig ter
Francz. Var oszt.ban a' haimed.
dani Provence tart.ban 6oo Canigou, egy a' legmagosabb
h. 2610 1. és révpartal a' kö- hegyek kozül a' Pyreneuszokban a' Francz. kel. Pyzép tengernél , egy borral,
olajjal, fügével , czitrom- reneuszok oszt.ban 8562 lábmal, naranccsal 's a' t. na- nyi magos, 4 csúcsokkal, 7
holnapig fedetik hóval.
gyon termékeny tájékon ;
erös szardella fogattal is Canincheninsel, (nyulak szigete) kis lakatlan sziget a*
ieles.
■Canesy Chanches , tartomány fekete tengeren Prinkipos
Peruban déli Amerikában szigettöl délfelé, melly nevét a' sok tengeri nyúltól
Vilcamayo , Cambapata , és
Apurinas folyók mell^tt; vette mellyek ottan tartózkodnak.
legnagyobb részént bérc'afes,
vannak 36300 lak. kîk a- Can istгo , vs és tengerfok Macedoniában Sz. Anna öblerannyal , ezüstel, veres réztuAf ónnal, kénesôvel szarvas nél.
marhával , iuhokkal és szár- Çannares, vad nemzetség déli
nyas állatokkal (niellyek e« Amerikában, Perui Quitó
tart.ban ; munkás , és idozen tart.nak termései) eV
rÖ3 kereskedést iiznek. A* fp
mos képzetü.
Cannay , egya'Hebredi szigevsa Siquani.
tek közül , 3 mfd hosszu és
Canet, (41*36' E. Sz. 19O 13'
1 mfd széí. 300 1. Feneke
K. H.) jplépitett vs Catalo
züld vagy kosziklás, ieles
nia' parti vidékén, Spanyol
•orsz.ban ? a' hason nevü fóigen derék legelôkkel a'
szarvas marháknak; a' Can
nak torkolatjánál a' tengerbe ; vannak 8800 1. csip- nay , és Barra között levo
torlásokban fogatnak tökekefabir. és kereskedéee.
halak, kabljauk , néha czetCañete, mvs Cordova tart. Spa
halakis.E'csúcsán a'szig.nek
nyol orsz.ban pléb. tempi,
klastrommal ; Medina Celli áíl az ugy nevezett Korapasz koszál, melly az elötHerczegé,
Caneto, Canetum, Bebriacum, te elutazóhajók Kompakis vs az Oglionál Mantuai szát (észak mutató) szemváltoztatja,
tart. Cremonai ker.ben 3150 betünóképen
Ezen sziget Eigg Muck és
lak.
Rum szigetekkel egy EkleÇangiano , kis vs az innensö
Herczs.ben Nápoly orsz.ban, zsiát formal , melly az ArCangoxuma, Kangoruma , vs/ gyles Gróísághoz tartozik.
Ximo szigetb. Bungo orsz. Canne 4 régen Cannae , cseJaponiai bir.ban. Egy se-;
kély vska Capitanata tart.
bes fónál , viz által igen ban Nápoly orsz.ban Ofanto
jmegerösittetett várral. Az folyó mellett , mely azon
att a* tengerbñl a' révpart- gyözedelemre nézve, melyet
babeszolgáló kotoltés renditten Hannibal a' Piomaia*
ákivül valu, rézzpl boritia- kon nyert, nevesetes.
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Cannes, kis vs alsó Provence
zött.
tart. Francz. orsz.ban azon Canosa, Canusium г ve a' ten
ger mellett Nápoly orsz.ban
nevü kikötövel, es tenger
Ofanto í'ó mellett Terra di
öböllel.
Bari tart.ban.
Cannibalok , tulajdoti neve
az Antilíák hajdani vad Canossa , Canosium , hegyi
vs Modenai ïîerczs.ben Çrolakosinak, a' kik hadi fogstollo forrásihoz közel,nevelyaikat , vagy a' harcz
megölteket enni szokták zetes azon keserü megbánásról melyet IV Henrik Csávolt ; most alatta értetôdixeh vad kegyetlenségü em- szárnak az akkor ottan jelen volt VII Gergely Pápaberek; emberevök.
elött a' pitvarba io77ben tenCannstadt , , Cantstadt , (48°
48' 22" E.-Sz.>26° 48° 20" ni kellett.
K. H.) vs a' Würtenbergi* Canourgue , nagy heiység 340
Stuttgart kerületben az it- h. és 2420 1. a' Francz. Lo-r
ten hajókázható Neckar
zere oszt.ban , kereskedik
mellett 2730 1. tofcák fábr.
gyapjumatériával és baromkarton nyomtatp mühemal.
ч
lyekkel , jó bor terméssel Canso', hely uj Skotziáb. a'tenr
és a' vson kivül találtató
ger part mellett egy szépférdovel , melly szarvas fer- kikötövel. Cansonál van egy
dönek neveztetik.
hajókázható tenger zug ,
Cano , Tombuttól függö orsz.
melly Cap Breton szigetet
NigritziábanAfrikában;van- a' száraztól, elválasztja, és
nak vad sivatagságai езегтт S. Lörincz oblébe vezet.
dös bérczei. A' lak. üzik а' Canstadt, Cantaropolis, kis v*
Neckar fónál , Stutgardföld mivelést és baromtartást , és a' vadon termo naT hoz 1 mfd. Wurtemberg*
rancsok és czitromok evé- orsz.ban ; Studgard , 's Tusében ujjúlást találnak; a' binga utánn legjelesebb vs
fö vsa
jó* borte rmesztéss el , hires
Сало,helys.falai,és házai fából
szarvas ferdovel, és kart on
vannait , és földböl ; lak. fabr.
. udvariságosok , kik között Cantabri ; hajdan hatalmas,
jó mesteremberek , és gaz-? vitéz, harczhoz keményültj,
dag kereskedök találtatnak. nem henye nemzetség HisQanobbia , Canobium , kis vs paniában északra. Minekua' Lago maggiore mellett tána a' Rómaiak egyéb
Lomb. Vel. kir.ban , melly- Hispanial népeket meghónek lak. hasznosan keres-? doltatták , ezek szüntelen
kednek börrel.
JÊ
bajt szereztek nékik Octá-r
Canobin , egy hires 'Ma^Ühivianus Aug. Cs.tól 5 eszt.dös
ták klastroma Syriá
háború Altai aláztattak
banushegyen; a'
meg.
mal edgy útt csak nem egé- Cantabria, Spanyóltart. ottt
szen kö sziklákon van épitbol most Biscaya fekszik.
ve, ésszéke a' Maroniták Cantal, (Montes Cellorum);
Patriárkájoknak.
magos bér^zek a' Fran. ha4
Canoe , 1. Canot.
sonló nevu* osztályban á"
Canopina , kis vs a' magos CiMont d' orral és délfelé da
mini hegyen Pápa birtqk
la Marguerite bérczei öszv*
Viterbo , és Ranciglione kökapcsoltatik. A' lejmago-if
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*abb hegy megkölomböztet- Cantavieja , vs Aragoniábarr
•ve Gantalnak neveztetik ;
Spanyol orsz.ban.
Játszatik rajta 600 töisnyi- Cantazaro , vs Squillace tenxa delröi észak felé nyúló
geröböl melletl tulsó Ca«lylapály ее több csúcsok
labriában Nápoly orsz.ban
xnellyek közCil a' legmago- széke egy Püspöknek.
sabb Plomb du Cantal 5904 Cantera , Cántaro Acesínes,
lábbal vanfentebb a'tenger
folyó Val di Demonaban Siciliában melly Taorminaa
tükrénél , es a' mellyböl
ininden oldalról sokfolyók
alól a' Siciliai tengerbe önbuggyannak, р. o. Alagiion,
ti magát.
Truyeres , Cere. A' többi Canterbury , Cantuaria fö vs
hegyek: Mont Violent 960, Angliai Kent Grófs.ban a'
«s Puy Mari 956 toisnyira
(i80,44/53'/K.H. és 51° 18'
a' tenger színén felyül. Е26" E. Sz.) a* Stone melzen hegyek a¿ esztendönek
lett egy szép völgyben. Jelegnagyobb részében hóval
les egy nevezetes Püspöki
borítatnak , de a* meleg esztempi. ,t melly gothi építéstendei részekben a' legszebb
módú. Erseke mint orsz.nak
legelökkel jeleskednek ; akPrimása, a' királyt koronázza 20 Püspökök vannak
3íor a* csordák felhajtatnak,
és a' kunyhókban , mellyek
alatta , a' nemzeti Papi zsíBuronoknak neveztetnek a'
natokat o rendeli , nem itlegjobb Cantal sajtok csi- ten tartja folakását haneia
uáltatnak , a' tôle neve- Eambeth-Housében London
mellett. A' Londoni Püspó'k
7.ett
~Cantal,oszt. felsö Auvergnének
az ö Provincial- Dekánj a ,
a' Winchesteri Püspök Kanegy részét foglalja magában
czellárja és a' Rochesteri
és feltére 105 Q mfd 2.38000
Püspök káplánja. A' s/.ökött
1. Igen hegyes , derék legeWalonektöl itten épitettselöji vannak, a' gabona mivelése kevés , de a' barom- lyem fabrikák , a' Spitalfieldsiek által felhagytak
tartása nagy,azonkivül van
nak veres réz , polakö , és
fényekrol , a' gyapott fab
rikák is szembetünetlenek.
márvány bányáji , ásváTájékában nagy bóségben
nyos forrási 's a't 4 kerületekre osztatik mint AuriN terem a' dérék komlo , és
lac, Mauriac , Murât és S.
a' Canterbury sódorok hireFlour, mellyek 23 kantonok- sek.
ban 270 közsegeket tarta- Cantii , fônemzetség Római
Britanniában, a' tenger szonak ; a' fovsa Aarillac.
Cantalupo, vár Pápa birt. An- ^■ulatnál délre és keletre;
conai Markban , a' hoi jó - TSamesis , és Einienus fók
köfeott , fövsok volt, Candinnyék teremnek , mellyeket még nemétül Gantalup- * terJniry , Kent,
peknek neveznek.
CantШопа , к is vs és Grófság
Cantalyce , mvs, egy hegyen
Sevillában Spanyol orsz.ban
Spoletói H. ben Pápa birto>Quadalquivir fó mellett.
kában RietitöJ»nem messze; Canton, (Chinául Quantschuazon nevü böldogult Felix
fu) (2.3° 8' 9" Ё. Sz. 130Э
Capucinus hazája.
42' 30" К. H. Ferrótól) nagy,
■gantanhede , mvs ¡Beira tart,
gazdag , és igen népes
■ fövsa a' Chinai Quan-ton
ortugalliában 12000 lak»

— 639 es—8mfdszél.
f Argyle
'
tart.nakazonegyetlenhelye
Grófe.
a' hová ezen tart.ban az
nak egy kerülete kozép
Europaiaknak szabad jön- Skotziában. A' déli tengerbe
ni. A' nagy Taho v. Tiger nyúló magos száraz theMull
fónál fekszik, mellyböl küof Cantyre a' j¿a 18? E. Sz.
lümbféle csatornák a' vsba,
alatt , csak 1,3 mfdnyire í'ekés külsö vsba szélyel oazla- szik a' Hybernjai partoknak ; Egynehány mfd a' kö- tól ; a' hajózást veszedelre , és mintegy 75000 (mámessé teszi, és ezen okból ,
sok után 1 milliom , ismét
itten egy világító torony
másokszerént 250000 lak.)
van, melynek 135 láb a' niaItik kozül igen sokan (40000З gossága. Cantyre KnapdaSanpanekben vagy hajók- • level, ajig egy mfdnyi széban a' folyón laímak. A'
lességii föld nyelv által ösznagy meleg miatt nyárban ve kötodik. Feneke terméaz utszák posztókkal teríketlen , és csak árpát és
tetnek bé , hogy az emburgonyát hoz: van köszeberek ne oily nagyon szen- ne is , és torfája. A' lak.
vedjenek a' naptól. Canton
halászatból, baromtartás—
sokkal jobban van építve
ból és egykevés Muselinmint más vsok Chinában,
szövetböl keresik élelme-?
és tulajdonképpen 3 vsokra
ket. A' föhely Campbell
oszlik , melyek közül az ó
town.
meg van erñsítve ; az Ци- Canusiuin , most Canosa, lta-i
ropaiaknak
csak bézart
lia Dauniában. Ide vonulvivoszékekben szabad bé
tak a' Cannaenál megverenienni , de a' külsö vsban
tett Rómaiak , lak. Ganusivannak helyeik mellyekni bilingves , mivel Latiuben mind azok, mellyeket a'
mi és görögnyelveij. beszélhajókból a' vsba visznek ,
tenek , íinom gyapjúmivemind azok, melyeket be váléssel.
sárolnak öriztetnek. A ki- Cqnwick, falu déli Skocziában.
bordando tárgy a' Theá, firDumfries Grófs.ban kôszén
nácz porczellán, Rhebarbabányával, és szönyeg fabr.
ra , Chinai gyôkér , selyem , Cany, kis vs a' Franczia alsó
materiák , tusfesték 'sa' t.
Seine oszt.ban.
A' kereskedés többnyire az Сапго , vska a Lago diPulciaAngolok kezében van, kik
non, Lomb. Vel. Kir.ban.
a' keleti Indiai poiitékák- Cao, vs Nankin tart., Chinai
ból, és a' magok kézmivekbir.ban. '
bol szinte annyit hordanak Caochen , vs Quantung tart. ,
bé , mint a' mennyit a'kiChinai bir.ban.
hordas árra nyom, tudniil- Caor , orsz. Indiában , Gangelik Г930 ooo font sterlingnyit
sen tul, az Avu és Aracani
ki, és 1700.000 font sterlingKirály alatt.
nyit béhordanak. A' többi Caorle , 1. Cahorle.
Europaiak a' háború elött Caours , Cavortium , hegyea
aooooo font sterling árút
épült vs és yár Pedemonti-:
bé, és éppen annyita' Chium, Sardin. orsz.ban. ,
nai termésekbol kivittek.
Cap Albany-Otway , tengerfok
Contre, fél sziget az Atlanti¿ 39° É. Sz. 142o 15' К. Ц.
tenger , és a*' Frith of Paristól ) ú) Hollandiában.
Clyde közott 17 mfd hoszú Cap Ar копа , a* legészakibh
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^succíaRügen szigetnekSvéd
sánáb
Cap Clair, Clear, (¿Io 16o го"
Pomeraniában.
Е- Sz, 8o 25' К. H.) a' legdéCap Bono, , tenger fok , (37O
libb csucs es sziget Irland5', 40" E. Sz. 29° 16' K, H.)
Esz.keletre Tunis vstól Afri- ban. —
Cap Corrientes, (21o 42' E. Sz.
kában.
Cap Bretón > (máskép Isle ro
86°j43' 30" K. H.) Cuba szi
yale) , Angol sziget , új Sko- get nyugoti csúccsán lévo
czia' partja mellett, Északi
fok.
Amerikában , mellytöl Can- Cap Corso , Corsica sziget legso tenger szorúlat által el
északibb csuccsa.
valasztatik, С 45° «б'-tól Cap d' Aguer , 1. Santa Cruz.
47°-ig Е- Sz. S9° 44'-tol 01° Cap aV Avance , 1* Frouard.
lg'-ig Nyug. H.) mint egy Cap de bonne esperance , Bonae112 □ mfd a' nagysaga , fo- spei prom. , a' jó reménység
lyókkal és tavakkal úgy van
foka, Capland (foktart.),
által vágva , hogy a' két fö
Hottentottenland (Hottenrészei csak ¿00 lépésnyi szé- tották tartományaja'legkülsöbb Déli csuccsa Afrikának
lességü foldnyelv által fúggnek egymásba.
Vannak
(3o-tol35-°igÉ. Sz.) 1486-b.
mintegy 1000 lakosi , szema' Portugallok fedeztek fel
bettino erdôségei mellyek
legelöbbször , és ezen névcserfából , bükfábói, cze- vel jegyezték meg, mivel
•drusokból állanak , enni vareménylették ekkor, hogy
ló és hasznos börü vadai,
Afrika körül KeL Indiába
Europából hozott szarvas útat találnak. 124 mfdnyi
marháji,disznóji,juhai kecs- hosszú , 6-ï>7 széles , és 6.035
Itéji , tovább hódai , vidráji ,
□ mfd nagyságú. Dél.kelet
halai , kivált töke halai , felüröl Ész.nyugotfelé itten
mellyeknek fogásokra esz- sok bórczek vannak ; Kelettendónként 5Ó4hajók 27.000 ben van a' Holdbércz , Eszakemberekkel jelennek meg, ban a' Nievyvold bércz ; kükik 1 milliom sterling* lön hegyek : az ördöghegy ,
nyit fognak, jó köszenei,
a' tábla hegy , és az oroszmellyek az orsz.nak eszten- lányhegy. Bérczek: a' tudônként 12.000 font sterlin- lajdonképen való jó re
get hoznak be. A' föhelye ménység foka , melly roszLouisburg.
azúlCapnak neveztetik (35°
Cap Buchau , tenger fok Skó- 55' 15" D. Sz. ) a' hamis
cziának , ke,leti oldalán A-r bércz , a' tö bérez (Nadelbeçdeentôl Eszakra,
bércz)Afrika legdélibb cgucCap Byron , (10o 41' É. Sz. 163° csa), Varrasfok, 's a' többi,
44' 33" К- H.) Esz.keletiten- Vannak sok folyóji is. Nyugerfok Egmonts szigeten gotban a' Kussi vagy homok
Australiában.
,
fó, a' zöld , elefánt , és
фар Camarín , Comari , a' leg-r hegyi fó. Délben a' só fó,
délibb csuccsaa' Kel. Indiai a' széles fó , az arany fó ,
félszigetnek , Gangesen in
a' nagy fq , és a' vasárnap
nen, hol szúrke ambra» fó. Dél-keletben a' nagy fó.
gyánta találtatik.
Esz.keletben a' tengeri teCap Chelidoni, Nátolia, tenger hény fó , 's a' t. Tavai к evepartjánál levo tengerfok SaT sek , de tengeröblei sokak ,
\a¿\e. tenger qböl bényulá* Pf o, a* Sz, liona oble a' he-

gy i fó torkolatjànàl , a' Saldanha öböl délnek az elaötöl a' Tafel öböl , a' hamis öböl , a' Déli Katalin
öböl, a' csiga öböl, (Mu»chel öböl) 'i a" t.
Eghajlatja mérsékelt. Csah két
rendesen változó szelektöl
(Moussons ) származó esztendÔ részek vannak , mellyek közül a' tavasz Majustól Augustusig a' legszebb.
A' magosabb hegyi tájékok
teremnek luvet, és igen alkalmatosok a' barom tenyéízésre. A' puszta kürnyékek
iftképen juhtartásra , bor és
gabona mivelésre használtatnak. Feneke termékeny
és gazdag annyira hogy
minden a' Hollandoktól ide
béhozatott gabona nemek ,
búza , 's a' t. a' zabon kivüí
megteremnek rajta ; a' azölötök Perzsiából, és a'Rajnától itten elplántáltatvan ,
és mindenféle Asiai és Amerikai édes gyümölcsök
jobban tenyésznek minthrazájokban külombféle aloek
vadon nöneka' koszálokon ,
más ritka nôvevények sc'
Капа (a' Ginsenghez hasonló gyôkér) és Dakh-a (egy
nem* a' vad" kendernek).
A' külombféle fa nemek között találtatnak gesztenye
fák , dió fák , cziprus fák r
jegenye fák , cser fák , kámfor, és fahéj fák. A'honnyi
fák, a' büdös csutakú r
ezüst ,
tegér ,
tímár t
és gumi fa, és a' viaszkorró a' hamis öböl partjar
mellett. Az ökrök kiilönös
nagyságuak és formáujak ;
a' juhok köver farkúak , a'
'disznóL kiilönös nemböl va-,
lók; a' Perzsiából oda hozatott íovak kicsinyek ; ec
kutyák rútak. A* vad állatok nagy külombféíeségben
találtatnak : igen nagy ele-

fántok ,ezarvorrák ,rad bu-,
tyák, tigrisek, farkasok^
oroszlányok , leopardok
nyögö majraok,bivalok, Ca
pí irám szarvas, vad szama<
lak , (ezek között a' Zebra)
szarvasok > gazellék , tenger parti nyúlak , baközek
( Rehbock ^ , vad kecskék
vad föld es tövis disznók,
paviánok , azó val mindenfé
le majmok , hegyi és vad
macskák, sakálok ( cania
aureus) , és a' büdös zacs*
kójú. Azenni való vad ma*
darak legnevezetesebb fajaik: a* flamingos о к , s«sok , pelikány ok , struc^ok ,
pávák , tengeri csüllök (Mö^e) , kanári madarak , szürke fafútók , kis czinkék , a.'
mellyek nagyon mesterséges fészkeket raknak, kigyó evök , repfelenek , (ko
vér ludak) , dögkesely ük ,
mézanyjaiméhek és Turokesok. A* kigyók jelesebbnemeik : a* fa kigyók, szorn*
) ú kigyók , ha j kigyók , szar
vas kigyók, harisnyapántlika kigyók r és északai ki
gyók. A' csúszó , mászó é»
hal nemek : a' tenger Io
vak , tengeri disznók, kard
halak , (koszperdorru hal) „.
kabljauk és kaselötok. A*
Tafel és más hegyeken ta
láltatnak : ezüst , veres- réz ,
vas ércz is. A' nap' At esövizböl sót Tttú.2. kí. Az egész.
népség бг.ооеу' émberré megyen, Sik részint keresztenyeft , részint rabszolgák ,
részint Hottentották. Az uralkodó rallas reformáta r
ámbár .2^4 luth1, remeték.
A* mesterségek , tudományok és fabrikák nagyon el
yaimak hagyva. A' kor-"
mány rend egy Helytartó-*
nak és Al-Helytartónak ke-*
zében van , tulajdon hiva—
talaikkal minden kiilönös

Oszlatokri-ák $ а* belso keres-, te), Guiñeaban tengerfok ,
kedés az útakban , hídakj- nevét a' három mellett©
ban 's a' t. lévo fogyatko- magokat megkülömböztetö
zás miatt igen csefcély ; de hegy tetöktöl vette. A' Hola' külsö kereskedés meglelandoknak itten van kis
hetôs és szembetünö ; elövárok.
ször 1650 kezdettek a' Hol- Cup Dory , Neuguinea' keletélandok ítten egy szállítЬеп egy tágos , és jó kikö■ványt állítani. Ezen telepitövel, és édes vízti patakoktési hely keletröl a' nagy
kal , tengerfok.
Fisch fóval (Hal, fó) , Esz. Cap Émineh - burum , (43o E.
a' Koussi fóval , Esz iiyugi a'
Sz.) a' Török Birodalomban
Plettenbergs -Landmarkal ,
a' í'ekete tenger mellett.
és Délrôl ismét a' Koussi Cap Espartel v. Spartet, (35o
fóval kôrnyékeztetik ; 1795
49' É. Sz. 11° 44' 30" K. H.)
az Angolok elfoplalták , de Afrika' Esz.Nyuaroti csu< esa,
az Amiensi békeség ereje
Gibraltar tengerzug béereszezerént, melly 1802-tol 1803 kedésénél Tanger vsnál.
Februarius 21 -ig1 köttetett Cap Falcon, ( 35o 47' É. Sz.
ismét vissza adták. Mind16o 54' 10" К. H.) Afrikáazonáltai hogy I804 ismét
ban Algier' tájékán , tengerkiütött a' háború, 1806. Ja- fok , Orantól Ész.Nyugotra.
jiuarius 8-kától fogva uio- Cap Falte ,r (38o 3.5' É.Sz.) tenlag az Angolok kezében
gerfok Esz. Amerikában , az
van. 4 kerületekre van felIndianaCreek torkolat jánál.
osztva: Cap , Stellenbosoh és Cap Falto , Afrika Déli esuesáDrakenstein, Zwellendamm
nál a' jó reménység fokáés Graf Raynette. À' Fövsa
nak Délében lévo tengerCapstadt.
.
\ , fok , mellette fekszik a' falCap de Creus , ("42° 19' 35" E. sehe Bay (hamis öböl).
Sz. 20o 1.5' 25" К. H.) Ten- Cap Falto, téngerfok, tudniger fok Cataloniában , Spa- illik Amerikának a' legdényol orsz.ban , hol a' kis
libb vége a' Feuerlandon
Pyrenek a' tengerbe eresz(Tut orsz.).
kednek. ' .
,
Cap Finisterte , azEsz. legnyuCap de Gatta, (36o 44' E. Sz.
gottibb esucesa Spanyol or15o ajjf 25" К. H.) tengerszágnak Gallicziában.
fok a' Spanyol Granada tar- Cap Formosa , (,5o É. Sz.) tentományban.
gerfok az Arany partnál ACctp de la Hague , 1. Raz Blan- frikában.
chard.
Cap Francois , Cap, (19o 40'
Cap de la Bocea, Lissabon'
30" E. Sz. 72o 17' n" K.
Nyugoti részén,PortugalliáH.) vs Sz. Domingo sziget'
ban , Europa nyugoti esuesEsz, portján Nyug. Indíában
esa. —
egy kellemes , de moesáros
Cap del Gad , (io° D. Sz.) tenés egésségtelen völgyben,
gerfok kel. Afrikában. , .
800 haz. és 8000 íak¿ a' reCap de Peanas, (43° 42' E.Sz.
volutzio elött.
Ы o 53'35"K.R\.) fok Spanyol Cap Frió , vs és tart. vége a'
országbán az északi part
Dél-keleti esucesán Brasiliátnellett Asturiában. k
nak , Keletre Rio Janeiro tól ;
Cap de tres puntas, (40 E. Sz.)
sak sót készít.
me arany partnál (Gold Küs- Cap Guarda/ui, a' legkelettbb
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csuccsa Afrikának, Arabiágoti oldalán a' Nyugot Гп>ё
val elleribeh.
,
diai Sz. Domingo szigetben»
Cap Hinlopen, (38o .56' E. Sz. Cap Nord, tengerfok Ameri75° 5' 13'/ N. H. Greenwichkában a'Maronon torkolattól) Sussex Grófs. ban , az
iánál.
Ész. Amerikai Delaware, Cop Ortegal, (43O 4g' É. Sz. 90
szovetséges tart.ban tenger
Atf 15" K- H.) Spanyol orsz.
, Ész.nyugoti csuccsánál.
fok.
Cap Нот , a' legkülsöbb csucs- Cap Palmas , (40 20' É. Sz.)
csánála'Tüz orsz.nak (Feu- tengerfok a' Fog partnáí
erland ) Déli Amerikában
("Zahnküste) Afrikában.
tengerfok.
• Cap Sambuangan, tengerfok
■Cap Howe, (37° o' x" E>« Sz.
Magindanao szigeten , Spai 5o°K.H,)a4Del-l<elöt csucs- nyol birtok a' hason nevü
csánál új Hollandiának*
vasal, mellynek 1000 1. van»
Cap la Breu, Trinidad Anglia Cap S.Antonio, (j^i® 50' E. Sz*
szigeten Nyug.Indiában ten87O 18' 30" K. H.) tengerfok
-gerfok, egy földi szurpk
a' nyugoti végén Cuba szi(fcátrány) tóval , mellynek
getnek. v
köre 3 angol mföld és ,50 Cap S. Stephano , tengerfok
dombokkal jeleskedik a'tenTorök Birodalomba-n az Ager felett, egy tüzokádásdriar tenger mellett, nyuw
tól hevülö , éz ércz salakbkgoti széle Haemus bércznek.
kal beíedett tájékon.
Cap S. Vincent, Délnyugotï
Cap Landsend, a' Déli-legnyucsuccsa Portugalliának.
gotibb hegye Angliának»
Cap Serrat, (37P 36' 10" É*Sz.
Cap Löwin, ( 34° %&' 50" D.
127° 13' 4«' К- H,) Ész.nyuSz. 113o i,5' К. H.^ Oroszlány
goti csuccsa Afriííának, Ész^
tartom.UjHollandiában tennyugotra Tunistól.
gerfok.
Cap Spurn, (53o 40' 30" É. Sz.J
Cap Lopes Gonsalva , fok Afrika fok Anglia K.partja mellett r
Ny. partjánál a' tulajdomHumber f<5 torkolatjánál.
képen való Guineának ha- Cap Stephens, (40 u' 45" D~
tára.
Cap Maehichaco , (43o 28' 50" tania sziget' északirészén lé»
E»Sz. 14o 57' 15" K. H ,) ten- vö tengerfok.
gerfokBisrayában, nyugotru Cap Tagrin, (8o 34' E. Sz.^ ABermeótol.
"
frik^' nyugoti
partjánál
Cap Malabar , 1. Sandy- Point. Guineábanv
Cap Matapan , (36o 23' 20" É. Cap Fçrnese , íegnyogotibb'
Sz. 40° 9' 15" K. H.) Mo csuccsa Morea ít'Iszigetñek ,
. теа leçdélibb csuccsa Görög Cap Trafalgar , (¡6° ii'4o"E.
©rsz.ban.
,
Sz. цо 39^ i£ К. H.) tenCap May , (39o 6' E. Sz. 75o г' gerfok Sevilléban , GibralK. H.) a' hason nevü Gróf3. tar tenger szorúlatnak nyuban az Ész. Amerikai Newgoti kinyulásánál ; hires aJefsey szovetséges tartoro.
zon nagy gyözedelem áTtf(F*
ban.
inellyet az Angoí Admirált
Cap Monte Santo , Dél.Nyiv Nelson az eggyesiilt Spariyoï.
goti csuccsa Macedoniának Franczia hadi hajó seregenf.
Athos hegy mellett,'
1805 October 2»Лсеп- nyert *
Cap Nicolo Male , tart., csuccs ,
de a.' hoi ¿ meg is halt,
kig váres es kiköCö Ésa.nyu- Cop Verdf L Capo v"erd*.
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gerfok Is.
147° • ' 40" К. H. Páristól) Copella , Ava Királys. bércze
tengerfok, határt tesz^ a'
Kel. Indiában, mellynekbáBasz-út nyugoti bémenésényáiból a' Rubinok , zafinek, raelly Van-Diemensrok , hiacintok, topázok violandot U) Hollandiától elvá* la kövek , és más drága
lasztja északban , és egy ir- kövek többnyire vitetnek
tóztató granitkö darab ,
más tartományokba.
melly egy félszigetet for- Cupella , magos bércz Horvát
mál i és ü\ Hollandiával egy
orsz.ban , délfelé Carlstadszáraz szorúlat által függ
tól (Károly vár).
öszve. '
,
Capelle , (la) , kis vs a' Fran.
Св^/Гга/А,(<58°37/55//Е. Sz.)
Aisne osztályban', gaboEszakñyugoti csuccsa Skónával termékeny tájékon,
cziának. ' ,
melly Tierachenek nevezteCap ZWa/i/e, Esz.keleti csuccsa tik , 1,56 ház. és 1.070. lak.
Nova Zemlának.
Capena , vs Italiában , Vejitöl
Capaccioi Caput âquèum , vs
пега raessze, lakosi Capeaz innensö Herçzegs.ben Ná*
nates.
poly ofszágban f Széke egy Capernaum, Capharnaum , mvs
Püspöknek.
fei. Gallilaeában , Tiberiási
Capanna , legmagosabb hegy fónál,Luc. 4, 31. Ján. 6
Elba szigetben, 3.000 lábnál
Zabulón és Nephtali földe*
magosabb.
határán , Krisztusnak itteni
Cap ker. , egy azon 4 kerülemulatásától , oktatásától
tek közül , mellyekre a' Holés cstidájitól hires,
land (most Angol) szállít- Cape* , Capse , Tacapa , vs Triványa' jó reménység fokán
poli orsz. Affibában , Capes
felosztatott ; magában fog- vizének, azon nevü öbölbe
lalja a' legdélibb csuccsát A* szakadásánál eröa várral és
frikának, északra a' fekete jó révparttal.
tartománnyal ( Schwarz- Capes, nagy folyó Afrikában,
land ) és keletröl Stellen- Biledulgeridban ered , Tribosschal és Drakenstein- polist Tunistól elválasztja,
nal határos. Itten vannak és azon nevü vsnál keleti
a'/ Tafel bay (Tábla оЬоП ,
tengerbe foly.
a' Tafel ♦ Teufel (ördög) , Capestan, vs a' Fran. Hérault
Löwen (oroszlány), ф> Stein osztb. a' nagy mesterséges fó
(kö) hegyekkel.
.
mellett , és egy mocsár véCape Anh, 1. Glocester/
généí, 200 ház. és 1350 lak.
Cape Coast i X* Cabo Corso*
Caphersabe , mezóségPalaestiCupe Fear , kis sziget és szá- nában Saronás tart ban , táraz magos szél Eszaki Caro- gos termékeny, és marha
linában , a' hason nevü ha- tartásra alkalmas föld.
jókázható fó torkolatjánál. Capidgilar-Kiayassi , 1. RikahCape May, Grófs. az Esz. Ameagalesi.
rikai New-Jersey szovetsé- Capistrano , kis vs tulsó Abruzó
ges tart. ban Delaware folyó
zóban'Nápoly orszJjan.
torkólatjánakkeletében ,ii Capitnnata v. Lucera, hajdan
ßmföld a'nagysága , aóoo
egy része Apuliának , vagy
k. , kik legnagyobb részint Pugliának , Apulia Daunia,
halászok,
orsz ban , most
Mo-»
Itten van a'semmi
hason vea
nevüsincs.
t«n-N Nápoly
lise (tulajdonképen
Samio)
Gróf'

— 645 —
Grófsággal együtt , csak egy
Sotto , eggyik föbb tésze,
tartományát formálja ezen
Szárdinia szig.nek tudniilKirályságnak , melly az A- lik a'déli alacsonyabb része,
driai tenger mellett , azin- melly a' Cagliari és Arbórea,
nensö Abruzzoy és Terra di
tart.nyokra oszlik.
Lavoro tartományok, a' tul- Capo d' Istria , Justinopolis ,
só Herczegség, Basilicata ,
(ß\° ü i' 33" K. H. 4.5° 30' 36"
és Terra di Bari között fek
E. Sz.) kis de életes tengeri
's kereskedö vs Istriában ,
szik ; nagyobb részére ró
na , j ól megöntözött , es
fekszik egy tojas forma kömeglehetösen termékeny ;
sziklán az Adriai tengertol
korülvétetve , a' szárazzal
egynehány tenger melletti
kôrnyékekben só készítetik.
egy fertályni hosszú kö hid
által kapcsoltatik , számlál
Feltére 155 3/20 □ mtfd.
5000 lak. 30 templomokat's
'¿,54800 lak. Ezen tart. hákápolnákat 8 klastromokrom ker.tekre osztatik : Foggia , Manfredonia, Campo
kal ; van egy kis oltalmazó
•basso, és Ifernia. A' fö vsa
vára , alkalmas nagy révÏartja , 2 ispitályjai , és egy
Foggia.
olcsonozó-háza. Lakosi a/»
Capitolio t kis fó Corsica szigetben, melly az Ajacciói
úgy nevezett tengeri sótfoöbölbe szakad.
zik. Vidéke jó bort és olajt
Capitolios , vs Palaestinában ,
terem , ezekkel yalamint
más portékákkal is szembeNevetól 36 mfd , Adraha ,
és Gadara között.
tünö kereskedést üz.
Capitolium , hajdan Rómának Capo di Sassari , v. Capo di
vára 's Jupiter temploma
Sopra , másik föbb része
a' vsnak déli részeiben , a'
Szárdinia szigetnek , melly
szép Capitoliumi dombon f tudniillik északnak, 's mamellynél feltalálni а'Татре- gosabban fekszik , Gallujusi kosziklát ; most Cam- ra é.s Lugodoro tart.nyokra.
pidogliónak neveztetik, és
oszlik.
pompás tanácsházzal , szép Capo di Sotto t 1. Capo di Carégiségekkel tündöklik , az gliari.
elötte fekvö piaczon látni Capo di Spartivento , Leucopea' hires Mark Aurel ércz lo-" tra , fok tulsó Calabriaban
vas kép oazlopát.
Nápoly orsz.közel Capo dell*
Capo , 1. Cap.
Armi fokhoz.
Capo bianco , (blanco) vs Fr. Capo Passaro , Passaro , ProCorsita oszt. 41.50 lak.
ч montorium Paehynum , kis
Capo Cavalia , 1. Cavallo.
terméketlen sziget SziciliáCapo deíl' Armi , legvégsobb
nak déli csuccsában, Val di
csúccsa a' dél-nyugotnak kiNoto tart. hoz" tartozandó ,
terjedö Apennini hegyeknek van csekély erösege és öriNápoly orsz. innensö Cala
zete a' tengeri tolvajok ei
len.
bria tart.ban.
Capo delle Melé , 1. Melé.
Capo S. Bonifacio , délkeletí
Capo della Molina , 1. Molina.
csúccsa Corsica szigetnek
Capo de Padro , de Patron , fok mellytöl a' Szárdinia 's Cor's helység Zaire folyó mel
sica szigetek között lévft
lett Congo Királys.bán Af- szorulat nevét kölcsönözi.
rikában.
Ezen a' csúccson fekszik a*
Capo di Cagliari , v. Capo di
kis S. Bonifacio vsa.
ПЧГВ.HEX. I. ОЛИ*
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Capo Perde > v. Cap Verd , a*
zöld fok Afrikának napnyugoti csúccsán Senegambiáb.
Cayor orsz. igy neveztetett,
mivel szüntelen zöldellö
fákkal boríttatik.
Copolet te , révpart fekete tengerben kis Guriel tart. Georgiában, Asiában.
Çapolinieri , kis vs Elba stigetben.
Caporele , vs Nápoly orsz. Ter
ra di Lavoro tart.ban 3510
lak.
Cappadocia, haidan hires orsz.
kel. Asiában; ész.ra Pontus
orsz., délre Cilicia, kel.re Ar
menia , nyug.ra Galatia es
Lycaonia között. Tartományi most a' Marasi , Sivani
es részint Caramaniai török
Beglerbégségek alatt vannak. Régi lakosi Syrusok
voltak.
Cappadox , fó , mellytöl egész
tartomány nevét vette , Galatiát Morimenétôl külö. nözte.
Cappel , hajdani Czîsztèrrzitâk
Apátsága, most iskola Zu
rich kant. Helvetziában. Nevezetes az itt tortént csata
i«3i-ben , mellyben Zvinglius megölettetett.
Cappeln, Westercappeln, vs a'
volt Franczia Westems oszt.
80 ház. 's 400 lak. kik nagyobb részint takácsok.
Cappeln, helys. Schley folyó
mellett Schleszwigi Hercz. ,
1200 lak. A' fó torkánál sok
hering fogattatik , 's szárazon messze elküldetik.
Capracolta , vs innensö Nápolyi Hercz. hasonló nevü országb. 3000 1.
Capraja , Capraria , (43o o' 18"
E Sz.270 <27'57" K.'H.)s7.i£T. a'
kozép tengerhen Pisa és Coreicai partok kÖ7tt, föld alatt
való tüz által tómadott ,
igen kosziklás ; terem jó bojofcat , '5 a* vad kecskék

száma nagy benne.
Van
egy hasonlo nevü vsa 150»
lak. kik nagyobb részint halászatból élnek , és egy révpartja. Most a' Bécsi CongressuS 83-dik Artic. szerént
Szardiniai Király birtokába
íutott.
Capranica , vsépültszép dornbon az Egyházi birtokokban , Bracciano és Roncigliano tavak között.
Caprara , sziget az Adriatikumi tengerben , közel Capitanatatart. partjaihoz, eggyik a' .Tremiti szigetek
közül.
Capraruola , pompás 's hires
kastély Pápa birtokában ,
Ronciglione Grófs.ban , Viterbóhoz közel , egykor Farnese Cardin, most Pármai
Herczegé.
Capri „ Capreolae, v. Capraea,
kis kôsziklàe 's rég tüzet okádó volt: hegyes sziget,,
(31o 41' K. H. és 40o 35' É.
Sz.) Ñápoly orsz. Terra di
Lavoro tart.hoztartozandó,
fekszik a' Massai foknak,
melly a' Nápolyi öbölnek
végso csúccsátformálja , által ellenében , ettöl 3 , Sorrentótól pedig oOlaszmfd;
1600 lábnyi magos köszibla
fal által két reszekre oszlik , mellyek Capri és Anacapri nevet viselnek , és
most az említett kosziklában vágatott 511 grádicsok
által egymással kapcsoltatnak ; mind a' kettönek 1 i/î
mid hossza , és legföbb fél
mfdnyi szélessége lészen.
Az egész szigetke két meredek kosziklás hçgyhâtakbôl
áll , 's kozépben szép kis
völgyet , melly a' tengert
,500—600 láb. meghaladja,
fcépzelnek. Ejszaki la Mari
na nevü széleiben lehet ladikokon a' szigetbe beszállani. Levegöje igen kelle

metes 's egésséges. A' kö- gris vizébe foly.
sziklás feneke solí helyet ter- Capse , Capsia, kis vs Török
mékeny földdel boríttatik ,
Europai Birodal. Romanía
'з bóven nyújt külombféle tart. tó mellett , a' Ma riza
gyümölcsöket , kerti föze- vizecskének kifolyásánál.
lékeket , olajt 's jó bort ; Capsi , tó a' Pireneuszi bérczek
szarvas marha tenyészete tetején , halakkal bóvelk.
sem csekély. Mind a' két Capstadt , Kap vsa, Castellum
resaben mintegy 5000 lak.
Batavorum , ("33° 55' D. Sz.
találtatnak , kik a' für fo- 35З %i N. H.) vs és föhely
Cap ker. Jó Reménység fogással , kláris halászattal ,
*a pántlika szovéssel nagyon kán Afrikában, Tafelhegy
tôvében , 1200 ház. és 10000
gyarapodnak ; az Anaca pri
ait között számos üszoket lak. széles , rendes , de rakatlan útszákkal, szép tölgy
találni, kik éltekben a' koeel fekvö Napoly vsát soha fa rendekkel 's csatornákmáskép mint vizen által kal. Téglából épült házai
nem
látták. A* sziget- nagyobb részint 1 és 2 emeletüek, lapos fedeleiket halnek némü némü fóvsá:
Capri , 2040 lak. széke a' kor- zsirral való kenés által az
essök eilen jól tudják megmányozónak, a' szigeti Püserösiteni , szobájik nagy ok
pöknek , kinek püspóksége
fürpüspoksésjnek is nevez- 's szellösek minden kályha
tetik , mivel föbb jövedel- 's kemencze nélkül. Nagy
vásár piaczai közül , egyme a' für fogásból áll ,
gyikben áll a' jeles vizi mesmellyek eszt.ként seregesen
repülvén, itt szoktak úta- terség , melly az egész vsnak vizet nyújt, de akkor
zásokban kipihenni, melly
alkalómmal nagy számok ha kívül a' vson alúl az arra készített víz tarto mega' prédára várakozó lakotelik,mellybe a' Taf el hegysoktól elfogattatik. Van itt
ról árkoltatik a' víz; ebböl
egy Karthusianok 's egy Aa' tartalékból szolgáltatik
pátzák klastroma. Több isegyszersmind csévek által
ikoláji közül a' hajókázást
tiszta víz az utazó hajóktanító iskola érdemel fisyel
nak. Van egy reform, és l
met. Nevezetesek az itt taluth tempi. A' Tanácsház;
lált Római ré^iségek , a' hol
magánosan szép helyen fekhajdan Augustus és Tiberi
szik. Keletfele a* vstól a*
us Császároknak ékes mutenger partjain épült Кар
lató palotájik valának.
vst óltalmazó vára , melly-'
Capria , jeles tó Pamphyliáben a' Helytartó , Vice Helyban kel. Asiában.
tartó , az orizet , a' keresCapriana , vs Lombardi Velenkedö társasáaf' magazinumczei Kirs.ban , Minoio volt
jai, bognárok , kovácsok ,
oszt.
's más a' társasárrhnz tartoCapriati! , kis vs SzardiniaKizó személyek' lakhelyeik
rálysb. Piemontban.
találtatik ; ennek bástya áCapricke , vs 3040 lak. a' volt
gyúi a* kikötö torkot érScheide oszt. Flandriában.
déklik : a' partokon van a*
Copras , fó 1) Phrygiában kel.
hajóépíto helv nagy hajó
Asiában , Collossaenél Memagazinumokk
Van itt
anderbe foly. 2) Mesopotaegy nagy ispitály, 's melmiában , mai к. Zab , Ti

lette a' rabszolgák háza.
Jeles a' vár 's vs között az
îooo Iépéshosszú, 261 lépés
szélességü , es borostyán 's
tölgyfa kerítések által .44
részekre osztot kert, mellyben a* Helytartó , hajósok'
's ispitály' számára mindenféle hivesitö gyümölcsök
miveltetnek , és egyszer'smint legszébb sétálóbelyet,
ámbár igen ritkán látogattatik , nyújt a' kedvtöltönek. Кар város lakosi mint
dolgos , társaság 's vendég
szeretö emberek híreltetnek. Közönseges mulatságok nélkül szükölködik. A'
jövö Hajóknak sokaságaéletessé teszi a' vst. A' fö kereskedés a' kereskedö társa
ság kezeiben van , tárgyait
bor és gabona (Batavia, Hollandia, Europa más részei,
a' Mascareni 's Ceylon szigetek felé), állatják. Az arany kivitel meg van tiltva, A' folyó pénz mind Europai , melly 25 procentummal többet ér mint Europában , és némellykor papiros
pénz is. KôrnyéMtszép kertek , szôlohegyek , és majorságok ébesítik, közel ide
vannak a' Tigris és Tehénhegyek. Dél felé fekszik az
ugy nevezett h am is öböl ,
a' hasonló nevü foktól ,
mellyben Májustól egész
Augustusig szoktak kikötni,
egyébként a' Simon öblöt
választják ; az elsônél van
nak magazinumok' , kovácsok' , pékek' , vendégfogadók' , mesteremberek' lakhelyeik , és egy betegek'
gyámol háza. Masberg mel
lett , melly a' vstól 5 órányira távozik , találtatik
egy szoros út , melly hábórús idöben, ha a'hamis oböl felöl az ellenségi megfopestöl félnek , eröe örizet

alá van vetve. A' vidékben
2 házak v. udvarok találtatnak , Constantin név alatt , mellyeknek köreiben
a* legjobb borok teremnek.
Capua , (41o 7< E. Sz. 310 3$/
K. H.) igen régi , Roma és
Carthago utáñ hajdan legnagyobb vs , mellynél Han
nibal és serege elpusztult
vala , mai nap is diszes 's
megerösitett vs Nápoly orsí.
ban , Terra di Lavoro tart,
ban Volturno folyó mellett
7300 lak. széke egy Érseknek; ôszveséggel 51 templomokat számlál , mellyek
között 18 pléb. Sz. Egyházak , 5 Barát és 4 Apátzák
Klastromai
találtatnak.
Vannak tengeri dolgokat
tanító fö iskoláji. A' vs helyesen épült, jelesebb épületi közzül : a' régi kastély,
játékszín 's az Erseki templom érdemelnek emlitést.
Vize rosz, levegôje is nyári
melegekben a' kôvnyékezô
morsároktól egésségtelenné
változtatik ; máskép vidéke
felettébb gyönyörü. A' hajdani Capua a' mostanitól
egy ora járásra feküdt S.
Maria maggiore helység
mellett, melly annak omladékiból épült ; még most
is szép régis égefc et találni.
Copulo , a' Philippi szigetek*
egyike Asiában , Spanyoloké.
Carabi , kis fó Val di Mazara
tart.ban Sziciliában, melly
nem messze Xaccától, Capo
Coco mellett a' -tengerbe
ezakad.
Carabusa , vár és révpart Can
día szigetben , melly 1692ben Velenc/.eiek keziböl a'
Törökök által Kiragadtatott.
Carabusa , jeles erôség és réV
part Gandiában,

CaracaszicZa , falu Dalmatiámellyek temérdek seregekban, a' Segniai kôrnyékben,
kel Venezuelából kihajtatcsupa Czigányok lakják ,
nak, lehetetlen felszámlálsok vas edényeket készíte- ni. Ide járúl a' sok tehenek,
szarvasok 's t. ef. hasznos
nek.
Caracca , kis szigel közel Ca- állatok felettébb nagy szá
ma. Eszt.béli jovedelme 6
dixhez , hol 1722. nagy koltséggel posványos földe mi- milliom frankra becsültetik,
at t , alkalmas hely készít- ide nem számlálván arany,
tetett a' hajók építésére egy platina vagyisfejér arany,
eziist 's a' t. bányaiból foïiagy fegyveresházzal. A*
benn levö falu számkivet- lyó nagy kincseit. Caraccas
1870. eszt. Aprili's 19-én matetés helyül szolgál a' gogát a' Spanyol urodalomtól
nosztévôknek.
Curaccas , keleti része a' Ter*- függetlennek kihirdetctte ,
példáját tübb tartományok
ra firma tart. Spanyol déli
Amerikában , és egyszer's- kovették Spanyol déli Amemint fö kapitányság, melly
rikában , mellyekböl nagy
a' Venezuela , Maracaibo , vérengzb csaták kerekedtek,
Varinas , Spanyol-Guyána, 's még most is tartanak. A'
Curaana tart.ból Margith
mostani független kormány
vagy is Gyöngy szig. és Új
Junta Suprema nevet visel :
Granadából all. Bövelkedik
Fö vsa
a' természetnek minden ki- Caraccas , v. San Jago de Leon ,
v. Leon de Caraques , (10o
gondolható adományival ;
a' Dariai bürütól É. Sz. 15 30' 50" E. Sz. 69Q 17' 20" K.
grádicsától az Atlantikumi H.) fekszik igen kellemetes
vidékbcn, jól kimíveltdomtenger partjain egész a' Holbok , és какао erdciség kolandiai Guiana tart.nyig
zött hegy tetón , Goayra ,
kiterjed ; nagysága 4,5000 □
' mfdet foglal , de illy nagy
Anauca , Caroato , és Cotur
darab termékeny földön
cho folyó vizek mellett. Az
csak 728000 lak. számláltatelött széke volt a' Fö Kapi-?
nak. Levegöje magos fektányságnak , Gondviselö 's
vése miatt mérsékelt , 's
Tôrvényszékeknek , Polgárúgy szolván mindég tavasz mesternek, Erseknek 's egy,
minemüségü ; füldét számos
Universitásnak, Utszái szép
folyóji 's tavai termékenyé rendben 's egyenesen van
teszik. Bösegben terem ris- nait építve szép cserép fedeles házakkal. Az Erseki
kását, torokbúzát, dohányt,
Sz. Egyháza magos 's büszpamutot, nádmézet , aloe,
какао , vanilia 's china fü- kén épült toronnyal kérkeszerszámokat , mindenféle
dik ; körülötte több klasdraga gyümölcsöket , draga tromok 's templomok találfákat , ú. m. eben , braszi- tatnak ; jelentést- érdemelliai, pálma, czedrus 's nanek az említett 4 folyókon
rancsfákat. A' marhatenyé- - építtetett csinos köhidak,
S7,et , és a' szelíd 's vad álLakosinak száma azelött
latok bosége is mindenek
42000-re tétetett; de a' legú jhitelét felül haladja , csak
jabb ielentések csak 2400Д
az ökrök száma 1200000 , a'
számlálnak. Kereskedése
lovaké 180000, az ôszvéreké
messze terjedö ; Venezuela,
t)Opoo tétetik , a' juhokat ,
Maracaibo , Yarinag» Çu,*

wiana tart.ban 's Margit gyetlen szokások , melly
szigeten legnagyobb keres- szerént ember hadifoglyaikr
kedö hely. Szomoru volt hüsát sütik 's feleszik vala,
a' vámra nézve az 1812 eszt. innen mindenféie eröszakot
nek 26-dik Martzius napja,
elkövettek ellenek a' Spa—
mellyben egy rettenetes
nyolok. Fö lakhelyeik volfoldindulás által csak nem
tak : a'S. Vincent,és Domini
egészlen koomladékká válca szigetek ; az elsöben még
mintegy 100 , a' másikbaa
toztatott.
Coi achina , fok Panama 'tart, pedig alig találni 50 fami
déli Amerikában , melly
lia veres Karaibeket. Xesti
délnyugotra a' Panamai ö- színek olajos barna, de a*
külombféle férgek szúrásai
ЪсЛЬе nyulik.
Curacoia , föhely Cuenza tart,
eilen orleanfà íévvel festik
új Castiliában , Spanyol magokat. Bator 's vitéz lelküek, 's minden polgárialorsz.ban.
Cara/tria , máskép Bervea, vs kotmány nélkül élnek. S.
Macedonia tör. tart. 8000 1. "Vincent szig.fekete Karaibek
kik nagyobb részint Göröis találtatnak , kik a' Kagök , török fonál ftsstésbñl raibi aszonyokkal való kö's Peste mal vagy is ferdö- zösütö szere^seny rabszolgáV»
ruha szövesböl élôdnek.
tól származnak, és mint 2000
Caí agito, vs 7200 lak. Piemont- familiát állítnak ; szinek
ban Szardinia Királysb.
feketésbarna , vitézek 's kiCaragrousch, Karagrusch,török álló szabadság szeretok ; az
pénz , mellynek 1 taller és
Angoloknak minden igyekezeteik 's fáradtságaik ,
a garas érteke.
Çaraihek ,
egy része azon hogy öket igájok alá hajtNemzeteknek , mellyek a'
sák , fiistbe ment, még most
к is Antillák szigeteiben , és
az említett sziget részében
ezeknek
által
ellenébe
függetlenségeket fentartják.
fek - o száraz Amerikai par- Caraibi v. Karaibi szigetek, más
kép kis Antilláknak is neto^on letelepedtek. Eredeveztetnek С IIo egész 19°
teket északi Amerikából ,
É. Sz.) régi hasonló nevû
neve/etesen Florida kôrnyékeiböl veszik , honnét bel
lakositól huzzák neveket,
aß czivakodások által kiü- és egy csoport szigetekböl
zettetvén , az említett szi->
állanak. A' keleti szélre néz
ve , melly egész esztendô
getekre , és a' déli Amerika
által lengedez, és a' keleti
Guiana tart.ba oszlottak ,
a' hol szôkevény Neger rab- részekre elöbb hat , mint
szolgáktól erosíttetvén, itía- sem a' napnyugotiakra , fei
gokat sokszor szabadságba osztatnak a' szélben lévô
szigetekre , Spanyolúl: Islas
Ivelyheztették , és az EuroBarlovento , Angolúl : Leepai szálítványokkal véres
vards-Islands , és a' szél anáborúkat foíytattak. De
latt való szigetekre, Spany:
most már igen csekélyszámIslas Sottovento , Angob
та ôszvéolvadtak. A' szigetekben is mennél jobban Wind Wards-Islands. Az elsökhöz számláltatnak a'
behatott a' mívelés , annál
Jobban 's jobban kiszorítat- Virgin^Islands vagy is szütak ezek. Nagyon elömoz- zek szigetei közül, Angvil
«íítá kiirtásokat ama ke« la, S.Martin, Barthélémy >
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kôzép tèngerbe szakad.
-Barbuda , S. Eustach , Sa
ba^. Christoph, Nevis, Garasubasar , vs Carasu fó mellett Orosz birod. Tauria
Montferrat, Antigua, Gua
Helyt. 915 h. és 2700 1. , kik
deloupe, Dominica, Mar
nagyrészint Tatárok , Zsi»
tinica, S. Lucia , S. Vin
dók , némely Görögijk 's Örcent , Grenada , Grenadilmények, il korcsmáros bollen es Barbados szigetek. A'
szél alatt fekvö szigetek
tokkal, mellyekben az Anaészaki Amerikának észa- toliai kereskedök Schwi 's
~ki partjainak hosszában
más e' féle Asiai portékáíeküsznek , és e' követ- kat árulni szoktak , más
bezendök: Tabago, Trini
300 fedeles boltokkal és bördad, Margarita, és Curas- f'abr.
sao szig. Angolok ellenben Caravacas , (330 7' E. Sz. ig>
csak a; Barbados szig. ne- 4' K. H.) kis vs 8720 lak. ,
vezik szélben lévo sziget- egy kastéllyal Murcia tart,
nek , a'többieket mindszél Spanyol orsz.
Caravajal, vs és nagy kastély
alatt levö szigeteknek.
Caramagna , vs Piemontban Alemtejo tart. PortugalUa
Szardinia királysb. 3060 1.
orsz.
Caraman , vs felsö Garonne Caravan, fok a' Bataviai kikö-«
oszt. Francz. orsz. 2290 1.
tö toroknak keleti végén,
Caramania , 1. Kerman.
Java szigetnek ész. partjain.
Caramanico , vs Nápoly orsz. Carbon , hajdan Alpheus fó a*
innensö Abruzzo tart. nagy
mostani Europ. Török orsz.
károkat szenvedett a' földаг Adriatikumi tengerbe
indulás által.
szakad.
Carambis , pr. fók Paphlago- Corbona , vs 2570 lak. Nápoly
niában a' Pontus Euxinust
orsz. Basilicata tart.
mintegy ketté vágja Thy- Carbonaro , fok 's révpart Camena vsától 120 Pontus ész.
gliari öbölnek bémenetelén
torkolatjától 340 stad.
Sardiniában , raelly dél fe*
Caraminnal, vs a' tengeriparlé kinyúlik.
tokon Galiczia tart, Spa Carbonero , vs Spanyol orsz.
nyol orsz. .
Segovia tart.ban.
Car ana , fö vs közep Arabiá- Carbonne , vs felsö Garonne
ban, ezen tenger öböl toroszt. Francz. orsz, 270 h. és
kolatjánál , a' hatalmas
1820 I,
Minaeusok foldén.
Carbury , Carba kis vs HiberCarapunatuba , 1. Arawari.
niában, Kildare tart. Boy*
Carasson,i 14820 lábnyi magos ne folyó mellett.
Carcagente , Carcaixente (39o
hegy Uj Granadában.
il' É. Sz. lóo 18' K. H.; ve
Carasu, nagy tó Bulgaria török tart.ban a" Dunától forSpanyol orsz. Valencia tart.
máltatik , Chiuitenge melXucar fóhoz közel ,5900, 1.
lett a' fekete tengerben végkik selyemmel kereskednek.
zödik , és a' mi kedves As- Carca! x 1. Karinkalla.
«zonyunk tavának is nevez- Carcarenne , fó déli Amerika
tetik.
Paraguay tart.ban Plata vi-»
Carasu , Cydnus , fó Natoliázébe foly.
ban n. Caramaniában ered- Carcassone, hajdan tart. Fran,
orsz. alsó Languedociában v
vén Aladuli és к. Carama
állott a' Carcassone h é* A»
nia tart.nypft áltfolyván.
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kis tart.ból , hegyes 's köRhoduszhoz nem messze.
zép termékenységü földdel , Cardaillac , helység , Francz.
szölö hegyekkel , sok vas
orsz. Lot oszt. Draugou fó
sal , rézzel, es kivált szép mellet.
márvánnyal bövelkedik.
Cardamile , szép révpart Chios
Carcassone, Carcasso, Carcas- szig.ben, Archipelaguszban,
sumVolcarum, (43° 1 2' 45" Cardano , kis vs Arno vizénél
É. Sz. joo o' 49" K, H.J fö
Majlandi tart.ban.
ys Aude oszt. Francz. orsz. Cardeel , Quarteel, közönserégi jeles nagy vs Aude fó
gesen egy fertály ; Jíülomellett , nem messze a' nagy
nösen halzsir tonna, mellyCanálistól , mellynek eg- ben 12 pintek vannak.
gyik karja szinte eddig ve- Cardes , kis vs déli Skocziában
zettetett, Páris vsától 179 Lothian tart. Edinburgtól 4
fran. mértfd. Számlál 14000 mföld.
lakosokat, négy szegletek- Cardigan , Comitatus Ceretire van épitve , az Aude fó censis, Grófs. déli Walesben
által a' felsö és also vsokra Angol orsz. határos északosztatik. A' felsö vs egy kas- ról Merionet, keletröl Rad
téllyal erösittetik, és népet- nor , és Brecknock , délrôl
len ; az alsónak szépépüleCaermarthen , és Pembrotei , 's egyenes utszái van
cke Grófságokkal , nyugotnait. Széke egy Püspóknek, rói a' Jliberniai tengerrel.
egy kereskedö tôrvényszék- Nagysága 31 Q mfd melyhek 's a' t. Jeles benne
lyenó vsok, 74 Ekklezsiák,
Püspöki templom » a' ta9040 h, és 429,56 1. taiáltathácsház , és az igazság pa- nak. Déli és nyugoti részei
lotája. Munkás lakosi kü- rónák , 's árpát kiviltképen
lombféle gyapjú 's pamut teremnek , ész. 's kel. videki
portékákat , vásznot, ha- terméketlen hegységek, melrisnát , süvegeket , börölyeken még is jó legelök's réket , papirost , szappant ,
tek vannak , 's nagy sercg
drótot, 'ssalétromot készí- - iuhokat , 's szarvas marhátenek. Posztó fabrikáji sok kattartanak. Es/.aki hegyeposztót küldenek Törökoriben gazdag ónbánya menetelek találtatnak de a'
szágba , kereskedése is nagy.
Kôrnyéke igen gyönyörü- koszén szüksége míveletjeketnem engedi.Nagy fóvize
séges.
Carcathivcerta , fö vs Sophine
egy a' Tywy. Fövs benne:
(Zoph) tart. n. Armeniá- Cardigan , Ceretica , 3800 1.
Ьап , Tigris vizénél, kôzép van jó révpartja, Tywy f'ívilárban, Amida, mostDi- ban, melly közelide folyik,
arbekr nevü- Constantius
bo lázaczhalászatot , és gabona kereskedést iizr
Cs.tól mégerôsittetett , és
elneveztetett.
Cardona, (41© 57' E. Sz. i83
Carcelen, (39O o' \" É. Sz. 15O
16" K. H.) helység Spanyol
orsz. Catalonia tart. Cardo39' K. Û.) vs Spanyol orsz.
net folyó mellett 2400 1. van
Murria tart. 2000 1.
Carcha, vs Chaldaeaban, Ti
egy ,50o 14 h magos sókosziklája, mellyben minden féle
gris vizénél, Durától 30 stad.
most Beth Soloce.
szinü köso vágattatik. KéCarchi , Chalcia, kis de termé- szitenek belole külürabféle

edényeket is , mellyek rövid idejig a' nélkül hogy
elolvadjanak, vizet tarthatnak.
Carduana , kis orsz. Ostindiában.
Carduel , Kartei, Kartwallis
1. Georgia.
Curek , Carrek , kis 4 mfdnyi
sziget a' Persiai tenger Öbolben , Balsorához nem
messze, a' TÖrököke.
Carelia , tart, a' Finniai ten
ger öböl és Nyland, Tawastland , Sawolax , és Kexholm tart.nyok között. Àz
orosz birod.hoz tartozik.
Innét akarák némellyek
Magyar öseinket kihozni.
Carénage , szabad rév part
Svéd S. Barthélémy szi-.
getb. Napnyugoti Indiában.
Carénage , 1. Port Castries.
Carentan , Carentonum (49°
18' E. Sz. i6=> 24' К. H.)
fabrikás vs és rév part Nor
mandia tart, most Csatorna oszt. Francz. orsz. északi részeiben 3000 1. Douve
és Carentan vizek öszvefolyásánál, marhával, 's írósvajjal kereskedik ; posványi miatt ege3égteíen levegöje van.
Careatoir , vs Francz. orsz.
Morbihan oszt. 5310 1.
Caresano, vs Piemontban Szardinia királys. 21,50 1.
Carevelles , népes 's életes vs
Brasiliában Bachia Helyt.
hasonló* nevü fó mellett , az
úgy nevezett maniók lisztnek vásárhelye , melly in
nen Bahia , Pernambuco ,
és Rio Janeiroba vitettetik.
Sok hajokat is készit.
Carfugnano , Carferoniaria, kis
tart, vagy is kies völgy az
Apennini hegyek között
Modenai Herczsb. vannak
jó marha tartási , és vasbányái.
Carga , sziget a' Persiai ten

ger öbölben , nem messz*
Farsistan tart. partjaitól.
Sok pailérozatlan gyemántásatik itt , a' partokon реdig szép gyöngyök szedetnek, mellyekel lakosinagy
kereskedést üznek.
Carhaix , Kèrahes, vs Francz.
orsz. Finisterre oszt. Yer fó
partján 1800 1. marha kereskedése szerabetünö.
Caria , tart, kis Asiáb. ny.ra.
Jonia , és az JEgeumi ten
ger , k.re Pisidia és Phrygia , ész.ra Lydia , d.reLycia között. Most az Anatoliai
Beglerbégséghez tar.tozik.
Cariacon , kis sziget a' Grenadilli szigetek közül való
napnyugoti Indiában , nádmézzel , 's pamuttal bövelkedik.
Cariati , vs innenso Calabriában Nápoly királys. Tarenti.öböl partjain.
Cariathaim , Kirjathaim helys.
Arabiában IV. Mós. 32 , 37.
Ezech. 25. 9. Barehoz közel,
Medebától 10 mfd.
Caribes t szigetek Amerikában.
/
Carical, 1. Karinkalla.
Carica , terhelés
mérték ,
melly szerint a* lovak , sza-,
raarak 's ëszvérek terheltethek.
Cariewicxa , bérczek Tóth orsz.
ban.
Carife , vs Nápoly orsz. ha
sonló nevü Herczegs. 2370 1.
Carigliano , fó Olasz orsz, máskép Liris.
Carignan , vs Francz. orsz. Ar
dennes osztály. Chier fó
mellett, 1.500 1. pamut fabr.
gabonával 's gyapjuval ke
reskedik.
Carignan , 1. Yvoix.
Carignano , Carinianum С4Д'
45' E. Sz. 250 30' K. H.) 3rösitett vs S.avoyában Szardinia királys.ban Pó faly^
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pitányságb. 1400 kereskedésJ>artján nedves 's egéségte
len vidékben 7230 1. 's egy böl elö lak.,és egy révparttal ..
kastéllyal.
Kornyékiben Carleby, (Ny) v. Új-Carleby
nagy eperfa erdôk 's szákis tengeri vs ugyan ott ,
mos selyem bogár mivelök
Lappa fónak torkánál, egy
találtatnak , innen a' serévparttal , 900 kereskedést
lyemmel való kereskedése
üzö lakosokkal.
Carlentini , kis erosített vs egy
szembetünö.
dombon Val di Noto tart.
Varin , vár egy tó mellett Dalban. Sziciliában 901 h. és
matziában.
Cariñena, (41o 28' E. Sz. i¡p
8000 1.
39' К. Я.) vs Spanyol orsz. Carlet , (39o t8' E. Sz. i6=> 18'
K. H.) vs Valencia tart.ban.
Aragonia tart. 2030 1.
Carinóla , Calenum , néptelen
Spanyol orsz. 4500 1.
vs Terra di Lavoro tart. Carl- Gustavsstadt , 1. EskilsNápoly orsz.
tunna.
Caris , fó az Aquitaniai ten- Carlile , Carleolum, vs Angol
gerbe szakad, most le Cher.
orsz.
Ca- isbrook , erös kastély közel Carling/ord , Carlingfordia vs
Louth Grófs. Hiberniának
NeWporthoz Wight szigetben , Angol orsz. széke a'
Leinster. tart.ban hasonló
Helytartónak, itt volt I Kánevu öböl mellett , felettébb kellemetes vidékben.
roly Angolok Királya fogTart vásárokat , 's koszénságban.
nel jeles kereskedést üa.
Caritene , hihetôképen a' régi
Gorthys , vs Morea Török Carling/ord, mvs Leinster tart.
ban , Hiberniában nehány
tart.ban fekszik egy domberoségekkel jó kikötovel ,
nak lapulásán 3000 nagyobb részint Görög lakovásárral , két Küldöttjei ülnek a' Parlamentomban.
sokkal , kik selyemmel , pamuttal, '3 kosenillabogyók- Carlina , ezüst pénz Nápoly
kal kereskednek. Kôrnyékéorsz,ban tesz 9 xrt. 3 denár.
ben szép régiségek találtat Carlisle , Carleolum , fö vsa
Cumberland Grófs. Angol
nak.
orsz. (,5o 2,5' K. H. GreenCaria , 0a). vs Francz. orsz.
vichtöl, és54s5o' E.Sz.} Eden
Arriege oszt. Ley fó mel-r
lett 400 h. BaylePéter' szüfó mellett, rég falu volt,
¿o esztendök alatt munkásletés helye.
Carlat , vs Francz. orsz. Can
sága mostani gazdag álapotjába helyheztette ; vannak
tal oszt. Cere és Gou folyók
között 1,54 h.
pamut , 's kartón fabr.
Car/6'irq , Oroszvár, nagyné-т
mellyekben finom patyolat
's más pamut portékák kémet 's horváth mvs Moson
Várm. Dunának eggyik ága szítetnek ; lakosinak számellett fekszik termékeiíy ma íoaoo nevekedik jkészülvidëkben , van egy kathol. nek itt jó kalapok , halászó horgók, föznek jó sert,
Sz. Egyházi '& egy Zsidó Sinagója. Gróf Zichy birtoka.
szappant 's a,', t. van egy
Carla" or, aranypénz BraunPüspökje is.
sch-.veigberi 7 for. 45 xrt. ér. Carlisle, (40o i4' E. Sz.2045'
Carleby , CGamla) v. ó CarleK. H. Philadelphiától.") fó
by , kis tengeri vs Finniai
vsa Cumberland Grófs. éOsterbottn tart. Wasa ka- ízaki Amerika szabad Pen-

sylvan ia tart. 400 h. es 2000
1. Кл1ар , bádog, réz , puska, ora csinálokkal, köny városokkal , könyvnyomtatókkal 's a' t. Itt van a' Dickinsoni Presby terianus Collegyiom , melly Acaderaiai
rungokat osztogat.
Carlislei-iiból , Barbadosz szigetben, 300 hajóknak alkalmas helyt adhat.
CarlitU-Sund , 1. Falbland szig.
Cart bago, tengeri vs Dalmatziában (440 31' 45 ' É. Sz.
32o 54' o°"
H.) fekszik a'
tenger partjain , ésjólmegvan erösitve 192 h. 1000 1.
számlál , van egy külsö vsa,
nagy rév partja, 'e eleven
kereskedése ; egy kathol.
pléb. egy
Capuczinusok
klastroma , fóiskolája 's leányok iskolája. 60 kereskedök
kissebb hajókkal kereskednek , ennek tárgyát
bor , fa viasz , méz 's a't.
állatja.Találni itt levélgyüjteményeket is.
Carlotta , Német szálitványból álló vs , melly SierraMorena hegység közöttSpanyol orsz. Jaén tart Olavides eszkozlése által 1767—
69 tétetett. Már 177& évben
3—4000-re tenyésztek.
Carlovasjr , 500 h. álló vs Sus*am-Adassi ( Samos ) szig.
Archipelagusban , egy révparttal 's kereskedéssel.
Carlow,GrófságHiberniaiLeinster tart. északról Queens
County, Kildare és Wicklow
Grófs. d.nyugotról és nyugotról Kilkenny Gróf. környékezik ;
nagysága 18
1/2 □ mfd, mellyen 3 vsok ,
49 Ekklezsiák, 6000 h. és
42640 1. számláltatnak. Földe róna 's termékeny , 's
csak Wicklow szélein kevesé
hegyes , itt van Leinster
hegye. Fóvs benne
Carlow, Barrow folyó mellett,

melly itt Watterforttal '*
a* nagy csatornával eggyesül; vannak gyapjú szövöszékei.
Carlow , Catherlagh fô hely
azon nevü Grófs.ban , Lein
ster tart. Hiberniában.- Vásáros vs , Barrow vizénél ,
két Köldöttjei vannak a*
Parlamentom ban.
Carlow ci, Karlowcze, (45o \%'
15" E. áz. 379 30' K. H.) diszes privilégiait varos a' Pé- .
terváradi regimentnek Tóth
orsz, egy része dombon ,
más része völgyben fekszik
a' Duna mellett , 930 házaiban tobb mint 6000 1. szám
lál ; széke,egy görög nein,
eggyesült Erseknek, vannak
nevéndék görög Papságnak
iskoláji , mellyek 2 eszt.dök
alatt végzik tanitásokat ,
jól elrendelt kôzônsége»
Gymnasiumja. Viza halászati , és kiváltképen veres
borai hiresek. Közel a' vehoz fekszikSvábendorf, Sváb
nemzeti szálítvány. Ittköttetett 1699-ben a' békesség , ezek , Lengyelek , Ve-r
lenczeiek 's mi közöttünk»
Carlsbach , kastély 's urodalorn Austriai Ens alatt le
vo tart. Stahremberg Grófhoz tartozandó.
Carlsbad, Wary, Kárply fer- döje, (500 13' 38"É.Sz.3o3
32' К- H ) szabad királyi
vs Cseh orsz. EUbogeni ker.
keskeny völgyben, két ma
gos hegyek között , a' hol
az Eger fô Töpel vizét raagában fogadja , 438 h. , é*
több mint 3000 1.? jóaczél,
sárgxréz, czin, tô 's más
ércz fabrikáji az isméretes
Carísbadi portékákat készí- "
tik ; számosak itt a' puskacsinálók 's kóvágók is,
van postaháza, katbt. temploma iskolája, éV- Tanácsháza. Hiresek a' felettébh

látogattatottferdoji, ennek lezia Freudenthal Urodaî. ,
ásványos forrási több hevannak savanyú víz forrási
lyekben bügyognak , jele- 's salakos ferdöji.
eebbek:az ugynevezett Spru Carlsburg, Károly - Fejérvár ,
del vagy Brudel, melly a'vs
Gyúla-Fejérvár , Alba Ca
•kozepén találtatik, a' Müh- rolina, vagy Alba Julia, ([41o
15' K. H. ) szabad kir. vs
lenbad , a' Neubrunnen , es a
hideg Säeurling. Vannak
Alsó Fejér Várm. Erdélyb.
közel Maros fóhoz , a' hajkecsegtetö sétáló 's mulatdani Rómaiak Apulum vs
•ágos helyei. Természeti
szépséget kbrnyékinek mes- omladékin épült, melly valamivel kozelébb a' Marosterséges utak által az 1811
Dresdában megholt Find- hoz feküdt. Regen lakhelye
az Erdélyi Fejedelmeknek ,
later Angol Lord nagy tökéletességre vitette, kiiránt most széke az Erdélyi kath.
Anya Sz. Egyház Püspokjélevö háláadatosságokat a'
vs polgári egy emlék Obe- nek. Lak. Magyarok , Száliszkusszal mutatták.
A' szok , Németek , Oláhok ,
meleg források mind eggyik Ürmények és Zsidók. A' vár
a' Töpel vizébe folynak. A'
vagy is a' tulajdoni vs al
Sprudel forrásnak melegség'
só vstól délnek egy magános ugyan, de magos hegradicsa Reaumur szerint
kornyékeztetett
¿o Fahrenheit szerint pe- gyektöl
dombon fekszik, melly, a'
dig 1171/4 grád. m'égyen;
tbvét mosogató Maros foa' Neubrunnené 470 Reaum.
, vagy 1,58o Fahr, mind a'
lyót 18 ölekkel meghaladja. Ezen a' dombon építetketlönek vizét mind ferdésre mind italra használják. te mindenek elött Hunyady
János a' hires Sz. ImreiTöCarlsbad városához ófaluk
számláltatnak^
rók csata után 1441 a' diCarlsberg ,' sürü erdös hegyszes Sz. Mihály templomát
ség Cseh orsz. melly a'FichKesöhben itt emeltette Zsigtel hegytöl egész a' Passaui
mond János a' régi Gyula's Bajori határokig -kiterFejérvárat , mellynek jobied. Hideg 's kellemetlen
bitására 's ékesítésére Betlevegöje; talälni benne több
len Gábor sokat kóltott. De
apróbb tavakat , beomlott
a' következö Erdélyi Fejebányameneteleket, medvédelmek alatt ama szomorú
ket, farkasokat , hiuszokat
Századáb.Magy. hazánknak
's más vad 's ragadozó ál- nagyon oszve rongáltatott,
latokat ; juharfákat , kü- ugy hogy a' mult századlömbfele havasi füveket. E- nak elejin iobban vár oraladékoknak, mint várnak
pész esztendô által némely
lehetett nevezni, miglenVI
helyekben álandó hóval fedeztetik. .
Károly Császár , kivánván
egy erös határ várat állíCarlsberg, királyi mulato kastély Svéd orsz. Mälar tónak
tatni ezen vidékekben , a'
eggyik karjánál , Stockholrégi Gyula-Fejérvár omla
dékin a' mai hét bástyás
miától egy órányi járásra
száraz
és
tengeri kaKároly yárát 171.5 ben igen
nagy kbltséggel épitette
detteket képzelô iskolákkal,
mellyekben líonevendékek
volna, ennek csak ar. eggyik
számláltatnak.
fökapuja ékességeivel , 's.
CarMru&rti falú Auatriai SziKároly lovas kép oszlopa

бооооо for/került ; a'vár plánuma a' hires ISavóyi Eu
gen Fô-hadi-vezér helyben
hagyásával kérkedik. Eb
ben fekszik az említett ékes
S. Mihály temploma, melly
most Erd. Püspök 's Káptalan temploma. Epült négyszegti kövekböl , az Erdélyi
törtenetek ismeröset maga
mély tiszteletére gerjeszti,
ha tudniillik azttudja hogy
bélépvén mindjárt az ajtotól jobbra egy kokoporsóbaníeküsznek: Hunyadi Já
nos Magyar Hazánk halhatatlan bajnoka 's e'tamplom
építóje , mellette a' lenyakaztatott nemes László.fia ,
és unokája Corvinus János ,
Mátyás Kir, természetesfia ;
balról Izabella Magyar országKirálynéja, Zsigmond
János Magyar orsz. választott Királya 's Erdély Fejedelme, tovább Bethlen Ga
bor, Báthori András, Bocskay István,BákóczyGy0rgy,
Apafi
Mihály
Fejedelшек, ezekután Martinusius G y örgy Kardinál és Er
délyi Helyt. , Brandenburgi
János György, Markgróf,
's a' t. Ezen kivül a' díszes
püsp. kastéllyal, Káptalan
házaival , az ifiú Nevendék
Papság épületével, mellynek 4Tanitóji és többnyire
t:sak 30 Nevendéki vannak ,
Gymnasiummal 's más jeles épületekkel tündöklik.
Itt van az Erdélyi pénzveri'V
ház , mellynek pénzei E
betüvel jegyeztetnek , 's egy
1<51 elrendelt csillagvizsgáló
tornya. A' vson kivül van
1 tempi, a' reform. , 1 a' lu'
ther. , 2 a' görögöknek , mellyek közül egyik az egyesült Gôrôgôké , és két Zsidó Zsinatok, ezeknek egyike
a'németmásik a' török Zsidóké. Kbrnyékiben szépfek-

vésü szölöhegyek mîveltet*
nek y és némelly régiségek
is találtatnak. Nagy ärtalmára vannak a' vár eroségének a' 7—800 ölekre fekvö magos hegyek, mellyekröl az ellenség nagykárokat okozhat.
Carlifleck , bányáshelys. Erzgebürgi kör&l. Szász ország
egy sarga víz 's vashámorral , üveghutával, 's a' t.
Caí Isfort , kis vár Fantin tart.
Guinéa arany partián Anamaboe helys. mellett Afrikában , Anglusoké.
Carlihafen , vs , a' volt Westfál.Fulda oszt.Diemel és We
ser vizek üszvefolyásánál
Brandenhegy tôvében , ékesen épült egyenes utezákkal , mellyeket hosszú csatorna hasítja , 188 ház. és
700 lak. szorgalmas' kereskedést üz a' Weser fón ; az:
ügye fogyott katonák gyámol - háza nagy, mellyben
egy templom áll , só akná1"a 's egy nagy kékfestéket
íészito müve. Ezen hely
rég Syburg nevet viselt , és
csak a" 17 század vége felé
Károly Landgroftól városra
emeltetett, kitöl mostani
nevét kölcsönözi.
Carlihafen , Carbhamm
Caroli portus , (6o 13' E. Sz.
31o 48' *$" K. H.) éleséges
tengeri 's kereskedö vs Svéd
orsz., Bleckingen tart.ban,
Myen fó mellett, 3660 magokat jól biró lakosokkal , bátorságos révparttal ,
gyapjú fabr. , hajóépito hel-'
Iyel', rézhámorral ; itt le£több dohány termesztetik
egész orsz. ban.
Car hhätte, vashuta Westfáliai
volt Leine oszt.b. Delligsen
mellett, hámorjait a' Wispe'
vize hajt}a. 150 ember dolgozik benne,
Carhinseln vagy Stora Carlrff

•I
{nagy)és Lilla Carls» (Iiis), (48° 59' 55" É. Sz. és вб»
ïtét szigetek Gothland szig.
3' 30" К. H.) fövsa 's széke
mapnyugoti
partjain fea'ßadeni N. Herczegs. Pfinz
és Ens ker. kerítetetlen , de
küsznek.
Carlskrona , Caroli corona ,
szép rendben épült vs , 781
(¿6° il' É. Sz. 32« 4l/ xgé
ház. és 8720 lak. , kik köK. H.^ Svéd orsz. Bleckin
zött 550 Zsidó , talpkövet a'
gen tart.nak fövsa , ß kövsnak Lette 1715-ben Badënszikla szigetelten fekszik ködurlachi Károly Willi elra
zel a' szárazhoz , ékes varos ,
Markgróf , kôzép pontjáta'
ezéles utszákkal , alkalmas
Fejedelmi kastély szép toraiagy hadihajóknak szolgányával foglalji, bémenete16 révparttal; számlál 14,
len az úgy nevezett H.irts000 lak. széke a' Helytart.
Waldnak , innen 32 sétáló
îtiilsô kereskedésénèk táregyenes útak nyilnak az. ergyai zsirböl , deszkákból,
dön keresztül, mellyek köztt
hamuzsirból , dohányból és
9 a' vsnak e;sy szcrsmind fö
márványból állanak , melly
utszáji. Vannak 3felekezetJtereskedést 33 tulajdon habeli lemplomai , Zsidóknak
jókkal üz. A' vs részei híegy Zsinatjok , foiskolája,
dak által kapcsoltatnak. A'
falusi mes ereket képzelô
varas' nagy piaczán épülta'
intézeti, némák iskoláji 's
tanács ház és a' vs temmás oktató intézeti ; egy
ploma. Legföbb jelessége
szép konyvtára , régiségek,
Carlskrona vsának a' kófalpénzek , természeti 's más
lal elválasztott Admirálisi
gyüjteményeik, í'üvész kertépület, a' tengeri hajókra
je; hajpor , dohány 's más
dolgozó mühelyek , a' nétöbb fabrikáji. Itt van egy
zést érdemló Modella gyüjNémet orsz.ban.ugy nevezett
temények szobája, a' ten
Gymnasium illustre.
geri magazinumok , pattan- Carlsruhe , (,50o 4' É. Sz.)mvs
tyús udvar, fegyveres ház
és szép kastély Würter bergi
's a' t., mellyek min dbszveEugen Herczegé, Szileziában
séggel jó rendben állanak.
Oppelni kerüí, , 141 ház. és
A' révpartot több szigetek
700 lak. , ékes kerttel , és
formálják , védelmeztetik
hamuzsir fbzS házzal.
Jíét ágyiís sánrzokkal. Itt Carlstadt , Károlyvára , Carlovan a' Syéd hadi hajó sestadium , Karlowecz , (45o
fegeknek nyugvó helyek.
29' ao" É. Sz. 330 18' K.H.)
Börkholm szomséd szigeten
szabad к ir- vs 's nagy erofekszik a* tengeri katonák
ség a' Kulpa és Korona v¡ispitálya ; Sulholm szigetzek kö/.ött Zágráb Várm.
ben pedig a' fegyver tár.
Horváth orsz. ban , számlál
Carls-Län , kapitányság Svéd
1824 kath. , 69 nem egyesült
orsz. Wärmeland tart.ban ,
görög 's 2 zsidó lakosokat,
146 □ mfd nagyságú fellérkik jó hajókat építnek,
iel , mellyen 1.36.000 lak.
gyümölccsel , dohánnyal 's
találtatnak , kik 3 vsokban
sóval kereskednek , melly
és 744 szállásokban lakozkereskedések a' K.-íroly és
nak, 11 itéîôszék és 2 báJósrf Csász. orsz.agutjai álnyamüv. kerületeket foglal
tal Fiume , Zeng , és Carlomagában. Fftvsa Carlstadt.
bago vsok feie igen eleven.
Carlsruhe , Caroli Hesycheum ,
Piébániáját Sz. Ferencz szer

zetesi ex Frov. S. Crucis szág.
marítimo Croaticae bírják. Carlsthal, nagy falú hegységi
Van póstahivatala , vámháközött , Austriai Szileziá-*
za , nemzeti iskoláji, nagy ban , Jägerndorfi Herczegs. ,
héti 's országos vásárjai.
Troppaui ker. , Oppa foly»
Carlstadt , vs, Würzburgi volt mellett, 168 ház. 's 1000
N. Hercz. Main vize mellett ,
lak., kik német nyelvvel éla' fón túl fekvö falúval 's nek, van egy papiros malpuszta Carlsburg" nevü kasma , 2 kasszát készitô kovátéllyal , melly már a' Karocsi , 1 deszkavágó 's 2 örlö
lingiai Császárok alatt hi
malmai. Lakosi foldmiveres volt; nagy kôrnyékében
lésbôl , fonál 's vászon kea' gabona, bor, gyüraölcs reskedésbôl élnek.
mivelés , és marha tartás. Carlsthalbad , 1. Schlangenbad.
Carlstadt , fovsa Wärmeland Carlstrasse v. is Károly útja , 1.
Svéd tart. Carlslän kapi- Carolini út.
. ,
tányságb.,fekszikTingwalla Carmagnola , ( 44o 43' E. Sr.
szig. , Clara-Eif fónak a'
25° 20' K. H. ) erositett keWener tóban lévô kifolyásáreskedö vs és vár Piemontjiál , Stockholmiától napban , Szardinia Királyságb.
nyugotnak 36 mföld , í12.000 lak. , kiknagyobb régen gyönyörü kornyékekszint selyemmel kereskerdben ; széke a' Püspöknek 's nek. Híresek a' revoluczió
Helytartónak ,
2000 lak.
ideie alatt Franczia orsz. iászámlál, víg 's dolgos egy
madt Carmagnole énebesvs; ékes püspöki templotánczok , mellyek mivel a*
mát , merész tornyával némegjegyzett vsban szokásmet Galler nevü mester éban voltak , úgy neveztetpítette. Van egy könyv- tek, és a' Kir. Veto-jussa ei
nyomtatómüve, kereskedö- len való gyülölsegbol naháza, ésmezei gazdáskodás
gyon iárattattak.
társasága. Lakosi nagy ke- Carmaing, Carmanum, kîs tárreskedést üznek fával , vastomány Fran. orsz. , azelÔtt
sal , 's külömbfele más tara' Touloussei ker.hez tartotománybéli termésekkel, 's
zott felsö Languedoc tart.,
pedigtulajdon hajójikon. Az
most felsö Garonne oszt. csaitt tartatni szokott Pehr orpattatott. Itt fekszik hasonszágosvásári Julius hónap e- 16 nevü kis vs 's eroség.
lein nevezetesek.
Carmalus , fó Cappadocziában ,
Carlstadt , szállitvány Militsch
Herpatól nem messze , Cilimellett Sziléziában , pamut
ciai ten^erbe szakad.
's gyapjú fonásival , 's jó Carmena, fövsCaramaniatart.
dohány mivelésekkel.
Persiában.
Carlstein , hires hegyen epült Carmathen , I. Caermathen.
vár és urod. Berauni ker. , Carmel, Carmelu;, Karmél heCseh országban , Beraun és
gye , magáños hegység PaKöniffssaal között Prágához laestinában , Jerusalemtöl
3 mfd. IV. Károly Cs. épí15 mföld , a' kozép tenger
tette , a' Császári drágasá- partjain kezdödik Ptolomaisgqk és levelek ôrizetére, mel- városától délfelé valamiveF.
lyektöl II. Ferdinánd Csá- több mint 3 német mfd ,
szártól kiüríttetett . 244 lábvagy Zsidó József szerinfc
nyi mélykuttal, kiralyijó130 stadiumokra , a' hol a*

mok. Minnyája kosziMáktenger !egy üblot kerít
ban vagyon kivájva , legneinnen harmadfél német mm
vezetesebbek azok , mellyek
jobban délnek nyúlik , 's középben kevesé szélesedik.
napnyugoti részeiben mint
egy iél német mfdn.re a' fokSzélességét északi vidékiben
tól találtatnak , és igen réArvieux utazó 4 , délnek pe
gieknek látszanak. A' hegy
dig 8régifrancziamfdrebecsüli , keriiletét némellyek
felettébb gyönyörüseges létnyolczadfél német mfdnek ,
te végett sokszor mint képzelmény használtatik ; rég
mások pedig 20—2t francz.
barlangiait Barátok lakták,
mfbldnek teszik. Egyes hegyei, mellyekböl áll , keleinnen eredt a* Karmelita
ti es északi részeiben magoszerz.rend.A'hegység' lakosi
sabb, mint nyugoti es déli
keresztények 's törökök.
vidékiben. Napnyugoti ré Carmona , vs Spanyol ország,
szeiben begörbülnek a' száSevilla tartom. ban , hegyen
raznak , és a' tenger partoépült várral Carbones és
kon szép róna völgyeket
Guadanna fók mellett , igen
haeynak , észak feie pedig
fermékeny vidékben 12.680
ki.érnek, a' tengerben vélak. és 100 olajt törö malget , és magos fokot képmflkkal.
zeriek. Az egész hegys. egy Carnavon , 1. Caernarvon.
■valóságos kert, a' mit zsidó Carnea , nagy város Oalaaditis
Karmél neve , melly Isten tartom.ban, 1 Mach. 5, 16.
kertjét vagy más igen gyöEgynek tartatik Carnaim
nyörüseges vidéket jelent ,
Astarotthal Batanaeában.
bizony tia; mindenütfzöld Carntro , tengeri öböl , melly
pá/.sittal 's szép külombféle
része a' Velenczei nagy öböl>
íákkal boríttatik. Tetejit
nek , és Olasz orsz. napnyu
fenyö 's tolgyíák , tövit ogoti partjaitól egész á' Groslaj 's borostyán fák ruházsai szig. és a' Morlachiparzák.
Számosak forrásai ,
tokig kiterjéd. Számosak
mellyek nagyobb részint
benne a' szigetek , és az ekellemes völgyeit öntözik.
zekben megütközo szelei
I)élnyugottól jö egy sebes miattveszedelmesszélvészek
kis folyó vagy széles patak ,
alá van vetve.
hajttübb malomkerekeket , Carni ,
Alpeseken
lakott
és a' tengerbe szakad; hajnemzetség , melly xdövel Isdan ez Caesarea vsába ártriába ( Friaul ) leereszkekoltatott, a'mintezt azardett, és Kárnioliáig terjekolás düledéki mutatják.
dett.
Keleti részeiben is egy szé Garnia , re'gi görög OTSzág kis
les patak találtatik , melly
tartománya, fekszik a' Ve
a' Kíschon fóba szakad. Leglenczei öböl és Aspri fió kögyonyorüségesebb hely a'
zött Alsó Albaniának hatáhegység közepe , a' hol domrin ; hajdan Arkaniának nebok völgyekkel , berkek
veztetett , bort , gabonát 's
csergedezö patakokkal kelolajt böven terem.
lemesen változnak , és *4 Carnuobar , Nikobári szigetek
í/.ép barlangok találtatnak.
közül egyik , melly északt)e egyébb tájékiban is sok
nak a' csoport szigetek köztt
legutolsóbb Asiában , sok
barlangokatlátni, úgy hogy
fcszveséggel 2000-re mén szá- küiönös termékény 's szép
vidé-

— ¿roí —
I
vidékekkel » fekete 's keveOdera vize mellett, tnelsé mocsáros földe legkissebb
lyen itt rév vagyon , j$húzi
mivelést is bqven fizeti,
és 600 lak. Ekes a'hegyen
mindenféle forró éghajlati
épült Herczegi kastély.
gyümölcsöket , mint: ana- Carolin, külombféle pénzne•nászt , bananászt pizángot j
meknek nevé Holvetziában r
arekáni diót bôségben terem.
Olasz , Svéd , NémetésAn-,
Maffy kókusz dióikat posz- gol országokban , mellyek
tóval'smásportékákkal felKároly nevezetü Fejedelcserélni szokták. Lakosi kis
mektöl verettettek. Helvefeleven 's helyes termetüek tziában és Olasz orsz. most
ugyan-, de veres réz színü
csak váltópénz gyanánt kelocsmány emberek , kiváltlendö. Német országi Karoképen az Asszonyi nem ,
lin '9 foi. .58 xrt ér , és nevóte »
máskép jó szívü 's becsüleKároly Bajor Valasztó Fetes , de munkát futó embejedelemtöl kölcsönözü
тек, szeretik a' tánczot , és Carolina, (38o l'i" É. Sz. 16o
többnyire nagy ehetók , ai8'K.H.J kis fövsa SierraMozért is könnyen szót fogad- renai szállitványnák , Jaén
nak az Europaiak' ebédKirálys.ban , Spanyol orsz. ,
jekre
való meghívások- 900 h. és 7,509 h szép ház.kaí
nak , bort nem annyira rendes utszákkal j selyem
mint az arrak nevü italt
és kalap kéz mivekkel.
kedvelik. Tokéletes egyen- Carolina , (eszaki} > szabad elôségben élnek minden Urak gyesült tart. Es/.aki Amerinélkül , megelégesznek egy
kában , (3.3° 50' egész 56o
feleséggel ; a' házasság tö30' É. Sz. 76o 8' egesz 83o 8'
rést a' vétkes tagnak elváK. H.) határoz napkeletroí
f ásával büntetik. Az Angoaz AÍlántikumi tengerrel*
ok nem rég itt egy keres- nyugotról az Apalachihegykedö helyet építettek.
séggel , északrói Virginia ,
Carnuntum , Pannonica hiber's délról Déli Carolina tarna > erösitett va , Római katományokkal; feltére 176a»
tona szállás fet. PannoniáQ mfdet foglal , mellyeken
ban > Schönvisner Ur sze- 478iooLvannak¿kik közül 133*
rént düledéki Sz, Petronel-» 296 szerecs.rabszolgák számlánál láttatnaki ,
láltatnak; laknak itt sok
Carnutok , nemzetség hajdani
Quackerek és Morvai AtyaGalliában , melly Sequana
fiak is. Hegységei közül napmentében > északra , hol
nyugdt felé nevezetesek az
most Chartres kornyék* Apalachi bérczek ; keletfelá
elterjedtek,
földe róna, homokosés imitfc
Çnrocatinum, vs a' Caletusok
amött mocsáros. Folyóji коfôldén , Galliában , mosta- zül : ä' Roanoke, Pedee¿Choni Havfe de Grace.
wan, Maherren ¿ Blackwa-<
Carolenh , Herczegs. alsó Sziter , Neusz , Clarendon vagy
lésiában , Freystadti kef. *
Çag Fear , nevezetesebbek »
Glogaui és Grünbergi ker.
de torkoknál mind esfsryik
Veszik körül, 41/2 □ mt- utoísót kivévén , föveny tor-:
íold a' nagysága. Schönaichs
lásokban bujik. Albemaftr
Herczég és Birodalmi Gróf és a* Ponticoé-Sund mellett
birtoka» Itten van
a' partokon fekszik a' nagy
Carolath v. Cartath , Helyeág1 Dismal - Swamp mopeir T
iliiK. ЫХ. I. DAR.
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melly a* Virginiai haaonló
nevü mocsár külomboztetésc végett Alligator-Swampnak isneveztetik , mivelsok
Alligatorok tartozkodnak
kôrnyékéb.Levegôje mérseklett , de nagyon változó. Fol
get nagy erdök boritják fenyö, tölgy, czedrús 's más
fákból. Termesz-t dohányt,
gabonát , riskását , török
búzát , indigót, pamutot,
szarvas marhát , sertéseket,
's más vadakat is bösegben
találni. Az egész tartom. 50
Grófságokra osztatik. Fövs
benne Raleigh vagy Hillborough.
Carolina , (Deli),, szabad egyEyesiilt tart. Eszaki Ameriában , (32o e ,ész 3.5o É. Sz.
78° egész 81o Ny. H.Londontól ) , keletröl az Atlant»
tengertöl , nyugotról Savánnah fótól ; delröl Geor
gia , 's északról északi Ca
rolina tart. kôrnyékeztetik.
Nagysága 1.138 □ mfdnyi,
népessége pedig 345.590 mégyen , mellyböl 146150 szerecsen rabszolgák, és kevés Indiaiak találtatnak. Hegyei
közül : Alleghany, Tryoc
és Hogback jelesebbek. Fóji :
Pedee, Santee , és Savannah ;
egy csatornája Santee, és
Cooper fókat kapcsolja. ,A'
Long-öböl legnagyobb. Eghajlatja mérsekelt, de a'
tenger felé egésségtelen , folde kôvér és bö termésü,
belseit nagy erdök fedezik.
Termési az Eszaki Carolinában említetteken kivül,:
vas , ón , eelyem , bor ,
gyümölcs, narancs fák , 's
a' t. Állatokból tigriseket,
parduczokat , farkasokat ,
csergö kigyökat , 's a' t. táplál. Eloszlik 25 nagy részint
isméretlen kerületekre. Fö
vs benne Charlestown.
Carolini szigetek , Auetraliában

délrôl Ladroni , keletrôl pe-*
* digPhilippi szig.töl kôrnyékeztetnek , máskép Uj - Philippi vagy Barnabas ,vagy ia
Andráe Archipelaguszának
neveztetnek,mellygonagyobb
részint nékünk isméretlen
szigetekböl áll. Madarakkal, halakkal 's gyümölcscsel bövelkedni mondatik ;
de nincsenek benne négy lábú állatok , se gabona ,
se risk ás a. Lakosi jó szívûek, tisztaság's nôvevény
kedvelök. Nyelvek az Arabs
nyelhez mondatik hasonlitani. Belsö eloljáróik , kik
Tamuleknek hivatatnak ,
egy fö Tamul alatt vannak.
A' fö urodalmat magoknak
tulajdonítják a' Spanyolok.
Ezen szigetek közül legnagyobba'Hogolen nevü sziget.
Cárol-átja, VI. Károly Csász.
által készíttetett pósta és
kereskedö út Horváth orsz.
Károlyvára 's Fiume között , 12 mfdhosszú , és közel egcszlen kosziklákban
vágatott. Ugyan ezen Fejedeímünk
parancsolatjára
készítetett pösta út Erdélyböl Olasz országba a' veres
toronyi szoros úton Károly
útjának neveztetik.
Caromb , vs Fran. orsz. Vaucluse oszt. , 2260 lak. , ékes
megerôsitettkastéllyal , gabonát, bort, olajt, sáfránt
termo vidékben.
Carón, kir. várbéli helység
Skócziában , Stirling Grófságb.,egy nagy vasöntö mühellyel, mellyben ágyúk ,
kemenczék , bagrácsok , kerékvágást, fedezö vas táblák, vas hídak öntetnek ,
és messze széllyel hordatnak.
Carora, С 12o E. Sz. ) helyes
vs Venezuela tart.ban , Ter
ra ferma orsz. , SpanyolDéli Amerikában , Marakaibó

Ш61 i5 fr. mtfd. Széke a*
Helytartó Követjenek , van
szép pléb. templóme. Feksziít víz nélkül szükölködo
vidékben , kivált midön a'
nyári szára/.ságok által Morere vize leapad , a' kiszáradt földet tövises novevények fedezik. Mindazonáltal nö még is itten erdei
kosenilla , füszerszámos 's
balzam csemetékkel , mellyek sebekre, 's görcsök ei
len hathatós
orvosságot
nyujtanak. Ezen máskép
egésséges vsban és kôrnyékében alig laknak 6200 emberek, kik marha tartásból , timárságból , 's szönyeg készítésbol élnek.
Carouge , vs Francz. orsz. volt
Leman oszt. 3250 lak.
Carouges de Montagne , helys.
Francz. orsz. Orne oszt. 364
ház. 2050 lak. vasmívekkel.
Carovigno , kir. urodal. és vs ,
2Я20 lak. Otrantói tart.ban
Nápoly orsz.
Carpasia , revpart Cyprus szigetében.
Carpathus , sziget azon nevü
tengerben , most Scarpanto.
Carpella , hegy alsó Caramaniáb. Persiában f délre az Oceánba nyjilik.
Carpenedolo , kis vs Lombardi
Velenczei Királys 4000 lak.
Carpentaria , sziget új Guinéáb.
Australiiban.
Carpentaria , a' Carpentaiaktól 1628 eszt. feltalált , és Ö
tölök így nevezett keleti része új Holland éjszaki partjainak Austráliában, hasonló nevü öböl mellett , melly
inkább tengerhez mint öbölhez hasonlít. Ezen rész-:
nek éjszaki csúccsán találni
az Endeavour útját.
üarpentras , Campentorachta
Meminorum , vs és kerülètbéli föhely Francz. orsz.
Vaucluse oszt, Auzun folyó

mellett 2500 h. és 9000 lak/
kik közül 2000 Zsidó ; van
egy közönseges kónyvtára,
borral , olajjal, gabonával,
's sáfránnyal kereskedik. Kívül van egy 48 boltozatokon álló vízárkolás.
Carpetani , Tagus fó mellett
lakott Nemzetség Hispaniában , Arevacusok' szonrszédságában Asdrubáltól meghódittattak.
Carpi , kis vs Lombardi - Ve
lenczei Kirs.bdn Etsch folyó
mellett.
Carpi , Carpiani , Kárpát hegyének eredeti lakosi Ma
gyar és Lengyel ország között , Basztarnae nemzetségbol.
Carpi, vs a' Secchiai csatorna
mellett Modenai Herczegs.
Olasz orsz. van erös vára ,
foo ház. 5000 lak. széke egy
üspöknek ; selyemmel ke
reskedik.
Carpió , vs Spanyol orsz. Cor
dova tart.
Carpono , 1. Korpona.
Carquarane , fok déli Francz.
orsz. Provence tart. Sepet
foknak által ellenében , fél
mtdnyire a' kôzép tengerb*
nyúlik.
Carquela, kir. mulato palota
Spanyol orsz. Uj - Castilia
tart. Escurial és Prado között.
Càrrae , vs Meeopotamiáb. Edessától lit mfd. délre , Sabaeusok lakhelye. Itt et
ama Harán , hol tartózkodott Abrahám , 1 Mós. 11 t
33. Itt verettetett megCrassus. Plin. 1. 5, ai.
Carrara , Herczegs. Olasz orsz.
a' Genuai tenger öljölnek
délnyugoti part jain , Genua
Modéna és Massa Herczegségektôl kôrnyékeztetik ,
nem rég a* Luccai és Piombinoi Hercz.hez tartozott ,
most a' Béesi Congress. 98.
36 *
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Art. ereje szerént Massa és
és Palencia alatt Pisuergl
Lunigiana Hêrcz. öszvekapfóba sZakad.
csolva az Estei Maria Bea- Carrion de los Condes. , Carrio
trix Herczegnének's örökbComitum , bis vs Carrion
fó mellett, fekszik domboii
sének adattatott. Mind a'
Spanyol orsz. Leon tart.ban
három eggyesült Herczegs.
2400 1. eddig 10 Pléb. temp,
nagysága 3ofJmfdre mén ,
mellyen 85000 lak. találtat- 's 2 ispitályai voltak.
nak. A' tartomány gyönyb- Carrodunum , 1) Helys. Lygiusok foldén Germaniáb. hcl
xü , 's a' természetnek minden javaival meg van ald- most a' Lengyel Radom. i)
va ; levegóje mérséklett mehelys.Bastarnék foldénSzarIeg 's egésséges , földe termatiáb. hoi most Lemberg
mékeny , részint róna , ré
Й Helys. fei. Pannoniábas,
szint hegyes, föbb folyója: a'
)1 most Kornburg Ráb*
kis partiSecchio,de kis forrávizénél.
sai és tavai számocak. Böven Carrón Works, ("the) Várterem gabonát, déli draga
helység Stirling Grófs. Degyümöb söket , jó bort , fát,
li-Skócziában Carrón folyó
nevel szép szarvas marhát,
partján nagy vasöntö müvekkel , mellyek'a' Carrón
hegyei jó márványt nyújtanak fö termésit olaj 's se- hosszában mfdekre terjedlyem állatja. Szorgalmas
nek , és 1500 munkásokat
lakosi jó olajat készítenek,
számlál , a' Smeatontól álés mind Rom. Kath, Ezen lított erömiv említést érdemel. Hetenként goo ton
Herczs.ben fövs
Carrara , hegyen épült kis vs
na kôszén , 400 tonna vas2000 1. képfaragó iskolával,
ércz , és 100 tonna rhészjiô
hiresek kornyékében mikél el
veltetett fejér márvány bá- Car/-«,vsPiemontb.a'volt Montenotte Fr.oszt. 4000 1
nyáji.
Carretto, kis vs Genuai Hercz. Carseoli vs Italiában, hoi most
Szardiniai királys,
Arsoli, Római szállitmáriy.
Çarrik y kerület , és déli része
Itteszt.ként egy rókát égeAir Grófság. déli Skócziá- tének meg.
ban miveletlen hegyvidé- Corso , része Friaulnak, melly
a'Görcz vagy Goritziai Gróf
kekkel.
Çarrik/ergus , (1 Io ,58' K. H. 540
ság Velenczei öböl és Trjest
43' E. Sz.) kis vs Antrim
között fekszik , úgy hogy
Grófs. Hiberniai Ulster tart,
Ansa fótól egész az Istriai
hasonló nevü bból mellett,
határokig terjedjen
alkalmas révpartja kastély Carswik , kis vs és révpart Skoáltal oltalmaztatik. Keres
cziai Muía szigetben délk>
kedése alá szállott , miolta
leti partjainál.
Belfast felemelkedett. .
Cártama , kis vs Granada tari.
Çarrik on Suir , kis vs HiberSpanyol orsz. hegy tovében
niai'Typperrary Grófs. Mun
Mallagai ker. Eszaki szomster tart. Suir fó melett ,
széd vidéke terméketlen, d(
melly által kereskedéseWa- -ellenben egyébb részei ter
terforddal kö/ösül. Pamut
mészetnek szép kincseivel
portékáji becsben vannak.
bovelkednek. Sumagra тя
Carrion, fó Spanyol, orsz. evü füvel, mellyet mi ecii
red ал Aeturiai hegység-ben,
vagy timar zömörcze íi|
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»ak nevezünk , festenek fe- a' hol egyszersmind sétáláketére kordován 's másbo- sok 's más csendes mulatröket. Hajdani Cartima jeságok üzetetnek. Az elött
les vs 1752-ben 44 ölnyi hos- széke volt itt egy a' tengeezú Apolló temploma talál- ri dolgokra ügyelö kir. kortatott itt fel, sok becses ré- mánynak. A' teres és mély
giségekkel. Poenusoktól é- révpartja a' korüllévñ hepíttetett.
gyi erôségektôl 's egy a'
Corteja, hajdan hires révpart bemenetelén épitett erös
ys Hispaniában , Görögül sáncz által védelmeztetik.
Tartessus, 2.30-ig Kr. ,Szüle- A'hajó építésre rendelt hely,
'l tese elött a' Phoenicziaiak a' fegy vértárház , a' tenge'■' birták , ekkor hodíttatott ri magazinumok, és az emeg a' Karthagóbeliektol.
zekhez tartozó épületekyeArany és ezüst bányáji bö- lesek. Minden terhesebb
vek voltak. Eztartatik ama munkák gállyákra itélt raTarsisnak , honnét Sala- bok által végeztettnek , kik
mon hajója aranyt , ezüst ,
itt közel mindég 2000 van
es más drágaságokat hor- nak ; készítetnek szönyegek,
dogatotti
Cartenna , Augustus Cs. szál- szont 61 székek szövnek ;
lítmánya Mauretania Caes, halászatja sokat behoz, kiban , most Tenez.
vált tinhál 's skomber haCarter , kis vs déli Skoctziá- lászatja ; kereskedése nagyban Lothian tart. Amad fó
ra mén kivált selyemmel ,
mellétt.
pamuttal, olaijal, mazsola
Carteret - izigelei , 1. Königin
és apró szölövel , függével
's
más több e'félékkel. Kör
és Charlotta
szig.
_
__0
Carthagena . Cartago nova,
nyékiben timsót, gyémánt,
Spartaria,
35' 4o// E.
rubin , ámét köveket leihet
Sz. 16o 40' 20'' K. H.) régi ni. Egynehány mfdnyire inés nevezetes tengeri 's ke- nen keletnek vannak 4 meleg
reskedö vs Murcia tart. ban
források, mellyek az ArtheSpanyol orsz. már 1412 esznai ferdöknek neveztetnek*
tendökkel. Krisz. Ur. elött , Carthagena Iridiaban , vagy Újálott és virágzot ConCarthagena, Spanyol Helyt.
tesia név alatt. Fekszik kidéli Amerikában Terra fer
es dombos vidékben a' ko- ma tart.ban, határos keletzép tengernek eggyik oblé- röl Sz. Marta fóval , melly
nél : kôrnyékezô hegy csúcsa' hasonló nevü tart.tól vácsai kastélyofckal erosíttet- lasztja ; napnyugotnak a*
nek. Ezen nagy , ékes 's he- Darien fóval , és tenger ölyesen épült vs most csak böllel , észak felé az északi
«oooo 1. számlál; útszái nagy tengerrel, délrol Popayanrészint tágasak , házai al- nal. Tartománya hegyes és
kalmasan inkább mint széerdös , mellyben sok czedpen vannak építve közel
rus 's balzam fák , és pamut
mind lapos fedelekkel , melcsemeték találtatnak. Levelyekre naplenyugvása után
göje meleg. Európai gaboa.' vsi nép megjelenni szo- na vetemény nem nevekekott , a' hives tengeri szél dik ugyan , de annál boj
lengede/ése által való ma- vebben van riskásája és töjfa kiszellöztettetese végett,
rök búzája. Többi termései
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pius templomával; körösjrummiból , balzsamból ,
bosszasborsból , 's smaragd i körül feküdt Carthago tukbvekböl állanak, hegysé- lajdon vsa, melly Magariageiben kevés aranyat is ta- nak hivattatott. Napnyulálni. Fövs benne
gotnak volt látni a' fcettös
Cothon nevü révpartot ,
Carthagena ,
25' 19" E. Sz.
77° 5°' 15" K. H.)félsziget- egykozépben fekvö szigetben Magdalena fónak eg- kével. A' vs maga környe'gyik ága mellett , mint a' kében 4 német mfd , 700000
vs mint pedig külsö vsai
1. foglalt, midön a' Roma
ú] mód szerint megvannak iaktól feldulatott.
Tunis
erositve. Házai köbölepül- vidékében még most is láttek, mellyek között a' Püsp.
hatni mohos omladékit.
tempi, 's kastély, és a' Hely- CaTthágóbéliek leghataltartó palotája, jelesek. Csi- masabb nemzetet képzelik
nos 's bátorságos révpartja valaa' tengeren, messzeterminden Amerikai kikötö jedt hajózásaik 's kereskehelyek között legtöbbet dések által a' Rómaiak' ilátogattatik. Az úgy neve- rigy szemeiket mago.kra
zett ezüstös hajóknak meg- fordították ; innét támadt
érkezésekkel kereskedése ea' vérengezo 100 esztendös
levenedik , és ezeknek viháború , melíyben végtére
szatérésig folytattatik nagy
a' Garthégobéliek vsokkal
szorgalommal. Nagy hévseegyetemben K. U. elött 145
gi és essös szélvészi veszeeszt. eltöröltettek.
' delmes betegségeketháríta- Сartown , 1. Dublin.
révparti vs
nak a' szokatlan Éuropai- Cqrumportus ,
akra. Lakosinakv száma 25
Moesiában, Ister, (Duna)
ooo-re tétetik , 's fejérekbol ,
torkolatiánál.
szérecsenek , és Indusokból Carura, f'ó vs Tyndis és Mu, állanak, kiknek vagyonjok
ziris tart.nak nyugoti Innem csak a' kereskedesböl,
diában, Cerebothus Her.nek
hanem leginkább a' nevezelakhelye . most Cauri.
tesgyöngy halászatjábol jö, Carvin , vs Franczia orsz. Camellyek a' szomszéd S. Mar
laisi tengerzug. oszt. 490 h.
git 's más szigetekböl is iés 4920 1.
de hordattatnak, és itt ki' Cartig , Urod. és hajdan klastrom a' Brandenburg! Neukészítetnek.
Carthago , vs O - Mexicoban
markban 8 helységek tartozCostaricca tart. Guatimalai
nak hozzá.
Audienciához. tarlpzandó. Casa, Rubios del Monte nagy
Széke egy Püsp. Helyt. lakmvs új Castiliáb. Spanyol
ják 400 Spanyol familiák ,
orsz.ban.
üz kereskedést.
Cosaccia , I. Kasätsch.
Carthago, haj dan hires vs,a' Casa del Campo , kir. mulato
kastély nem messze MadRomaiaktól ugy nevezett
ridtól új Castilia tart. Spa
kis Afrikában , feküdt egy
nyol orsz Mansanares fofélszigetben , melly a' szárazzaí 60 stad , széles föld
lyón túl.
szorulattal közösült. A' vs Casair , vs Segelmesse tart.
közepen egy meredek köban, Afrikában, ólommal
aziklán emelkedve tornyoés más ásványokkal Fezorsodott Byrsa vára .¿Esculaszággal nagykereskedét üz.
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Casàl Cásale S. Evasii (40°
ben külömhfele szinü már46' E. Sz. 26° 41' К. H.)vs
vány törettetik.
Piemontban Szardinia ki- Cascante, kis vs Spanyolorsz.
rálys. Montferratban , fekNavarra tart. Quiles fó melszik Pó vize mellett, 15000
lett, 550 h. 2600 1. jó bora
1. vanvára, fö iskolája; vá- 's fügéje terem.
gó marhával, 's sódorokkal Cascata delle Marmore , nevekereskedik.
zetes Velimo fó vízzuhanatCasalborgone , vs Piemontban ja Ternitól nem messze a'
2500 1.
Pápai birtokokban.
Cásale Pusturlengo , kis de é- Catchgar , hasonló nevü tart.
letes vs Lomb. Velenczei kir. nak fovsa kis Buchariában,
Casalmaah , n. fó Natoliáb. Asi2500 familiák iakják.
aban, Antitauro hegyek- Cascine , vs Piemontban 3400
bol eredvén, fekete tengerlak.
be szakad.
Caseum, nagy vs Persiáb. Irak
Casal maggiore ( 44o 59' 12"
Aschmani tart.ban.
É. Sz. 28° .5' 23" K. H.) e- Caseburg, Caselburg , kastély
rosített vs Pó vize mellett,
és tisztség innensö PomeI754évbenmégcsekélyhely- rániában Schwine mellett
ség volt most Lomb. Velen- Usedom szigetben.
czei királys. 5000 1. , kires- Сas elle , helység a' volt Fran,
kedést üznek csekély elö- Pó oszt. 3000 1. selyem és
menetellel. Széke egy Püspapiros malmokkal, most
pöknek.
Piemontban.
Casal nuovo , kis vs Otrantó Caselle , helység a' volt Tagtart. Nápoly orsz. 4340 1.
liamento oszt. selyem miCasal nuovo, vs Nápoly orsz.
veléssel, most Lomb. Vel.
Nápolyi Herczs. 2640 1.
kirs.
Casal vieri , vs Lavoro tart. Casentino , kis tart. Toskánai
Nápoly orsz. 3640 1.
N. Hercz. Amo eredetinél.
Casandrlno , vs Nápoly orsz. Casería, kir. urodalmi vsNáNápolyi tart. 2900 lak.
Р°1у orsz. Lavoro tart. széCasapulla , vs ugyan ott 2222
ke egy Püspöknek 4200 1.
lak.
Nevezetes benne az ékes kiCasblu , Catzwiu , vs Irák As- rályi Palota négy szárnyakchemin tart. Persiában , Is- kal , 731 láb. hossz. ¿ógszél.
pahanhoz déliny.ra 50 mfd. . és 106 láb. magosságal bir;
Az orsz.nak legnagyobb, 's
gyönyörü kertjei ugró kulegnépesebb kereskedö vsi takkal , tavakkal ékesítetközül, falkerítés nélkül gyö- nek ; Van egy nagy vadász
nyörü kertekkel; azértszép
kertje is; széke egy Püsnevet is nyert. Hajdan ki- pöltnek. Vannakkatona isrályi lakhely. Schach Ná- koláji.
dir palotája pompás.
Casgia Regio , most KaschCascais , Cas caes , kis vs 'Por- gár tart. Scythiában, Imatugalliai Éstremadura tart.
uson belöl.
Tejó torkolatjánál , 616 h. Cashel, vs Hiberniai Tippera2480 1. Van egy kis vára ,
ry Grófs. Munster tart. 500
jó kikötö torka, mellyben
h. Széke egy Erseknek , ki
a* keleti és nyugoti Indiáa' Munsteri Lord Primas,
ba utazó hajók öszve szok-. A' legrégiebb fö temp. Castak gyülekezni. Kornyéki- hel hegyéa omladékokban

lever. Cashel ha] dan lak- egy jeles víz árkolásnaJJ
helye volt a' Munsterí Kirámostjis látni düledékeit.
lyoknak , es nagy virágzás- Casoli vs és kastély innenso
ban volt.
Abruzzo tart. Nápoly orsz.
Casilmum, nova Capua, Ca
2780 lak.pua mellett Italiában , e- Casoria , vs Nápoly orsz. harôség ; védelmeztetésérôl "sonló nevü tart. 5700 1.
Hannibal eilen , és szenve- Caspatirus , vs Indiáb. Asiában,
desiröl Valerius M. .brökö- innét induit le Darius His,
síttetett.
Kir. parancsolatjára Indus
Çasimamèous , nagy nemzetség vizén az esmérkedô hajó ,
nvugoti Afrikai szigetben ,
L. Herod IV. 44Tehupareth
Madagaskárban ; a' tudo-r mutogatja düledékit.
mAnys/.eretetérol nevezetes. Caspe, C4P 19/ É. Sz. 16o 49'
Çnsimir , Ka/imierz, kis vs 700
R, Hi) vs és vár Arraganiá-!
1. Posen volt Varsói oszt. ban Spanyol orsz. Guadalu
egy dombon Weichsel folyó pe és EbrP folyók eggyesümèlletl kózel egy régi he- lésénél.
gyen épült kastélyhoz, nagy Çaspiae pilae, Media keleti ha
a' kereskedése.
tárán egy embernyi széles
Casimir , Kazimierz, vs 296 h,
szoros ut, kosziklából vaKrakói volt oszt. Krakó vsá- gatott ki, Parthusok itt
tól , mellynek része/csak laktanak.
a' Weichsel vize által Caspiana,ta.rt. Alban. Asiáb. aválasztatik, vannak posz- zon nevü nemzetség lakhelye
tót szövq székei ; ga- Caspira , fô vsa azon nevü
bonával , borral , fával ,
nemzetségnek Indiában ,
lennel, lovakkal, és viasszal
most Kashmir Vindius hekereskedik.
gyénél.
'Çosimirsburg , kis erosített Cassano , (39a 35// E. Sz. 340
hßly és tisztség Casubiá¿' К. H.) vs az innensö Caban tulsó Pomer-ániában д labriában , Nápoly ors*. 6000
keleti tengernek ôblénél.
lak. Coscile mellett 1 1/2
Çbsino , Casinum , hegy La- mfdnyire a' Tarenti öbölvoro tart. Nápoly orsz. e- töl , Püspöki lakás , lakosi
zen fundálta Sz. Benedek leginkább olajjal keresked540 eszt. ama hires raonos- nek , ezen kôrnyékben 6000tort, melly késobben olly
en felül vannak az Albanisok iós^-ígokatnyert, 'stu
ából kiköltozött Görögök.
dios férfiakat állított ki. In Cassano , vs Lomb. Vel. Kirs.
nen terjedt el Sz. Benedek ban Adda fónál , 1799-ben
szerzete Európának minden
törtent itt egy ütközet.
részeibe. ■
Cassaur , falu Simbirsk tart.
Casius , fó Albaniáb. Asiában,
Orosz bir. itt 1807-ben egy
Caspiumi tengerbe foly.
darab föld égni kezdett , a'
Casius, igen magas hegy Coer. kozepén ugyan tüz nem lát-,
lesyria nyugoti határán. tatott , hanem csak füst,
Seleucia vshoz délre. A' na- Cassel , Castellum Cattorum ,
pot róla 3 órával látni fela' Fuldai oszt. egy kerüle^övetele elött.
te , a' vplt Westf. kir. ; man
Casiano , hajdan nagy és hi
gában foglalja , az essalü
res , vs most csekély hely
részét alsó Hassiának néAndalusiában a' hol még hány Fritzlar Hercs.ségnelí

♦isztsegeiveï eggyütt , Mün
den - Gott ingai tisztségnek
Werrán innét való részét ,
néhány Padenborni falukat,
mellyek Diemelen innét feííüsznek , 's Volkmarsen néliai Westfál. tôrvényszéket,
délrol a' fellyebb említett
linia által a' Werra oszt,
Iteletröl Werra által Leiden
oszt. e'sz. Weser és Diemel
által Höxter ker. nyug. Waldeck Herczegségtol határoztatik , 40 42/100 □ mfdeket
123000 lak. számlál , 19 vso•líat , 2 mvsokat , 279 falubat, 100 kôzségekhel, 24
bantonokban. Lakosi jobbára ref. a' Mündeniek luth.
Fritzlár, Raumburg és Vqlkmarseinek kath., Casselben
Volkmarsenben Zsidók vannak ; fö vsa Cassel , a* ker.
béli tisztek' lakhelye.
Cassel, kanton az említett kerületben , Fuldánál , áll a'
fö vsból Philippenthali és
Mommerodiszállítványokból
mellyek eggyütt véve 1877*
lelket számlálnak.
Cassel, Castellum Cattorum ,
(510 19' 20" É. Sz. 27o 7< S"
K. H.) fft vs és lakhely a'
Hessen-Casseli Herczs.ben ,
a' volt Westfál." Kir. a' Ful
da mellékén , szép terme-;
keny , 's körülvett hegyekkel völgyben , kôkeritése 's
10 kapuja van , ezelött 3
részbôl állott : ó , alsó új ,
és felsö új vsból, t. i. az el80 magába foglalja egy ré
szét az elöbbeni ó vsnak ,
és az egész felsö új vst , a'
másik nagyobb részét az e-v
löbbeni ó vsnak, 's az elöb
beni alsó új vst. Mind a1
két vidékben van általjában
13.50 ház , 's a' Philippenthal és Mommerode Colot • niákkal eggyütt 18772 lakosokat számlál , ezek közt
^QO-an Zsidók , legszebb ré-

sze ez alsó vsnak. szép *s jôî
kirakott széles útszáji vannak, rendes "s jó ízlésü házai , sok szép piaczai , raüvei , a' felsö vs ellenben
szük és setét rendetlen utszákkal , az épületek sem
sokat érnek , itt fö templom
a' Sz. Mártoné, ebbe temetkeztek a' Hassiai Grófok ,
az alsó vsban van egy porapás kath. 1 luth, tempi, 's
oskola , a' Fridrich Lyceuma a' királyi útszában , iskola mesterek nevelö intézete , 's több szabad oskolák. A* jó intézetek közt az
Erzsébet ispitálya , Jakob ,
's Süster-háza', a' franczia
ispitály és 1 betegház legnevezetesebb ; itt vannak a'
fe tôrvényszékek , Acade
mia , mesterséges gazdaságbéli társaság, derékkônyvtár , természeti 's mesterség ritkaságainak gyüjteményei , sok régiségek látásra érdemes csillag vizsgáló
torony. Manufacturája kevés van , ú. m. 1 tükör , 1
tobák , 1 szönyeg, 1 karton
fabr. de melly maga majd
200 embert foglalatoskodtat,
ezen kívüi egy posztó , 1
kártya, 1 gyertya, 1 fayen-v
ce , hajpor és keményíto fabrikája is. Müvesei közül
némellyek jó ízlésre dolgoznak , a' kereskedés nem igen
virágzik , mindazonáltal elég termékei hordatnak ki
a* külsö országokba , ú.
m.- fonál , vászon, gyapjú , bör és vas portékák.
1763-ban II.Fridrik által engedett két vásárokon kívül,
mellyekmindenikeíhétig tart
's 3 héttel a' Frankfurti vásár elött esik , van még ,5
orsz. 's 2 marha vásárja is,
az örserege 3200 emberböl
áll. A' 7 eszt.dös háború után megszünt eroség lenni»
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1813-Ъап Csernïcseff Orosz
gyel 6TM. nyug.ról BurTcuj
Gen. Huszárokkal és Kozáorsz. határozza , magában
bokkal sebes marssal Kas
foglalja azon tartományt,
sel vsához rándult , ezt véa' melly Vistula mellett
letlen reárohanással meg- néhány mfdnyire Neustettivette , 's kevés hibázott , nig kiterjed.
hogy maga a' Király is ke- Cassubi , orsz. Gangesen túl,
zébe nem került , azután a*
keleti Indiában.
vstól pénzt kizsarolván , Castagnedolo , vs Lomb. Vel.
Braunschweigba ment.
Kir. Francz. orsz.
Cassel, v. Castel ,'vs 3000 lak. Castagnola , kis vs a' Genuai
Donnersbergi ker. Maincz- Hercz. Szardinia Kir.
nak áltellenében , a' Raina Castagnetto , mezöseg közel
jobb partján , egy hajóhid
Chivassóhoz Piemontban ,
által e' vshoz kapcsoltatik , Doria oszt. a' Pó mellékén,
derék marha vására van.
a' mellyen ott egy hid van.
Çnssel , Mont Cassel , Castellum Castalia , hires forrása a' MuMorinorum , (50° 6' É. Sz. sáknak Delphinél , Parnas20° 9' N. H.) vs erös várral szus' hegyén.
egy magas hegy tetón , a' Castalia , (38o 37' E. Sz. 160
mellyröl tiszta idövel 30 9' K. H.) vs Valencia tart.
vst és 40 falut láthatni , az Spanyol orsz. 2800 lak,
északi oszt. Francz. orsz. Castanowitx , 1. Kostainaicza.
1794-ben tôrtént csata által Casteggio , vs Piemontban Ge
nevezetes.
nuai Hercz, 2oa» lak.
Cassena , ország Nigritiáb. Af- Castel , 1. Cassel.
rikában kel.reCano tart.nyal Castel a Mar de la Brucca , kij
határos ; a' Tombuti Király- vs Terra di Lavoro Nápoly
nak adózik.
tart. 6080 1. és Püspokséggel.
Casseneuil , vs Lot oszt. Fran. Castel a Mar di Golfo , vs egy
orsz. 334 h. 2790 lak.
obolnél, Val diMazzara SiCassenitza , Kamenitza , mvs
ciliai tartom.
Serviában , egy Duna-szi- Castel a Mar di Stabia , kis vs
getben, Yidinen egy mtfd
Nápoly orsz. mintegy 6000
feílül.
lak. a' hajdani Stabia düleCassetto , Olasz pénz > annyi •dékin épült, melly 79-ben
mint 4 filler.
a' Vesuv által öszveomlott,
Cassis , vs a' Rhone torkolatés a' hol még fél órányi
ján 500 h. 3000 lak. és Miou
járásra is szép régiségek árévvel. Koráll halászatja 's satnak. A* vs fekszik a' Námuskatály bora van.
polyi öbölben ;Püspök' lakCassia, Casso , Casus, a* réja , a' kerületnek fohelye ,
gen úgy nevezett Sporades
egy jó révvel és 3 ásványos
«zigeteknek eggyike , Scar- forrással.
pentotól 3 mtfd. a' Tracziai Castel Aragonese , Ampurias,
partokon.
vs és révpart Szardinia szig.
Cassiope , rév vs Epirusban ,
északi részén Capo di Logohonnét a* Brundusium 1700 doriban, erös várral ésPüsstadium volt.
pöki székkel.
,
Çassuben Hercz., Cassubiae Du- Castel Baldo , (45° 6' 57" E.
catus , hátulsó" Pomeran.
Sz. 29a 7' 28" K. H. ) vs
ezt ész.ról a' tenger , kel.röl Lomb. Vel. Kir. 3000 1. Adi¿feumark , délrol nagy Len- ge mellett.
>

Castel d1 Atens , vár egy könak , még a' "Würtzburgi
szirten Cataloniáb.
fundátiónak és a' Frankeni
Castel Delfino , ve Vraita mel- Herczegség Föörököse , mellett Piemontban.
lyek mindég csak egyedül
Caste/ dell' Ovo , kis sziget a'
önekie engedtettek.
Nápolyi öbölben , igy ne- Сastellamante , vs Piemontban
veztetik a' tojás formájáról,
Sardin. Kir. birt. 5020 lak.
erôség van benne , melly Castellana Civita , v. Citta Ca
ll Castello dell' Ovonak nestellana , kis vs egy köszirveztetik.
ton a' volt Tiber oszt. PáCastel Durante, most Urbanía , pai birtokban ,
püspöki
vs Pápa birt. Ankonai tart.
székkel.
Metauro mellett.
Castellanata, kis vs Talvo melCastel Faloux , vs Lot és Ga- lett, terra di Otrantóban ,
rönne oszt. Fr. orsz.
Nápoly orsz. Püspökseggel.
Castel forte, vs Nápoly orsz. Castellana , Salinae , (43o 55'
terra di Lavoro tart. 3480 É. Sz. 24o 24' К. H.) vs és
lak.kal.
az alsó Alpesi oszt. f ö helye,
Castel franco, vs 6000 lak. MuFrancz. orsz. 2050 lak. és
sone mellett Lomb. Vel. fabr. Verdón mellett egy
Kir.
völgyben. .
Castel Gandolfo , vs Pápa birt. CasteUanza , vs Olasz orsz.
az Albani tengernél szép
Lomb. Vel. Kir. szederfak
tempi, 's nem igen derekas
's jó szölötökkel disz&skedik.
ösz mulato helye volt a' Pá- CasteUanza , vs Bormida és Orpáknak , a' vs elött van a'
ta folyók közt, PiemontVilla Barberini.
ban a' volt Marengoi oszt.
Castel Giofredo , vs Lomb. Vel.
4740 lak.
Kir. a' volt Mincio oszt.
Castel Leone , vs Adda és OgCastel Jaloux , vs Lot és Galio közt , a' volt felsö Pó
rönne oszt. Francz. orsz Aoszt. Lomb. Vel. Kir. 4*9°
vanee mellett, 267 h. és 2480 lak.
lak. borral , mézzel és ba- Castelletto , vs a' volt Lario
rommal kereskedik.
oszt. Lomb. Vel. Kir. a' mint
Castel Schiffo , Naxusban kis Ticino kifoly a* Lago maghely.
giorebol.
Castell , Grófs. Bajor orsz.. a' Castelli , Dalmatziának para
Steiger erdônél 7820 lak. két diesom szépségü lap ja , ]ô
liniából áll , Remlingen , borral , olajjal 's gyümölcsés Rüdenhausenból , Bajor csel, a' parton esztendöt álkormány alatt van. Föhelye tal 300000 font füge terem.
a' hason nevü falu az el- Castello , falu a' volt felsô
pusztulthasonlónevü hegy- Etsch oszt. Lomb. Vel. Kir,
vár alatt 700 lak. szölöt míisméretes a' képpel való kevel. Az 156o eszt.béli suc- reskedésrôl, Német , Olasz,
eessionalis v. ôrôkség vég- Francz, Orosz, Svéd , 'sa't,
zés szerént , mellyet I. FerOrszágokban.
Castello Branca , erös vs Beira.
megerösitett , mindég a'
Portug. tartom. Ponsul vize
Castelli Grófok' ôregebbiké
mellett, 1114 h. 3720 1. edvolt egyszersmind hivatal
dig a' Jesuitáké volt.
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Çaslello delta Pietra , vár egy
egy erôség Fortezzla. Spagköszirten Etschhez" közel.
niola , négy boltos tornyok—
Castello de Vide , falu Alemtekal , jó vize 's bö eleség tar
jo Portug. tart. 1811 h. 5720
háza van.
W lak. és posztó fabr.
Castelnuovo di Garfagnana , C.
Castellón de la Plana , (.39° 52'
N. Corfinariae , szép vs egy
E. Sz. 16o 50' K. H.^ eröseg
hason nevü völgyben a' LucValencia Spanyol tart. 12000
cai Hercz. közel van ide
lakos. es egy mesterséges
a' Monte Alfonso erôség.
mészkôszirton áltvágottvíz Castelnuovo Tortonese , v. di
csatornával. Itt kendermüScrivia , Genuai Hercz. Scrivek is vannait.
via mellett , 5412 lak. egy
CastellRoffo , vs Euripo Török
jó erôséggel. ^
szigeten , egy görög Püspök Castel Rodrigo , erös vs Beîrek
lakja.
°
Portug. tart.
Castellucio , vs Calabria Nápo- Castel S. Lorenzo , vs Nápoly
lyi tart.ban. 1708- ban a' fold
orsz. a' tulsó Hercz. 4300 1.
indulás által öszverongal- Castel S. Pietro , vs Reno oszt.
tatott.
Bolognai tart. Papa birt.
Castelmoroux , vs a' felsö Ga- 3I00 1.
ronnai oszt, Francz. orsz. Castel Sardo v. Aragonese , его*
209 h.
vs és rév Sassari fokánál ,
Castel Muchto , vs Veglia DalSardin. 2000 1. az északiparmata szigeten.
ton egy fél sziget , 3 mfd
Castelnau d' Arry , Castrum n.
Sassaritól. Püspok'lakása.
Arii , (430 19' 4" É. Sz. 19° Castel Sarrazin , to vs a' Tarn
37' 7" K. H.) Aude oszt. fö
és Garonne oszt. Fr. orsz,
vsa Franrz. orsz. 1614 ház.
Garonne és Azinnál. 918 h.
8000 1. egy dombon , melly- 6000 1. pamut , kalap , bor,
nek alijaban a' déli csatorés vászon fabr. és pálinka
na medenczéje vagyon ; ga- fozéssel , meglehetôs a' kebonával kereskedik.
reskedése.
Castelnau de Brossac , vs Tarn Castel Sfachio , vs )6 révvel a*
oszt. Francz. orsz. 331 Ji,
déli parton Candiában.
Castelnau de Bretenous , vs 100 h. Castel Tórnese, vs a' tenger
Lot oszt.Fr. orsz. Dordognetó. parton 200 falu tartozik >
Castelnau de JVJagnoap , vs a' hozzá , Morea szig. Tornefelsö Pirenei oszt. Fr. orsz. se f olyónál, Belvedere tart.
Gersnél , 166 h. 1200 lak,
Casteltown Sodor, to helye Man
Castelnau de Montmirail , . vs
nevü Jrlandiai szigetnek ,
Tarn oszt. Francz. orsz. 260 a' kormány' széke.
h. 2450 lak.
Castel Veterano , Entella , v*
Castelnau de Montratier , vs Lot
egy kis tenger szorosnál
oszt. Fr. orsz. Lute mellett
Mazzara volgyében, Siciliá260 h. 4270 lak.
han.
Castelnovo , vs a' volt Marengo Castel vetere , vs tulsó Calab¡íí'oszt. Fr. orsz. 3*500 1.
riában , Nápoly orsz. hegy
Castelnuovo , vs Lisano öböl-i
vára vagyon.
nél , a* Cattaroi tenger szo- Castel vet rano , vs Siciliában
rosnál , egy hegy oldalon , Valdi Mazzarában nooo 1.
mintegy 2000: lak. kath. Castenedolo , vs a' volt Mella
tempi. Capu íziniis klastr,
oszt. Lomb. Vel. kir. 20a»
ft' feegy másik „oklalan van lak*

^Caster , vs és vár Erftnél Ruhr
oszt. Fr. orsz.
■Castigliole , vs a' volt Marengoi oszt. Piemontban 4490 1.
■Castiglione , -elöbb Fejedelemség volt a' Man-tuai hörnyékben melly a' Gonzaga
häzhoz tartozott , azután
egy her. Mincio volt Olasz.
országi oszt.
Castiglione dein Riviera , vala
az elöbb úgy nevezett Fejed.
most hasonnevü kerületnek
fö vsa, ,50001. kertekkelvan
Jtorülvéve , a' piaczon egy
szökökut szemléltetik , a'
mellyen Dominica Calibinu
leány oszlopa áll, -ki az ö
mátkájától agyon szuratott , hogy zabolátlan kívánságinak a' lakodalom elött nem engedett. Azon vár
a* mellyben Gonzaga Aloiz
eziiletett el romlott. Itten
jiyertek meg a' Francziák
1796 egy ütközetet, 's innét
nevezte magát Augereau ,
Fr. Marschal, Castiglionei
Hercz.nek.
Castiglione di Cosenza , vs a'
tulsó Calabr. Nápoly orsz.
Castiglione marítimo, vs ugyan
ott , a* tenger melléken , jó
veres bora van.
Castiglione , vs a' volt Tiber
oszt. Pápa birt. egy hason
nevü halas tó mellett, meily
Lago di Perugianak neveztetik.
Castiglione Florentino , fö vsa
egy keriiletbek , a' melly
Florenczia vidékén van.
Toscánai nagy Hercz. Cortona és Arezzo közt. Van
árvák *s talált gyermekek
'házai Piárista Colleg.
Castilia , lagnagyobb része
Spanyol orsz. mellv északról Asturia d« Santilluna és
Biscaya , keletröl Navarra
Arraronia és Valencia délröl Mur' ia és Andalusia ,
nyugptrél Estramadura es

Leon tart^nyokltal határos
hegy es, legnagyobb gazdagsága gyapjubun áll, mel
ly et részént ott el is fogyaztják. A' természet két részre választotta el ézt a' tartományt egy nehány sor
hegyekkel ; az északi rész
ó , a' déli rész új Castiliának neveztetik. Amaz ó-nak
neveztetik azért mert az
új-nál elöbb elvétetett «a*
Maurusoktól 800 □ mfdön
800000 1. számlál , nagy he
gyekkel vankorülvéve, melfyekböl Douro , Ëbro , AU
tajada , Andaja , Arevalillo , Pisuerga , Arlanza , és
Arlanzon erednek , egésséges levegöje , jó gabonája ,
's finom gyapja's savavan.
Ezek a' részei-. Burgos, Soria,
Segovia , és Avila. Uj Cas*
tilia kiterjed , szintén a*
Guadiana 's Tajó vizekig,
1400 □ mfd a' nagysága,
Hegyei ezek ; Montes de To
ledo e Modina , Sierra Mo
rena. Folyóji : Tajo, Xarama , Guardarrama , Alber-*
che; Guadiana, Manzana
res , Henares és Huesear.
Eghajlatja egésséges; termései : sáfrány, bor, gabona ,
szarvas marha , juh. 'sa't.
Magában fogl'alja ezen 5tartományokat: Madrid, To
ledo, Quadalaxara, Cuença la és Mancha. r .
Castillon, (4o° 52' E, Sz. 17O
43/K.H.)va Dórdognénál, Gi*.
ronde oszt.,, Fr.' orsz., 54^
ház. 2.580 lak,
Castillon, vs Arriegeoszt. , Fr.
orsz.
Castillon sur Sombre , vs északi
oszt. , Fran. orsz. 2850 lak.
Castillonei , vs Drot fónál ,
Lot és Garonne oszt. , Fr.
orsz. 225 lak.
Castlebar , föhelye A* May<*
Gróís. Irlandiai Çonnaught
**rt- » С „53& ¿o' t. Sz. > ц&г

- ы ÇeS , "nagy fónál *s vászon
gyen , Livadia török tart,
fabr.
Parnasz déli részén , az igen
Castle Cary, helys. Sommerrégi Sz. Lukács nevü blas
set Angol Grófs. , 950 lak.
tromának , konyvtárában
Castlecomer , helység Kilkeni
500 görög kéziratok vannak ,
Grófságb. , Irland. Leinester
a' helys. neve valaha Deltart. , nagy kószén bányáphis volt, melly Apollo' temval, melly esztendöt által
plomáról 's Oráculumáról
10.000 font sterlinget behoz.
elég esméretes.
Castlemain , vs és kikbtöhely Castro, Templum Minervae ,
Kerry Grófs. , Munster Ir- varos Chiloe szigetében , a*
landiai tart.
Chili audiencziában , SpaCastleragh, helys. Rose ommoni
nyol déli Amerikában, eszGrófs. , Connaught Irlandiai
tendónként 4 vagy ¿ hajó*
tart. , hires vásárai vannak. megkeresi.
Castletown , f&város Man nevü Castro , vs a' Velenczei tenAngol sziget. , lakhelye az gernél , Nápoly orsz. , OtranAngol kormányszéknek , ki- to fôldén püspöki lákás,
kötöhelye megtellett hofaolajjal kereskedik.
mokkal. Van egy régi vára , Castro , vs , a' volt Tiber oszt.
mellyet a' Dánusok építet- Pápa birtokában.
tek. —
Castro, fövsa Mitilene szig. t
Castor, helys. Lincoln Grófs. , révvel, többnyire görögök
Angol orsz. szép legeltetöji 's
lakják. Metropolitának lak)ó marha vásárjai vannak.
ja, 2 kastélya van, hajóér.
Castra Arnonensia , Mephaathpitéssel és nagy kereskenál Jordánon tul , a' puszdéssel.
tában , római katona Ör- Castro Born, vs Portugall. ,
állás.
Beira tart. , Coa fónál. ,
Castra Batavorum , mai Pas- Castro del Rio , (37o 48' E. S*.
sau , Castra Mororum Me12o 7' К. H.) vs Cordova,
sopotamiában,most CarphaSpanyol tart., 4600 lak.
tuta. Castrum 1) Praeturio- Castro Geritz v. Xeres , vs O ,
rum v. Picentium , Picenu- Castiliában , Mendóza Grófmi Italiában. a}. Minervae ,
ságban.
Leucetia Italiában, itt Mi- Castrogiovane , vs Siciliában,
nervának temploma volt, Val di Notóban , 2783 ház.
mivel itt szállott ki Aené1 1.000 lak.
,
as, azért Portus Veneris is. Castro Marino, (37o 7' 15"E.
3). Galliában , Batavusok
Sz. io<> # 30" K. H.) erosífóldén. '
,
tett rév , Algarve Portug.
Castres, ( 43o 36' li" E. Sz.
tart. Guadiana torkolatiá19^ 54' 16" K. H.) szép vs nál, 275 ház. 900 lak.
Tarn oszt., Fr. orsz., azA- Castro nevo, véros Siciliában ,
gout és Thoret vizek egye- Val di Mazzarában , 976
«ülésénél fékszik , 1681 ház.
ház. 5000 lak.
13.000 lak. , szép tájon sok Castro nuovo , vs Nápoly orsz. ,
derék épületei vannak, minBasilicata tart. , 21,50 lak.
denféle pamut , pusztó , se- Castro reale , vs> 2336 ház. 9340
lyem szalma fabr. gyapjúlak. Sicil. Val di Demonával , ezen tájékon sok füg- ban.
gö kósziklák vannak.
Castro verde , helys. Alemtejo
iGattri, falú 100 ház. egy he- Portug. tart. 601 ház. 2760

lak.kal.
tanak , nyugotröl Arragow
Cartro villar i , részént ujonnan niával 's Valencziával hatáépült vs , 5600 lak. egyhegy ros , délrôl és keletröl a' ko
oldalon.Coscille (Sibaris)vi- zép tenger veszi körül 580
zénél, most föhelye a' ha- Bmfdön , 8 1 4.410 lak. számson nevü ker.nek , innensö
1 , Ebro és Segre által nedCalabriában, ,5pléb. temp., vesíttetik , tiszta 's egéssé6 klastr. termekeny tájé- ges , de télben hideg levekon. —
göje van, hegyes , de a' laCastro Virrayna , vs Peru Spa- kosok szükségére elegendö
nyol tart. , Déli- Amerikágabonát, bort, 'solajatterem. Van márványa , ame
ban , ezüst bányávaL
Castro de Ürdiales , kisváros a' tiszt, akhát, kristáll, és azur
Biscayi obólnél , Burgos
köve , alabastroma , timsahegynél, réve 's halászatja va,vasa, ójomja, czinje ,
van.
aranya , ezüstje , meleg ferCastua, németül Köstau vagy
döje; fövsa Barcellona.
Ka s tau , Istriában , me- Catana, Catina Római szállá»
redek köszirton az Adriaí Siciliában , gazdag és népes
tenger mellett, föhelye egy vs , Aetnától elöntetett.
hason nevü Urod. , melly 8 Catanduana , Philippi sziget.
mfdre terjed. A' kereskedé- Asiában, 6.3У4 nifd széles,
se jeles , mellyet Volouska 3 1/4 hosszu , gazdag az aés Preluka révei elömozdit- rany homokban , rizskásátanak. Az itt lév& Rezina ban, kokosz és pálmafákfó , halakkal , leginkább peban,mézben,viaszban,'s t.ef.
dig
pisztrángokkal
bö- Catania, (37° 30' E. Sz. 32»
velkedik, a' vst körül vevö
54' К H.) szép vs , Val di
tornyokról meg lehet széDemonában , Siciliában ,
pen a' tengert látni.
4i6o»á*áz. 50.000 lak. , Etna
Casus ,'• sziget Carpathustól tôvén a' tenger mellett, 1»
70 , Salmoniumtól , Cretai
mfdnyire Messinától, kefoktól , 250 ; nagysága 80
rülete 4 Olasz mföld , Püsstad.
pöknek lakhelye, mellynelc
Catabathmus magnus , 900 stajovedelmétnagyobb részént
diumnyi kornyékLibyának
az Etnai hónak árulása tekeleti határán , Aegyptus* szi , Universitása , több inszélén , Practoniumtól 8<5 tézetei , tempi. 35 klastr. , '*
mfd , most Baretun.
t. ef. esztendonként Sz. ACatobanum , fövs kozép Aragotha tiszteletére processió
biában, Adramiták foldén
tartatik itt ; tobbféle m-es-*
melly I. Mos, 10, 16. Har- terségek és fabrikák vannak
zarmaveth , most Hadra- benne r kereskedése is megmant nevet visel , Mariában lehetös. Itt van a' kir. maazaz Sabától nem messze.
gazinoknak eggyike. Révéfc
Catabedn , fó innensö Indiáaz Etna lávája betöltötte.
ban Ganges k. torkolatjá- Catantaro,\. Calabria ulteriore.
nál , most Chatiyan.
Catanzaro , Catacium , (38^ .58'
É. Sz. 34o 35' K. H.) ezelöttr
Catalina , LS, Catnarina.
Catalonia , Catalünna , t Spafövsa egy hason nevü tart. ,
nyol Hercz. , mellyet Eszak- most pedig kerül.nek tulso
ról a' Pirenaeusi hegyek Calabriában, Nápoly orsz.
Franczia
orsz.tói elválasz- egy hegyen , 1 m-fd $guil«
Ii
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nyol tart. , 2000 lab*.
lacetól > 10.896 lak. , Püspök
lakhelye , 24 klast. ; selyem- Catif , vs szerencsés Arábiáb. j
mel 's olajjal kereskedik,
a' Persiai tengeróbolnél A200 selyem szövö széket siában, gyongyhalásxattaL
Cat-Island , h S. Salvador.
számlál.
Catapina , vs , Candía szîge- Catoch , fok Yucatan tart. Uj
Hispánia1, Mexicumi ten
T:én , Carteno fó mellett.
geróbolnél»
Cataractes, fóPamphyliáb., kis
Asiában , Olbia váránáí le- Cattaro , Catharum , ( 42o §\'
E. Sz.) kis tengeri vs az Ab
zuhanván magasról > tenbániai partokon , most Dalgerbe siet.
mácziához tartozik , az úgy
Caiar actouium, régi vs Rom.Brinevezett Canal di Cattarótanniában , Salo , Surle fó
déli partján > hihetöbb ,
nál , szépek a' házai , de az
hogy ott , hol Burgh van ,
utszái keakenyek , 1500 lak. ,
mintsem hol Caterwich.
itt a' nagy hegyek miatt te
len a' napot nem látni, 1
Cataragui fó , 1. S.Lorenz fója¿
Püspok'széke , б klastroma
Cataroya , vs , Valençzia Spa-*
van, ezenvs' környeke aze
nycl tart. , 30.000 lak,
Catelet , vs Aisne oszt. , Fran,
lött Grófsági czímmel bírt ,
és 1418-diktól fogva a' Veorsz. , Scheide mellékén , 196
lenczeiek hatalmában volt ,
ház. 400 lak.
Catelet, vs Scheide mellékén
1797-ben Austriához, azután
Somme oszt. , Fran. orsz.
1805-benOlasz orsz.hoz,i8iotól fogva a* Francziákhoz
Catharinenberg im Buchholt , 1»
tartozott , most újra Aus
Buchholz.
Catharinenburg v¿ Catharinos* tria' hatalmába került*
Са«<?ам,(1е)(>06'Е^г.21о ti'
làw , 1. Jekaterinoslaw.
Catherinenhof , elhagyatott fa К. H.} vs Fran. orsz. , északi
oszt., 741 ház. 4000 lak.
kastély Péterváráho»p>«-'zel f
egy sétáló helye vft .
..zel Cattegüt , Skáger-Rak , Sinus
ide egy falúban var ozukor Scagensis , Codanus , a' néfôzés , és liqueur fabn , ide met tengernek oble , Jüttf íonnek ki a' Péterváriak Ma- íandnak keleti partjai , Svejus í-jén és sokan vesznek czia , és a' Dánus szigetek
között , mellyek által a' Bálitt nyári lakást.
Catharinenthal , azelött Wil- thi tengertol elválasztatik ,
helmsthal, királyi mulátó- 's ebböl lehet a' nagy vagy"
kis Belten által a' keleti ténhely Grebenstein vidékén ¿
Cassel kerül. , a' volt Fulda gerbe jutni* Cattegat Hol
oszt. , Casselhez 2 óra , gyb* land nyelven annyit tesz,
nyörüen épültt, *s uj házi- mint macska lyuk , Skager¿
eszközökkel felékesíttetett > Rak pedig Danus nyelven/
egy franczia izlés szerént el- mint Skager foknál levö
posvány t melíy legkülsöbb
rendelt kerttel, több szökö
csuccsa Jüttlandnak t 's egy
; kútakkal, zuhanókkal , barlangokkal , és Chinai épú> nagy homok torlás , itten
téíi idöben kôszénnel tüzelletekkeL
nekj nehogy a' hajósokat
Catherlogh , L Carlow.
vc-szedelem érje , 1. Skagem
Cathtnandu Nepal Birod.nak ,
fövsa Asiában». 18.000 lak. Catti, Chatti i nemzetségGerGoti, (40o 20' É. Sz. 16o 40' maniában , Moenus vizénél ,
rhuringiában Sale fóig. HíK. H.}^ vs Valenczia Spareselí

resek voltanak , fovsok volt
&' mai Cassel , Castellum
Cattorum.
• .
Cattwyk op Rhin , és Cuttwyk
op Zee, két helys. és urod.
déli Hollandiában , pompáe
jkas'éllyal, és Cajus Ca.tól
építtetett Arx Britannicával , melly kikötö volt, de
a' tengertöl elnyeletett a'
tender apadáakor tübb ízben
láttatott.
Catyevelani, nemzets.Rom. Britanniában , Trinobantesekhez balra, fóvsok volt Vt>- rulanium és Laetodurum
(Bedforlh).
Caub , kis vs a' Rajnán , Bachararhnak ellenében , Nas
sau - Csiugeni Hercz. egy kis
ezigetben , egy Pfalz nevü
vigyázó tornya van , melly
a' vst, 's a' Rajnán levo
vámot orzi.
Cuucasus , bérczek az Euxinusi éa Caspiomi, tengerek
kö/.tt, nidllyek általa fal
gyanánt elválasztatnak. Eszakra a' Sarmatia sík mezei , délre Albania és Iberia
estenek. Sok ágai Taurus
hegyet formálják. Legnagyobb és havas hegy Asiában , annyit tesz Scythia
neve is. Az Asia tart. In»
diában fekvö hegyeket is
Caucasusnak nevezék el a'
Maredóniaiak.
Cauconet, Bithyniában , Ozminius begy és Parthenius
fó köztt lakott nemzetség
kis Asiában.
Candan , vs Morbihan oszt. ,
Fran. ôrsz. , 3240 lak.
Caudebeo , Calidum Becum ,
(49° 3o' E. Sz.180 17' K. H.)
vs alsó Seine oszt. , hason
nevü fónál , 460 ház. 3000
lak., timár 's kalapos mühelyekkel , bör , gabona 'а
gyolccsal kereskedik.
Caudecoste , vs Lot és Garon
oszt. , Fran. orsz. , 90 ház»
MÜB. l£x. I. SAR«

Caudate, (38o 4°'
Sz. i60
2' K. H.) vs Murcia Spanyol tart., 2.980 ház.
Caudiet , vs ag«. kel. Pyrenaeu»
szokoszt. , Fr. orsz. , a* Pire»
naei hegyek' alijan, Egli
fónál.
Caudium , fallal kerített vs Italiában, Calabria, és Beneventum között. Ennek
szoros utján (in furculis
Caudinis) vétettek körül ,
és hódittattak meg a' Római Seregek, 1, Liviust L.
9. c. 2—3. L. 22. c. 14.
Caulonia , Aulonia, vsBrutiusok fóldén Italiában , Pyrrhussal volt háborúban elpusztíttatott.
Caumont , Calmont , vs Lot éa
Garonne oszt. ban, 427 ház.
2.300 lak.
Caumont, vs Vaucluse oszt.,
Fran, országb. , Durancenál
tef mékeny kornyéken , 1400
lak., gabonával, borral,
olajfákkal '» gyümülccseí
bövelkedik.
Caune , vs Tarn oszt. , Fran.
- o^Y'-ik-, 341 ház. 2.490 lak.»
pt
fabr. , mindenféle
színu márványa van.
Caune», (les), vs Aude oszt.,
Fran, orsz., 1 68 ház. , 2 óra
a' nagy mésterséges fótól.
Caunиj , révpart Cariaban »
hajôépitô hely, termékeny
mezôséggcl , de rosz levegövel.
Caujuncif , vs Jura oszt. , Fr.
orsz. , csibéket hizlal.
Caussade , vs Lot oszt. , Fr.
ország, 443 ház 4140 lak. ,
barom , fónál < goles 's búzaliszt kereskedóse nevezetes.
Cauteretf , falú a' felsö Pirenaeuszok oszt., Fran. orsz.
660 ház. , meleg fördöje van
egy szép völgyben.
Cauvitson , 1. Calvisson.
Caux , valaha Normandiának
egy tartománya volt , most
az alsó Seine osztály' rista,
47

•gy foka ráñ nem raessze
.Havre de Gracetól, melly
le cap de Caux n«v alatt esmértetik.
Caux, vs Hérault oszt,, Fr.
orsz. , 218 ház.
Cava, fabrikás vs , principato citra Nápoly tart., kozel
Salernóhoz , püspöki helys.
lakosimesterségeket, 's kereskedést üznek.
Vavachi , orsz. Niphon szigetben, Japonia. Asiában.
Cavaglia , város Piemontban ,
4900 lak.
Cavaiï/мп , Cabellio , ( 43o 5o7
6" É. Sz. 22o 4»' 55" К. H,;
Vaucluse os/.t. , Fran. orsz.
Durancenál , 1400 ház. ,520o
lak., kerti veteményekkel 'a
gyümölccsel kereskedik.
Cávala , vs Morea félszigetén ,
3000 lak.
Cávalaire, ( 43o 9' 24" E. Sz.
24O 17' 55" K. H.) vs Aveiron oszt. , Frari. orsz.
£avalato , pénz neme Toskánai nagy Hercz.ben , melly
6 gar. es 3 filiert ér.
Cavallo, vs Macedoniáb a'Strymoni obblnél, 3000 lak. f
dohánnyal , pamuttal , olajjal 's viasszal kereskedik.
Cavallo , Cap Cavallo , fok Ná
poly orsz. , Messinának által ellenében tulsó Calabria
partján.
С avallo's , porto de Cavallo* t
rév , déli Amerikáb. Hon
duras partjain. ■
Cavan , Grófs. Irlandiai Ulster
tart. , északról Fermanagh
és Monaghan,kel.röl Monaghan és Mead, délról Mead
«s Longford , nyugotról Leittrim határozzák. 38 l/â □
mfdeken , 2 vst , 30 ekklezs. ,
9268 ház. és 66.390 lak. , folde külombféle minémüségü , majd mivelt,majd miVeletlen 's puszta , hegyes,
posványos tavas ; lent 's kendert Vrem * a1 fonás 'e **ó-

-vés fft foglalatosságolí a'
lakosoknak. Fóvsa
Cavan, (io° 14' 30" К. H. 54o
51' 41" É. Sz.) csekély helység. —
Cavare* , nemzetség Galliában , Druentia és Isara kozött, fövsok volt Avennio
(Avignon).
•
Cavartere , varos, Lomb. Vel.
Királys.ban , Étsih fónál ,
7000 lak. , ha}ókázást üz, , él
kereskedik.
Cavajo , helys. 01 asz országb.,
Lomb. Vel. Királyságban,
gyapjú fabr.
Cave , az Orkádi szigeteknek
egygyike, Skoczián túl É*
szakra.
Cavelan , orsz. Ostindiában ,
Pegu Kir.nak adózik , és
zafir és rubin drága köVekkel bír.
Cavité , fövsa egy hason nevu
ker. , Philippi Manila nevi
szigeten , 3000 lak. , ezek kbzott 1000 Chinaiak vannak.
Cavour , vs Piemontban , 567»
lak.
Cawston , helység Norfolk Angol Grófs. , gyapjú fabr.Caxamarca , (6o i' D. Sz.) fö
vsa egy hason nevü tart. ,
12.000 lak. , Truxillo megyében , Peru déli Amerikai
tart. , arróllnevezetes , hogy
az utolsóYncav. Perui Császár Atahualpa itt fogatott ,
's fojtatott meg.
Caxatambo , Tama tart.nak
egy kerülele , Peruban , 16.
860 lak. , ezüstbányája van ,
's hamuzsirral kereskedik.
Caxem , Cayxem , Kuschin , vi
Srhadcheri tart.nak , déli
partján szeren. Arábiában,
Fartachi Király* lakhely*
hajdan.
Caxton , helys. Cambridge Angol Grófs. Caxton, elsö Angol köny vnyomtatónak szülo folde.
Coy, lus vs es orsz. , Nipho»

ezigetbcn Japoniában.
Caja, folyó, Pprtugallia széíén , nem inessze Badajoztoi , melly Guadia'nába ömlik Spanyol Estremaduráb.
Coyambe , egy 12.180 láb magosságú hegy, uj GranadaLan.
,
Cayenne , (40 50' E. Sz.) Déli
Amérikénak szigete, az északi tengeren , 10 mfd a*
Lerüiete. La Crique foullé
mesterséges fó által 2 részre osztatik , északról a' ten" ger , délrol egy 60 lábnyi
ezélességü folyó, rivière de
tour de l'ile, keletröl MaJiury , nyugotról Cayenne
í'ók határozzák , tele homok torlatokkal 's posvájiyokkal, egésséglelen égLajlatja van, terem kávét ,
czuhrot , cacaot, pamutot,
indigot, maniokot, 's a' t.
nevezetesebb szállitások , a'
Torcy fonak partjain vannak 21.000 lak. kal,a'Fr.revolutzió idején sokan ide mint
gonosztévok küldettek, mellyek közul »okan meghaltítk. Fóvsa
Cayenne , város 300 ház. , de a'
melly ek a' Gubernator és
Jntendens házait , mega'kaszárnyát kivévén , nyomorult fagunyhók , rosszúl épült és keskeny utszáji vannak , levegöie egésséítelen ,
lakosi szegények , ó és új
vsra osztatik fel , az utolsó
valamivel többet ér.
Cayernites , kis sziget Amerikában , S. Domlngóhoz kö«el , loo font nehézségü tekenyös békákat is fogták
itt már.
Cayeux, vs Somme os/.t. , Fr.
orsz. , 443 ház. 2300 lak. tenger nuellett.
Çqylar , (le) , vs 106 ház , Herarult oszt. , Fran. orsz.
Caylux , vs Lot owt., Fran.
om. , ,513o lak.

Cayor , F. Kadschor;
Cay pumo , 1. Pegu.
Coystrut , fó Colophon 'is E-i
phesus között, a' Cillanl
hegyekböl ered , -sok fókkal
nevekedik , Ephesus alatt
foly el; híresek a* hattyúji,
Camila , vs Sevilla Spanyol
tart. , 4000 lak. , ezüst banyája *s jó bora miatt esmé retes.
Cazanbon , vs Gers oszt. , FrJ
orsz. , 2260 lak. , Doule mellett.
Cazeres , varos felsô Garonn»
oszt., Fran, orsz., 400 ház.
2020 lak.
Cazma , révpart, Audienezi*
Lima tart. Peru orsz.ban ,
déli Amerikában, hajónak
való fákkal.
Cazarla, (37° ¿8' E. Sz. 1.3° 28'
К. H.) vs Cordova Spanyol
tart. , 4800 lak.
Cazwin , 1. Casbin,
Cea, 1) mvs Leoni tart. ban
Spanyol orsz.ban , azon nevü víznél, 2} helys. Beira
tart.ban , Portugalliában ,
azon nevü kerülettel.
Cearne , Cerne , vs Dorsetshire Angol tart.
Ceba, vs Piemontban , a' volt.
Stura Francz. oszt. ,
Cebenna , 1. Cevennes.
Gebu , egy Philippi sziget Manilla és Mindanao kozt,kicsiny , de mivelt , pamutot , mézet dóháayt , viaszt
's t. ef. hoz, föhalye hasoa
nevü , Helytartónak 's Püs»
püknek lakhelye.
Cebú , fó Barbariában , Fez
orsz. Aí'rikában , két koszálok között ered , azon nevü
vson keresztül foly , és Marmorai tón által az Oceánba szakad. Jó édes vízü.
Cecerigo , kis sziget, közelCerigo szigetéhez az Archipelaguson.
Cecimbra, vs Estrema dura Por
tugalliai tart. a' tengejren.
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Cecina j f¿ Olasz orsz. Ora- 3 kath. klastroma, de iskrbrone volt oszt. ered , Li- lája egy sines. Fo vsa Arvorno és Piombino ko/.t a' gostoli. 1809. az Aligólo!;
fogkilták el, 's most szabad
Tbskánai tengerbe foly.
Cedogna Laquedunia , V8 Ná- Státussá tétetvén , a* több i
poly ors/.. Capitanata tart. Joniai szigetekkel eggyütt
Angolok' oltalmazása alatfc
nak széién, Pûspôkséggel.
vagyon.
Cedraro , vs ugyan ott 4Д8о 1.
Cedro, Cedris, íolyó Sardiniá- Cejalonia piccola , 1. Theaki.
ban , melly keletfelé egy kis Cefait* y Cefaloedis , ys Val it
Demonában , Siciliában ,
öbölbe szakad,
Cejalonia , a' Joniai szigetek
1460 h. 7000 L egy kasteHyal,
közt legnagyobb 18 □ mfd,
1 révvel ; Püspóki szék is van
benne.
éppen a' Levanto öböl elle
neben. Köves de nem ter- Ceglow , vs Orosz Lengy. orsb
méketlen , igen mérsékleti;
Siedlce oszt.batí.
éghajlatja van. Telen is vi- Celano , vs tulsó Abruzzóban ,
rágzik a' rózsa és ßzegfü ,
Nápoly orsz. a' hason nevû
tenyészik a' gabona is , ösztónak észak - keleti partjaiszel virágzik itt a' hyaczint tól 8 rriídnyire.
és narczisz, ritkán van essó, Celano, 1 1 olasz mfd hosszú «
és csak Juniusban harmat.
6—7 széles , és 47 ugyan olGyakorta van fold indulás.
lyan mfd kerületü tó , halakkal gazdag , eszten.kéufc
Termései : gabona alig 30000
vékával , ezt tehát Mc- 7200 Cantarival,(Cantari 200
reából pótoljákki, Boreszt. Liprsei fonttal és 156,16 Bécsi rnértékkel eggyez) fogaként 80000, olaj pedig 20000
hordóval , malozsa és apró
tik ki. Sok vi/.i madarai i»
szölö 6-7 mili, fonttal terem.
vannak , de a' kiáradás
Jó selyme , pamutja , méze ,
gyakorta kárt tészen.
dinnyéje , 's több jó kerti Celavo , v s 4070 1- Corsica oszt
gyümölcse ,
rozmarinja >
Fr. orsz.
zsályája 's eok vadon orvos Celbridgc, vska Irían di Kildare
füve ; és nagy sereg kecskéji,
Grófs. Leinster tart. Liffey
melly ek tejet, vajat, sajtot¿ melleltjS/.alma kalaprfabr.
eszt.íténtmintegy íoonofont- Celebes v. Makassar,(2a E.Sz.—
nyit szolgálnak, rétje nem ¿o 15'D.Sz. 137°— 143o K.H )
lévén , ökröket és ürüket keleti indiai sziget , Bonico
és a' Molukki szigetek közt,
Moreából nyer. Capra fo• lián a' fekete erdóben sok
az elsötöl a' Makassari út
mannája terem. 69 — 70000 választja el , 4270 □ mtfd
lakost számlál , kik a' lunagyságá , Bonthain hegye
xussal isméretlenek lévén,
északról dél felé men vén ,
«zorgalmatosak , barátságoketté választja, és egymáscak, jó hajósok, de ravaszok ,
sal ellenkezö esztendft részenyughatatlanok , ujságon
ket okoz , a' melly egyátal"kapók , bosszúállók , kevés
jában ítem ártalmas az ekath. többnyire Görögök ». gésségnek , noha nyárban
ezeknek Puspökje Axóban ,
a' levegô felette rrteleg , '*
amazoké Lixuriban lakik.
ha szél "nem fú , majd
3 jó -kikötöhelyei vannak a' türhetetlen. Több tüzokádó
szigetnek , 3 kis vsa , 130 hegyei 's folyóji vannak ,
«ggyes gunyhója, <z$ görög,
a' tenger itten feletta há*
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borgo, 's gyakorta ves/.edelészaki 's keleti része a' Ter
mes, két öble van a' szigetnati Sultánhoz tartozik ,
nek , a' Salayi bböl délrôL némelly vidékeket a' Franvan , 's 30 mfd a' hossza ,
cziák is birnak , kiknek Ma¿— 10 a' széle, a' Gonontella kassár nevü fövs a' lakhepedig északrol, 's ez 28 mfd
lyek,
Iiosezú , 6— 14 mttd széles. Celina, folyó Austriai FriaulA' partjain több révek , 's
ban , melly a' Medunába
alacsony , termékeny folszakad.
dek vannak , kivált a' déli Celle , Zell, (52o 37' 27" É. Sz.
része igen szép 's termékeny,
27o 42' 48" К. HO 1<51 épült
eok szép nôvevényekkel , vs a' volt Westf. Aller oszt.
riskása,narancs,kokusz,pál- a' mint ' Aller a' Fuseval
xna , pamut, sok~ jeles aszoszvefoly. Vár-a sáncczal,
talosoknak's épülétre való 's 's vízárkokkal van körülfesték fákkal kedveskedik.
véve , mellyben valaha a*
Van 2—3 lábnyi vastagságú
Cellei Hercz. laktak. A' Feliambus nádja , mellyet haiedelrai nevelôhàz meglejókra, kunyhókra , nyilakhetñsen van elintézve , a'
га , 's dobokra használnak.
kath. réf. és zsidók nyilvan
Sokféle virágjai kört a' feteszik az Isteni szolgálatot,
térliliom nevezetes, mellya' Francziaszállításottminnek balzam illatja , és jó
denfélç fabrikákat szerzett.
szagu olajavagyon. Dinnyé1121 h. 7850 1. kik serfôzésbol
.je, ananásza , czúkornádja,
's kereskedésbôl leginkább
's ollyan diója.van, mellyélnek.
nek a" beliböl igen jófélo Cellerfeld , jelesbányás vs fei.
balzsam sajtoltatik , nanHarczban ,
Grubenhagen
ques , aranyszínü 's édes
Herczs.ben , Clausthal vsá«zilvája , kámfora , borsa , toi Celler pata к, hasítja.
málya , és temérdek kony- A' bényász és penzverö hiha, orvos, 's mérges plán- vatalnak , és Superintend
tai vannak, nevezetes itt dentiának helye, ,557 h. dea' méregfa boanupas, mellyák iskol. és konyvestárral.
nek a' levébe martják a' Celorico , helys. Beira Portug.
lakosok nyilaikat 's törö- tart. Mondejonál, 1100 lak.
ket. Lova, ökre , bivalja , egy hegyen levo várral, '»
és szarvasa elég; számtaegy gyapju fono oskolával.
lan a' majom, elefánt , ki- Celtdk , régi északi , Germargyó, papagaj , *s más ma- nia, Gallia, és Hispániádarak , sokféle hala , teke- ban elterjedt nemzet.
nös békája , krokodilja , 's Celtiberia , Hispániának azon
gyöngy - csigáji is vannak.
része Ebro (Iberus) vizénél,
Hegyei arannyal , rézzel , hol a' Celták helyet fogtaczínnel , gyémánttal szol- nak.
gálnak , 's ezekben vannak Ceneda , vs Lomb. Vel. Kir.
a' legjobb kobányák Indiá- a' volt Tagliamento oszt,
ban. A' 3 mili, lakosi közt píSpj^Ki lakás , 8140 lak. l
Makassarok , és Bonierok nagy^mpl. és egy más kisv. Buggiesek legszámosab- •ebbel,gyolcs, gyapju és pabak, s Muhamedánok. Az piros fabr.
elsoket többre becs tili к аг Cents, mons Cenis , hegy ,
Europaiak.
Cefaloniának JVlontblanqvoltoszt. Fr.orsz.
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ftevezetes arrtjl, hogy ezen
borssaï. .Ç01/2 mfd a.' hos;
öszt.bol Piemontba egy út sza, io mfd a' széle , terer
vezeti Ez Laneböurg felé
kiváltképen a'belseje szegf
egy órányira megyen feiborsot , rózsot és árpát. A
felé , azután keringös , 's itt
Francziák Kampello falut
,a* bagázsiát oszvéreken bell
Hartenberg , es Overbur;
hordatni. A' hegy teton egy erösegeket birnahv
sik , 's pisztrángokkal Ьо- Ç*re#o*f*,Kirisontho, Cerasus,
velkedô tó van egy épület- vs Tarabosani Basaságb. Kstel, innét telen 8 perczenet
toliában , fekete ten^reruel,
alatt Lannebourgig lehet Innét hozta Luculus Róraiszánkázni , holott a' feljöba a' cseresnyét ; innen ¡i
vésre egy óránál tobb kell ;
deák nevé. Metropolitája.
a' tenger színén felett 1445 Constantin. Patriárka alat;
olnyire felmegy.
van.
Cenís , тот Genis, mons Senisi- Cerauni , bérczek Mafed. Illyus , hegy Catalonia , Spa- riumban Epiros határán,
iiyol tart, innét é«zakra esik fokot formáltak, melíyneli
egy kis Vich nevü vs.
.. neve volt Akrokeraunia.
Cénit , Mont Cenis, bánya vs Cerbalus , fó Apuliában.
Saoñe és Loire oszt. Fr. orsz. Cerboli , kis sziget a.' kozéf
1070 lak.
tengeren Elba és Piombin»
Centollo , kicsiny vataha ekbzt.
ros helység, Grana mellett Cercidiut , fó Corsicában, most
Stura volt oszt. Piemontban
Pianello v. Bavono.
3600 lak.
Cérea, helységLomb. Vel. Kir,
Centiare , 1. Are.
a' volt Mincio oszt. itt törCentimet , 1. Franc.
tént 1796. együtközet.
Cento , Vs és föhely egy hason Cereneet , vs Canal oszt. Fr.
nevü. ker. Pápa birt. Reno
orsz. 2200 lak.
oszt. 4000 lak. Barbieri Fe- Cerenzia , Geruntia, vs innenrencz rajzoLSnak hazája ,
so Calabr. Nápoly orsz. püsennek még sok rajzolatai pöki lakás.
találtatnak itten.
Ceretana , helys. Val di NotoCenturi , kis vs egy hegyeri , ban Siciliában , itt ered аг
Corsica oszt. Fr. orsz. egy Abiso vize.
révvel, mellynél Centuria Ceretani , Pireneuszi bérczekszigete vagyon.
nél lakott nemzetség HisCeos , 1. Zea.
paniában , fö vsok voltPoCeperouX, le fort Louts, eröe
dium Ceretanum, Pugcerda.
vár Guiana tart, déli Amer. Cerote, (42° 23' É. Sz. oo° si'
Cayenne szigetében.
K. H.) к o fallal körülvett
Cerain , .Zeram , Seram , (20
vs 's föhely a' kel. Pirenes
.50'-—3o 55' D. Sz.) a' Moluk- . szok oszt. Francz. orsz Tet
ki szigeteknek eggyike , mellett , derék szökö kútmellynek erdös belsejét Hajai , vásár piaczai , 's a' Teraíoras nevü vad emberek
ten egy bámulásra méltó
lahják , észahra mases he- kohidja , melly csak egy
gyekvannak. A'parrohtöbb
boltból áll , nevezetesek.
faluk találtatnak*, mintegy 416 h., 2380 lak. sok ásvá»
18000 1. melly ek a' Francz.-. nyos vüek is vannak ezen
hoz tartoznak , és allatomos
a' tájon.
kereskedést üznek a' szegfü Cerigo, v. régi Cythera, (g¿o
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¿í'E Sz.) a' hét Jóniai sii- Cerity la ¿alie, Ts ugyanott 45g
peteknek eggyike , Moreá- I1.2360 1. Jtik kendermivelök,
tól délre , 3Qmdnyi nagy, 's takácsok.
egyáltallyában kosziklás , Cérlier , 1. Erlach,
lakosi szegények , éghajlat- Cernay , vs felsô Rajna oszt
ja meleg, de keílemetlen , Francz. orsz. 2400 lak.
az ide való gabona jobb a' Cerne, 1. Cearne.
Moreabélinél , 's a' mit ma- Ceroliquo , vs Algarbia Portug.
gok sziikségeikre ñera kell , tart. sok olaja vagyon.
kihordják. Kecskéji sajtot Cerreto , vs Lavoro fôldén az
adnak , marhát Moreából Apennin hegyeknél, Nápoly
kapnak , jó méze 's bora orsz. 4600 1.
van. Vad madaraj , nyulai, Certaldo , í"ó vs Toskánai nagy
's hala el-ég van , valaha Hercz. Bocaccio Poeta' hakláris halászatja is volt , ío
zája.
városa
Cervaro , fó , Nápoly orsz. az
Cerina , egy hegyen fekszik Apennin hegyeiben ered , 's
i/i mfdnyire a' tengertöl,
Candelaróval eggyesül.
nyoínorultépületei vannak, Cervaro , vs Lavoro foldén,
egy enes fede/.ettel , észak- Nápoly orsz. 2470 lak.
rúl er&sége van, 1. deák , Cervera v. Zerbera, Cervaria,
sok görög tempi, több klastr. (41e 30' E. Sz. 17Э 50' K.K.)
«zök- közt legnevezetesebb kis eröseg egy dorabon , Caa' Sz. Jánosé, melly köszik- talonia , Spanyol tart, a*
lából vaixkivágva, л' lako- hason neviï víz_ eredeténél >
eok tisztelik nagyon ezen
6000 1. egy fö oskolával.
helyet , mivel azt tartják , Cerveiro , vs a' Ruspoli házhogy Sz. János itt írta tit- ' hoz tartozik , Tiber volt
kos látásait. A' vsban , és
oszt. Pápa birt.
mintegy 30 faluban 8000 Cervia , (44Э 15' 31" E. Sz. 29®
«mberek vannak. Ide közel
59' 28'' К. H.) vs Romagnivan Turcovani , egy kové
ában , nem messze a' Velenvált csonthalom. 1809-ben
czei öböltöl 4040 lak. Püsaz Angolok szállották meg,
pökje , és sok savavan.
most pedig szabad Státus Cervignano, nagy helys. Friaul's az Angolok* oltalma alatt
ban , innét egy kis tenger
vagyon.
szoroson Velenczéig lehet
Certgotto, v. Ó - ¿Egia/a , kis
hajókázni.
eziget: , Cerigótól keletre , Cervinara , vs tülsó Nápoly i
a' hazájokból kiüzött ToFejed. .515a lak.
rökök 's Gorögök lakhelye, Cervola, Servóla , falu 1 xjk ora
a' tengeri tolvajok prédáTriesthez, sóaknákkal , melját örzik , vagy azt tölök
lyek eszt.ként 30000 köböi
elveszik, '& egészen szabasóval szolgálnak.
dok.
Cesano , vs a' volt Olona oszt.
Cerilly , vs Allier oszt. Franc.
Lomb. Vel. Kir.ban.
orsz. 2330 lak.
.■
Çesano , kis fó , melly az AnCerinet Seríenla , Ceraunia ,
conai tart. Pápa birt. ered,
helys. és rév Cyprus szigeés a' Velenczei öbölbo szatén , népes , és görög Pus- kad.
pök lak ja.
Cese,C<¡ze, (le)folyó Gard oszt.
Cerisy Г Abbaye , vs Canal
Fr. orsz. melly Rhónébe omoszt. Fr. orsz. 440 h. 2100 1.
Hk , 's arany fôvényt hajt>
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Cetena y те at Apeïmini hegy
kor és selyem fabr. parauf
töveben, Romagniában Sagyapjú és selyení portékákvio vize mellett, 14670 lab.
bal , börrel , grispánnal ,
VI Pius Pápa' hazája, a' ki borral , sóval , olajjal , Jtáitt egy Universitást is fun- prival , hamuzsirral , 's t. ef.
kereskedik.
dált , püspöki lakás , szép
'e termékeny tájék , kivált Ceuta, Septa,
56* E. Sz
n° 24' К. И.) egy kis Spae. borra , és veteményekre
nyol vár , 3 'bástyával konézve , itt lepték meg a'
rlápolyiak az Austriaiakat rülvéve , Chus, Fess tart. a'
Gibraltari tengerszorosnál,
1815-ben.
egy árokkal van a' szározCesenaria , vs ugyanott 3600 1.
tól elválasztva , püspöki laCeti , vs Pápa birt. egy függö
kosziklás hegyen , nevezetes kás. 1809-ben Sevillában álaz ügy nevezett^Eoliai hegy- taladta ezt a' Junta az Anrôl , mellynek' barlangjai- glusoknak , kik 1810. Febr.
ból hives szellö fú , a' mel- 24-kén el is foglalták.
lyet cséveken által pinczék- Ceva¡ Seba, vs a' volt MontenotteFr. oszt. Germai Hercz.
be és szobákba vezetetnek.
5500 lak. és a' Tanaro fónál
Cesse , folyó F)gy. Belg. orsz.
Luxemburgi Hercz. melly levó fellegvárral , jó bora
Hamnál egy üregbe ömlik ,
van.
és minekutána egy mfdnyi- Ceylon , v. Selan, v. a* lakore a' fold alatt folyt volna,
soknál Malabári nyelven
Lanca v. Sz. fold, (5— 9Э
ismét elöjön
,50' E. Sz. 90O 20'—990 10"
Cessenon , vs Hérault oszt. Fr.
К. H. ) nagy keleti Inorsz. Orbenél 396 h.
diai sziget a' keleti tengeCetina, folyó Bosniában ered,
és Almisánál Dalmatziá- ren , 60 rotfd a' hossza , és
ban a' Velenczei tangerbe «20—30 a'széle,i75oQmfd a'ki»
terjedése» Palk-útja választfoly , a' tájéka terra di Ce
ja el a' száraztól , mellyel
tina nevet visel.
még is a' Ш alatt való hoCetium ; vs melly most S. Pöl
mok tqrlás által öszvefügg»
ten, S.Hippolitus, Schönvisner szerént.
mellyAdám hidjának л evezCetius , Dunától Dráváig ter- tetik , nagy 's agg fákkal
büszkélkednek
hegyei ,
iedö hegysor Pannonia és
gyönyörü , 's vízzel bövelNoricum bözött , most Kah
kedo völgyek vált]ák fei
lenberg.
Ceton , vs Orne oszt. Fr. orsz. egymást, mellyek imitt amott meglehetösen mivelve
2670 lak.
Cetonq , vs Toskánai nagy vannak. A' nyugoti parton
Hercz.Fr. volt Ombrone oszt Manáartól fogva egész CoCette , S^tte , (430 23' 42" É. lomboig áthathatatlan èrSz. 21o 21' 46" K. H.) ten- düséggel fedve vagyon/s tergeri kereskedô vs Hérault méketlen ; legnépesebb , 's
oszt. Fr. orsz. 9000 lak. egy legtöbb természet ajándé»
szoroeon a' kôzép tenger és *kiyal dicsçkèdik a' déli 's
Tau tava közt , mellybe keleti part , északrol van
a' nagy déli csatorna omlik, nak a' legbátorságoscbb ki's tígy a' tengerbe foly , a' kötöhelyek , a* partokon
Vsnak egy megerosített rê
mérsékelt 's esrésséges leveve van , hajóoskolája, czú- g'ô van , kivált Jaffuapat-
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nam északi Iter.; de belly ebb
a' fahéj 60000 font sterlingefc.
nagy геккепб van , .'s maid
103400 font ster. ker. a'kinc«
mindennap fergeteget okoz.
támak ezen sziget.
A' nappali melegnek éjjel Cezimbra , vs egy kis révvel
hidegre való változása az 's várral Estremadura, Poridegenekre nézve veszelyes. tug. tart. *)
Legnagyobb folyója Mali- Ghabanois, S. Quentin de Chavagonga, azután Mulivad- banois , vs Charente oszt.
dy ; a* hegyek között az Á- Fr. orsz. Vienne mellett 130
dám hegye nevezetes. Al- h. 1450 1.
taljában véve termébeny 's Chabar , falu eß urod. Horvát
gazdag , kivált a' partokon.
orsz.ban Zágráb Várm.ben
A' belseje bokrokkal 's er-' Hegyi jar.ban , Chabranka
dbkkel tele vagyon, elefánvizénél » Fiumétól 12 óra.
tok , tigrisek , medvék, bi- F. U. Paravich fam. Lak.'
valok , vaddisznók, kigyók
Ног. kath. tulajdon pléb. ée
lakják , 's az oda való poli- várral a' Horvát országotv
tika semmi útat csinálni
Karinthiától elválasztja.
nem enged. Legfellebb ha Chabenil, vs Drome oszt. Fr.
egy pár gyalogút van , de
orsz. 4040 1,
ez is bátOEsagtalan , a' he- Chabenil , vs az elöbbeni Progyekben aranyot , czüstöt ,
vence tart. Fr. orsz.
rezet , ólmot , vasat , kris- Ckoblais, Ducatus Caballicus,
tályt , kenkövet , 's drága
Sabaudiában volt Herczs.
köveket találni, mindeniérnellyet éózakróla' Genfitó,
le Indiai novevériyei vanny.ról a' Genevai капЪ délnak , leginkább fahéj , ke- ( rol a' Faucigny Urad. k-rol
nyérfa , kókusz és szerecsen Valais határozta , termédió , ebenía , pálma , bors,
kony ; }ól mivelt, a' Genfi
czukor, kardamom, manna.
Püspökhöz tartozott. 1796A'foldmívelés noha legszükban a' Fran^ziákhoz jutott,
ségesebb , még is rosszúl
's a' Leman Fr. oszt.hoz tarnlegyen , az ide való eletozott.
fántok legnagyobbak 's leg- Chablais, vs a* volt Leman
inkább haszonvehetók. Az
oszt. Fr. orsz. a' Genfi tó-r
erdñkben nagyon sok majnal.
mok vannak , pézsma, A- Chablis, (47° 47' É. Sz. 21o
rabiai faitából való lovak,a'
%a' К . H.) vs Yonne oszt»
vízben elég hal , krokodill,
Fr. orsz. Serain mellett,
's gyöngy - csiga ,
mel495 h. 2220 L )6 bora van.
lyel küliinös kereskedést üz;
g4i-ben Május 2$-kán volt
yadászatból és szállíttásbói itt ama veres o.sata, a' jámél&dik a' nép , hihetö hogy
bor Lajos Császár 3 fiai
az Indusok maradéka. A'
közt . melly Fönten ayi csaHollandiaiak 1802-ben az - tának is neveztetik.
Angoloknak engedték által Chabne , vs Orosz Birod. Vol-,
ezen szigetet. Föhelye Cohinia Helyt. Usza mellett.
lombo, a' gyongyhalászat Chahria , Cilabro , Chiabrius,
behoz esztendónként 40000 ,
Matedoniában Golfo di Sa*) Jegyz. Ch Ье1ыЪлек kimondásol-ról ext bell tndni: bogy *' Fran. cxia «a Portugalhis szavabban mint S , Ancot, Spanyol , es Chinní
nvelvekben mint Os . an Ola'szban mint И , he.ngr.anak, a' löbbiebbn»
pedig úgy mint a' Utémeaben es Deàkben.
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lonîchiba fó vír.
Chnbuuya , ekkl. a' Limai audienrziában a' Spanyol déli Amer, két vidékre u m.
Padagaya,és Bermejóra osztatik , éz utolsónak 20 mfd
«.' kerülete , raeleg 's nedves ege van , a' barom tartásra, olaj 's czukor mivelésre alkalmatos. 10000 darab marhát kivisznek innet , talpal erös kereskedé
«e van. A' Spanyol és Colo
nial portékákra kÖlt ezen
tart, mintegy 60000 piasztert.
Chabue , fó Diarbekben, melly
Chabarnál az Eufratesbe
foly.
Ühabul , Salamon Israël Kir.
tól Hirám Tyrus Kir.nak
ajándékoztatott orsz. i kir¿
. 9, 12. Tyrustól nem messze ,
Jordanon innen.
Ghacao , vs Chiloe Spanyol
tart. déli Amer, réve van;
a' Helytartónak lakása.
•Ghacerray , vs, és Urod. egy vár
ral , melly régi eróség Campaniáb. Francz. orsz.ban ;
bö és pallérozható márvány bányával.
Chachapoya* , Perui tart. déli
Amér. 140 mfd hosszu , '5
40 széles. Gabonát , czukrot ,'s dohányt terem, 15280
1. egy hason nevü fövsa van.
Chacim y helys. Francz. orsz.
Montes Portug. tart. 16a h.
selyem mivelése , 's tafota
készító mühelye van.
Chncomas , orsz. Indiában >
Gangesen tulsó félszigetben,
Asiában.
•Êhaduba , Mayou Kioum , termékeny , 's iól mivelt sziget a' Birmani tar.ban. Arakánhoz tartozik.
Chvçain , derék kereskedö vs
Birman. Asiaitart.
Çhaçnaran , teres 's bátorságos kiküto hely. Trinidad
ayugoti Indiai szigetea; ha-

i ó készíffcS hëîyè Van.
Chagny , vs Saon^ és .Loire
oszt. Fr. orsz, 377 h. •Z'j.io 1.
Chagra ■. Chiabra, fó déli es
északi Amerika kÖztt, Рогto bellótól neit) messze a'
mar del Nortba szakad. A'
portékák tengerre szállítására alkalmatos , torkolat)ánál állott a' Sz. Lörinczi Spanyol vár, melly аг
Anglusoktól 1740-ben feivettetett.
Chaiban, fó boldog Arabiában
a' Mekkai Fejed. a' veref
tengerbe omlik.
Chaidak , Chanság , v. orsz.
. Kaukasiának , Daghestan
tart. Urusey-Bulak és Darbach parti folyók közt , Buam kéresztül folyja , hegyes , 's máshol egyenes,
az éghajlatja mérsékelt. Búzája, árpája, pamutja, buzér füve elég van , azonkivül méze, és selyme , erdeje , némelly fü s/.eres orvos plántáji, lova , bivala,
)uha madara > hala, 's. vadja untig, némelly ásvánnyai is vannak , de a' mellyeket nem is keresnek. Sót
tavai kénko for.rásai sera
hibáznak. Lakosi Chaidákok , és Chara Chaidákok
(az az feketék) és Tabasseranok , ezek mind Tatár
fajzatból valók, és sok Zsidók. Az elsok a' fó részt
teszik , lapályokon laknak,
csalárd , hazug , 's ragadozó emberek, a' méhészséget
és föld mivelést tunyán üzik, jobban a' barom tartást 's a' vadászatnak nagy
kedvelöji. Muhamed' vallásuak 's pedig Sunniták.
Fejedelmek Uzmének neveztetik; fö 's adózó országra osztatik fei, az elsó 5 ker.
tekböl áíl : Kutse, Barschlíi,
Chaidak, Murrah, Irtschamuil. A' másodikhoz tar-

"ozîlt : Kubascha vs is tart.
\kuscha"ker. és Tabasseran
Urod.
aifung , vs Honan tart. ban
Chinub. hajdanCsász. lakja.
\n,gie , koborlo nép a' NuLiai puSZtakoD, Dohgolahnalí déli határán Nilusnak
mind* a' két partján.
hoi/land , helys. Mayenne
os it. Fr. orsz. 300 h. 2090
1. vas bányája van.
haillevetle , vs alsó Charente
oszt. Fr. orsz. 313 h. 2670 1.
h aitlot , szép falu 220 h. közel Párishoz , az ott levó üveghuta, krislály és szönyeg fabr. miatt Savon
nerie nevet visel,melly utolsó
1726 Passyba vitetett által.
halnuquaek, Kainaubok , gyenge Hottentották' nemzetsége délre a' Hottentották
tartományában.
hatte Dieu , (la) vs felsô Lo
ire oszt. Fr. orsz. 296-h. 1320
1. csipkekotéssel.
halabre , vs Aude oszt. Fr.
orsz 360 h. 2000 1.
h»lal-Gdl , (a' megengedett
tó) Tauriai orosz tart. sóval bovelkedik, melly Májustól Juniusig 4ujnyivastagságra fellöködik.
"halamont , vs Ain oszt. Fr.
orsz. 360 h. 1x50 1.
ïhaland, egykor Grófs. Piemontb. egy hason nevü vssal , Aostaés Bardo közott.
Vialanges , vs Montblanc, volt
oszt. Fr. orsz. hires vásárai
vannak.
yhalat , 1. Achlat.
Ihaloedon , vs volt Natoliában.
Constantin ápolynak átellenében , itt tartatott 451ben a* 4-ik Oecum. Conci
lium 600 Püspökök által,
most falu , egy Görög Érsek innét neveztetik.
Chalchis, Chalkeia, hegy Жtoliában fó Elisben ; vs
mgyan ott jEtoliában ,* m

Elisben , Syriában , *s a*t.
Chálele, a' mar di marmora szigeteinek egyike , kicsiny,egy hasonnevü faluval , a* fold mindenütt a'
láva nyomait mutatja.
Chaldaea , valaha Aeiának
egy fö tart.nya. volt, Tig
ris, Eufrates , Arabia , 's a*
Perzsiai öböl közt, ma Chaldarnak neveztetik ; Itt le
vo keresztények Sz. Jáno»
keresztényinek neveztetnek.
Chaldaeusok , Chaldaea lakosi ; régi Chalybesek, vagy
Cas^chdim arany és ezüstel
bôvelkedvén, az aczélt feltalálák , fö vsok volt Amasea.
Chiiliatdk , Korom andel' part
ján lafcó Indusok , kik az
ide áltkoltozott Arabsoknak sklávjaik voltanak , '*
magokat a' muhamedán
vallásnak felvevése által szabadokká tevék.^ ezek Goatól Madrasig terjednek t
csak azon tartomány' nyelvén beszélnek mellyben laknak.Többnyire kereskedök,
írók , és hajósok. Malabar'
partján Mapuleseknek ne, veztetnek. Az ö fosvényeégek, hitetlenségek, 's vértszomjúságok miatt keveset
lehet reájok bízni.
Chalil Alah, Chalil el Rah
man , I. Hebron.
Challuns, vs Vendée oszt. Fr.
orsz. 383 h. 2500 1.
Chalonnais , részént hegyes de
általjában mégis mindenféle gabonával's drágaborral 's gyümölcsökkel bôvelkedö tart. Burgundíáb. Fr.
orsz. méhtenyésztéseis nevezetes. Most Saone és Loire
oszt. része.
Chalonne , mvs Mayenne oszt^
Fr. orsz. 787 h. 4920 1.
Chalan sur Marne,, Catalunum
Í48° F>V 28" E. Sz. 22o lr
29" Ji. IL) fövsa Marne oszt.
Fr. orsz* 2800 h. 12000 1.-

gyönyörü völgyben a' Mar
ne mellett elég nagy , de
régi módra épült, sokszük,
's gprbe utsz.íji vannait , es
kisded házai. Vásár piacza
szép, ezen áll ama gyönyörü tanácsház. A' Marnán
(melly a' vst, felsö vsra
«zigetre 's külsó vsra osztja),
's annale az ágain 13 hidak
vannak , mellyek közül , az
a' melly 1787-ben készült ,
valóban szép , a* káptalan
templomának 2 tornya, 's
egy orgona galleriája van
márványkobol. Szép sétáló
hely van a' vs elott, melly
Jardnak neveztetik. 300 személyre való mesterség oskolája , 's egy kereskedö
meg i gazdaságbéli társaeága is. Posztó , mindenféle materia , eczet 's t. ef.
készítetnek itten , de még
is nem elegendö mennyi- ségben. A' Briarei csatorna
meg nyitása olta a' kereskedése nagyon megesökItent. A' vs most az oszt. fo
tisztjeínek lakhejiye , közel
van ide a* Cataloniai sík ,
mellyen Attila 453 -ban
m egverettetett.
С/г ihns tur Saône,, Cabillonum
(46° 46' .54" E. Sz. 22° 31'
1" K. H.) nagy vs Loire és
Saône oszt.. Pr. orsz. 1527 h.
10430 I. itt selyem és gyapott harisnyák készíttetnek ,
mellyek beesesek
ezoktak lenni , kalapok,
sip как 's t. ef. fával , borral , gabonaval nagykereskedést ûz. Római régiségek
is találtatnak itten.
thalosse , tart. a' régen u?y
nevezett Gascögneban. Fr.
orsz. melly -Chalosse Marsan
és Tursan tart. osztatik , a'
puszták és Amargnac közt
fekszik , Adour , Midouze,
és Luvy , Lons , és Gabas
íolynak rajta keresztül, föl-

&8* de egykevesé homokos , de
termékeny , boven terem
gàbonât, bort, gyümölcsöt
's t. ef. rétjei különösen szépek.
Chatus , fó Syriában, Chalcismellötti toba szakad , most
Kovaik.
Chalus , vs felsö Vienne oszt.
no h. 1200 1. évenként Sz.
Gyorgy napján lóvásárt tart.
Cham , vs Bájor orsz. nem
messze a' Ptegen és Cham
egyesiilésétôl , valahafövsa
volt a' hasonnevü Grófs.
1800 1. egy tôrvény székkel,
ezen a' tájon a' Gránit hegyekben szép karmazinszínü gránátokat tálalni. A'
körülfekvö tájék Bajor erdönek neveztetik.
Cham, Kahm Tiszti Iakhely
és pléb. íalu Zug Kanton.
Heívetiában , régi várral.
Hajdan vs volt.
Chamavi , régenten Rajnánál lakott Germanusok , idövel az Angrivariusokkal,
tenger partokra vonultak.
Chambersburg , íohelysége a'
Franklin Grófs.nait északi
Amerikában, Pensylvaniának szabad stat. 200 h. 1
oskolával, köny vtárral ,
fabrikával.
Chambery , (45a 35' É. Sz. 23a
30' К. H.) fövsa Sàbaudiinak , az elôtt Fr. Montblanc
oszt. most Szardinia kir.b
nagy ugyan , de nem épen
szép 1985 h. és 10000 I. Lei
sels Albans folyócskák mel
lett, szép tágas völgyben,
vannak nehänyszökö kutjai
ékes közhelyei, 's szép setálója : Du Vernay. A* nevezetesbb épületek ezek : a'
hajdani fôtemplora a' szent
kápolnához , és a' volt Jesuiták collegiuma ; az ifju
Papságnak csinosítására ké
szült épület , és szabad
kônyvtàr. Készítetik itt vá

reo» , seîyeih portéka , harisnyák , kalapok, keszkeaök , pálinka, bör , 'st. ef.
V föhatalomon kívüllakik
ttt Püspök is.
ambly , kis vs egy hasoünevü té mellett , Oise Fr.
:>szt.
h.
mmbon, Creuse Fr. oszt. vsa,
Voise mellett , 1480 1. vannak.
amAon (le) vs Loire Fr. oszt.
i 240 1.
mmboi d , vs Loir, és Cher Fr.
aszt. > a' Causson neyü fo[yón képzelt szigeten , ékes várral, 's palotával ,
1809-ben Wagrami Herczs.
re emeltetett.
ambra , új vár, Gozo szigetének délkeletkozi partján
Vlalta mellett.
tambres (¿f) , Oppidum Camerae , kis város Arche
vi/.én , Maurienne Gróf.ban
Sardinia kir. ban.
\amely , nehány szigetek a*
Panamai Golfóban , Amefikaban , mellyek törave
/annak bokrokkál, és szirtekkel. Közülök öten egy
Pélholdat í'ormalnak ; ezek ,
es a' száraz fold között jó
kikötöjök van a' hajóknak.
amnite , 1. Champlette.
wmounis , Chamonix (45°
58' É. чар 30' К. H. У heíység egy hasonnevü szük 's
hideg völgyben , Montblanc
tôvénél , Fran, ország' volt
Leman oszt ban 1510 lak.
Innét az utasok a' Savóji
yashegyeket közönsegesen
megkeresik.
lampagne , Campania , llajdani tart. a' Brienek hozzátartozó részévej, Fr. orsz.
ban, fekszik a' nehaí Isle de
France, Picardie, Belgium,
Lotharingia , es Boufgogne
tart.nyok között } lapány
térsége 450 □ mfd (a' Revolutzio elÖttlközel íaooooe

lak. Yalának, levegfije könnyü , kellemetes , mérséklett, és egészséges ; földj«
töbnyire termékeny , ésñzetö. A' tart. több folyókkal bovelkedik , a' neveze»
tesebbek : Marne , Maas ,
Aisne, Seine, Yonne, Tour
be ,- Vallie, Retourné Suippe , Vesle , Biaise , 's a' t.
mellyek töbnyire hajózha-tók. Jóllehetíoldje nagyobbára , krétás , csak ugyan
a' gabona mívelés nagyobb
szorgalommal gyakorltathatnék: de a' lakosok inkább szolomiveléssel fog-*
lalatoskodnak , és a' Champagni bor, a' fejér inkább,i
mint a' veres hires , és tetszetös.Legtöbb,'s legjobb terem a' Rheinii, Troyi, Tonnerei , Auxerri , Chablisi ä
Joigni , Ayei , S. Florentini, Joinvilli , és -íCpernei
vidékeken. Legbecsesbb as
úgy nevezett Oeil de perdis
(fogolyszem ) veres bor, »
melly Silleryben a' Rheim*
mellett terem. Áz erdôségek
számosak , a' réti termes sok
tájokonfelette jó, és a' marha különösen a' juhtartáa
elökelö. Vadak , madarak «
és halak , nagy számmal
vannak. Az elobbkelÔ á*ványok között van t a' yas,
kréta , és puskakova ; van
nak ásyányos vizek is. Vau
gyapjú , 's üveg íabr. Ezek,*
és kölönösen a' bor 4 ezutáa
a' gabona , fa , vas tûzko-»
méz , 'e t. ef. teszik legínkább híressé a' külsÓ kereikedést. Ezen tart. ezelÓtft
e' következendö eggyes, tart.
nyokból állott: 1) Cham
pagne szorosbb értelemben,
melly . Chai onaist , Argon-*,
net, és Champagne p.oilleueet (az az a' tetves , Cham
pagne^ (illy csúf'osan ne*
veztetik t. i. ezen taxknak

sovány része) foglalja ma- Champlette Chamnite , Fr. felsô
gában. г) Remois , 3) Per
Saone oszt. Varosa , Salon
thois, 4) Rethelois,
folyó mellett; 2650 lak. vanlage, öjßassigny, 7) Senonak. Két rqszböl áll, mellynais , S) Briechampenoise ,
nek egyike hegyen fekszik
vagy is axon része Brienek,
(Chamnite le Chateau} a'
melly Champagnehoz szám- másika hegyalatt (Chamni
láltatott. Revolutzio7 elött te la Ville.)
ezen tart, egy tulajdon kö- Chàmptoceaux , (Chateau - Cezônséges kormányt Q Gene
aux) Fr. Mayenne és Loi
ralgouvernement ) képzelt,
re oszt., Loire mellett.
most e' következendö osz- Chamusca , mvs Estremadura
tályokra van felosztva: 1)
tart Portug.ban 1800 1.
Aube, 2) Marne, 3) Arden Chañad, 1. Chao '.d.
nes , 4 ) felsö Marne, ,5) Chanak-Kalesi , vs a' régi AsiYonne.
ai Dardanellának északi részén Anaduliben , mintegy
Champagne Mouton , vs Fran.
Charente osztályban , 180
1200—2000 h. Gyapjúval ,
vitorlavászonnal, Fayencei h. es 1150 I.
vel, aranyozott cserépedénChampagnole , Jura Francz.
nyel , pamuttal, ola j jal, 'i
oszt. vsa, 3300 1.
Champagnys rév , 1. Bonaparte.
viasszal kereskedik.
Champdeniers , város a' kettôs Chandernagor , (22o ji' 26" É.
Sevres Francz. oszt. 260
Sz. 1060 9' K. H.) ekkorig
Fr. kereskedö vs , .Bengah., 1190 1.
Chámpete , Puy de Dome Fr.
liában ész.Kalfcutában , huoszt. vsa Couse mellett, 264 gli folyó mellett , melly
h. es 1920 1.
Gangesznek eggyik ágánál,
és á' v.inál olly mély, hogy
Champigny sur Vende , Indre ,
és Loire Fr. oszt. vsa , Ven
74 ágyús hadi hajók a' vsig
de foja mellett.
jöhetnek; 1,5000 l. vannak,
Champion , sziget Seine vizénés kartonfabrikája ; museFr. alsó Loire oszt.ban , kölinnal , kartonnal , és sezel Nanteshez , benne szép
lyem portékával kereske
' sétálók találtátnak.
dik; most Angöl hatalora
Complain tó, (44? es 4,5° Ë.
alatt van.
Sz.) halas tó, északi Ameri- Changa, egy Quirimbasziget,
kában ; New-York szabad
keleti Afrikában, egy hastatusban hóssza 17, széle
sonnevü fónak torkolatja
3 rrtfd , Richelieu folyó álmellett.
tal kapcsoltatik öszve Sz. Changehen , azon vsok közzül
Lörincz fójával ; de hajómellyeket a' Chinabéliek
gyákórlást , a' nagyobb hanagyoknak nevezneka' Fotiózásra nézve , az elsö fókieni tart.ban , nem messze
ban levó zátony akadályoza'tengertöl, Chañes f on álza« Ezen tónak déli részén
tal hidja van , és 10 más
vecn Görgytava , Francz.
nevezetes kereskedö vsokLac de S. Sacrament, hós
nak feje ; a' vs köriil sok
sza 7 mfd széle 1 1/2, a' vízzunarancsfák vannak , Iakohanás a' két tó között alkalsimunkások, és elmések,
matlanná teszi a' hajózást.
de mellette csalárdok.
Ghdmplemy , vs Fr. Nièvre oszt. han-gai , Kiang-nan' Chinai
fcozel Nièvre forrásához.
tart. nak vsa, melly ko>Ul<- |
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fekvft hetysegekkel eggyütt
azén ezétes , négyszegletü
400000 karton takácsokat kbvekkel kirakott útak ve-o
számlAlhat.
•
zetnek. Nagyszámú diadalChangre, nagy ésfovs Honan
mi kapúk ékesítik a* he-i
tart. Chinában 6 vsok tarlyeket és utszákat. Дг egész
toznak hozzá ; itt kis kron Chinában itt a' legjobb ükodíll forma , és gyermek- gyészek , 's tôrvénytekerôk
ként rívó halak találtat(Chicaneur.) találtatnak.
nak.
Chaonok , to nemzet Epiros laOhangre, nagy és fo vs HurKoukóji köztt Görög orsz.ban.
ang tart. Chinában , ю Chaoul, 1. Chaul.
?
vsok tartoznak hozzá; No- Сhavurce , vs a' Fr. Aube oszt.
nere vizénél. Riskásával
kózel Armance' forráshoz >
bövelkedik.
230 ház. 1630 lak., és szöChang tschuen-chan , vagy Salômiveléssel.
mian, s/.iget Cantonnakke- Chaba-Cunha , helys. Portugalleti partján Chinában, nem
liának Traz os montes nevü
í'elette népes , és az Euro- tartományában , itt van ae
paiak között csak azérthíegész orsz.nak eggyetlenegy
res, hogy Xaver Sz. Ferencz
vashámora.
temetojét itt leite.
Chapeau Cornu, vs a' Franczia
'hanonrr t Channtrt , vs északi Isère osztályának hegyteSkotziá anRossGrófságban,
tôin.
a' Muray tenger öböl mel- Chapelle Basse Mer, ve Fran.
lett, jó kikötövel.
orsz. also Loire oszt. 3.30«
thantebonne . tart. aleó Siamlak.
>
ban déli Asiában.
Chapelle Blanche, vs Fran. orsz.
hantelte le Chateau, vs 156
Indre és Loire osztályb. , ait
h. és 1330 1 Fr. orsz. Allier
ház. és 3 350 lak.
osztályában.
Chapelle d Angitlan , CapelleDam
"hantenay , Fr. alsó Loire oszt.
Gilion , (là), vs Fran. orsz.
▼s 2200 1. számlál.
Cher osztályb. , egy dorn«
huntilly , Fr. Oise oszt, hely- bon, Sandre fójáhox közel,
eége egy elpusztult hajdan
120 ház. és .530 lak.
jeles várral , szép palota- Chapelle, Tailleser , mvs Marval ; porczelán , és Fayenche tart. Fran, országban .
ce fabrikával. Ama' hires
hegyek köztt káptalannal.
Condá lóistálójának nem Chapitre, mezôség, melly a'
volt mása Fr. orsz. ban.
Genii koztársaságtól 1754bao , A' távoliévo Aleuti szi- ben a' Sardiniai Király' régetnek rajzserege, 6 tól 32
szére esett.
lg; p. o. Anató , Chawia, Chapmannsbay , 1. Holzbay. ,
Amatkiney, Ulay , Gagu- Qhapsylar , vs Matiz mellett ,
lak.
a' Capudán Pascha helytarшо do Coupe-, helys. a' Por- tóságában, Európai Törökn
tuffalliai tart.ban, Estrebirod.ban,timsóbányával.
madurában borral , 's gesz- Chapultebek , vs Spanyol Metenyével kereskedik.
xikóban Eszaki Am&rikáxao-hing-fu , város a' Chinai ban , Mexico' régi Kir.inak
Г sche-tkian tart.ban, egy temetöhelyek ; söt még a*
izép tájékon, több vízfo- mostani Al-Királypkéis , h»
yásokkal által hasítatva ,
ki közzülök az orsz.ban mú
nellyael^ mind a' kát rá- ki, egy derék kastéllyal ¿
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mulato kerttel díszeskedik.
goulemet, hol már alkalÇhapus, vár Saintonge tart.
matos a' hajózásra , Cognacot , Saintest, Rocheíortot
Fran, orsz.ban, kosziklán ,
Sandre torkolatjánál , , 96
öntözi; 's mintegy 48 tnfdnyi
révparttal.
folyása utánSoubise mellett
Chaqui, tart. Déli Amerika- Rochefort alatt két órányira , Oleron szigetének elleban , Peruban , hason nevti
nében a' Gasconi tengerbe
vasal.
Charac Moba , jeles vs Arabia ömlik. Nagy hajók evezhetnek rajta Rochefortig , gazPetraeában. .
dag a' halakban ,
szép
Chararn Gol, С azaz a' meg*
tiltott tó) , egy sos tó az gvöngytermö csigák is taOrOsz Tauria nevezetü tart. láltatnak benne , és e' felett
kiontésivel termékennyéteban , mellyben a' só Májustól Juliusig 3—4 hüvelknyi- szi a' körül fekvö tarto• re méljren leüL
mányt. Csak nevezetlen folyókat vesz magába. Ezen
Шагах , mellytöl egy kerület
vette nevét , ve volt Persiá- fótól két osztály veszi neban egy do rabón , Tigris es vezetét.
Eulaeus í'ók köztt N. Sán- Charente,oszt.az elöbbi Augoudortól építtetett,
Alexan
'
41
mois tartományt , és Saindria név alatt, eokszor el- tongnének , '» Limosinnak
mosattatott és megujíttaegy fészét foglalja magatott gátokkal
mentetett ban ; Charente , Touvre .
Tardoire, Sonne fók mosmeg.
Charbonnière , Chateau d' E- sák ; gazdag gabonában>
kukoriczában , safránban ,
guilles , vska Are fó melborban > kendérben , len, lett> Sabaudiában.
Charcas , vs Spanyol Para* ben, gyümölcsben, marháguáybah , Chaco nevü tart. ban, vasban , soban, 'sa't.
ban , Déli Amerikában , a'
10.3 □ mfdni siktérsége vaHelytartónak 's az Ersek- Î;yon ,
mintegy 3*22-000
nek lakja. Itt van a' régi
ak. Többnyire szépróna '>
Mappákon Doctrinas , (az- termékeny fold je, és 5 közez Megye ) , vagy is Ter
ség kerületekre van feloszt*
ra Missionum névvel felva , mellyeknek nevek : An•jelült tájék, hol 1767-ben
gouleme , Ruffec , Confo*
loo.ooo kath Indusok' szám- lens , Barbezieux és Cog
Íáltottak a' Jesuiták uro- nac , mellyek mindöszve
dalmok alatt. Találtatnak
45,5 kôzségeket 29 kantban»
Vagy ís oszt.ban számlál, itt ezüstbányák.
Chard, helys. az Angliai So- nak. A' fövs Angouleme.
merseti Grófs.ban , gyapjú Charente, (az alsó} , a* néhai
Saintonge és Aunis tartofabrikával.
mányokból formáltatott,
Charadsch , 1. Careck.
Charente , Carantonus , egy ne- a' tenger mellett fekszib,
vezetes parti fó Fran, orsz.
126 □ mfd siktért foglalma3ban , Cheronatnál Roche- gában , és több mint 407.
chuart mellett , Angoumois- 000 lakosokat s/ámlál. ChaЬеп ( ixiost a' felso Vienne rente fójának , melly ,itt
cszt.^ ¿zármazik , Poitout Boutonnéval eggy'esül , ai
Oceánba szakadása mellett
és Saintognetkeresztül folyfehszik; és termékeny borja, Civrayt, Vert*aüt¿ Ад' baa

- 5ç* ban, gabonában , lenben >
Orosz bír. a' Kurskí, JeícateLovaKban, halakban, soban , rinosla\yi,Worones< hi.Nows a' t. 6 kozségkerületekre
gorodi és CsernigVwi Helyt.
van osztva, neveik : Sain- köztt fekszik , 1.1.8 □ mfd,
tes, Hochelles, Rochefort j
siktórséggel , és 657.80g lak. ¿
S. Jean d' Angely
a* 3 hozzá adatott új kenW
a j ,' Jonsac
és Maronnes , mellyek ösz
letekkel pedig föbb mint
veséffgel 506 kbzségeket, és
800.000. Felette termékeny
37 kantonokat foglalnak
földevan, mellyetDonfez,Osmagokban. A' fövs Saintes. kel , Worsklaes egyébb fók
harenton, vs Fran. orsz. Sei
mosnalí ; marhatartása küne nevü oszt. ígoo lak. , PálonoSjmész és vaskövek , saristól if2 ora járásnyira,
létrom , agya^fold , rozs ,
Seine mellett, пега raeseze szar vas , fa untig, kevés vad
azon helytöl , hol ebbe Mar
madár , és hal ; kis Oroszok ¿
ne vize folyik. Ittvana' téKozákok,és némelly Tscherbolyodtak' háza és szép
kassek lakják. Az egygyee
Eccho. 1764. a' vs végén fékszemélyek munkások ; fovö régi Alfort nevü várban
ganatos a' termési kereskehárom orvos iskola állítadés.A'volti5ker.helyettmost
tott.
csak 10 vagyon. A' fováro»
\haresm, 1. Chiwa.
benne
■harihon , kerület Java szige* Charkow, (49o 59' 20" É¿ Sz
tén , Bataviátol keletrtí , egy
•3° .55' К- Hi) régi vs Charkis Sultánnak lak ja , ki koowka és Lopan mellett,
rán 's ônként a' Hollandi
egy eroséggel , i532 többkeletï Indiái társaságnak
nyire fából készült haz. , kövédje alá adta magát , és
böl való kereskedö udvarjral,
néki esztendönkent 330.000
10 tempi.mal, 2 klastr.mal,
font riskását( 1 for.jával má- újjon épült Universitászsáját) 1 mill, font czukort,
sal , Gymnasiummal, nem(4 taller. val mázsáját) 1.200. zeti fö oskolával , egy ár000 font Cávét, fontját 1
vaházzal , és mintegy 12.900
garason; 100 mázsa borsot-,
lak. i ezek külombféle mesfontját 18 filieren adott. La- terségeket üznek szönnyegkosi legszelidebbek és kép- gel , vászonnal, darócczal
zettebbek a' Javabéliek köés fcörrel , a' ke'reskedése fonzött.tos az egész országra nézve;
Vharidemi » Capato de Agatas,
egy része pedig a' földmiCapo de Gates , fok Spanyól velést gyakorolja.
orsz.ban.
Charkow , falú Sileziában GleiCharilla, 1. Calofaro.
,
wicz mellett, a' Tosti ker.
Charité, (la_), (44° 22'зо"Е.
ben , ásványos fördövel 's
Sz. ггс о' и" К. H.)x vs Fr. bádoghámorral.
MTT
Nièvre oszt. Loire mellett, Chartemont , kis vs és rendes
590 ház. 4000 lak. , gyapji'u
eroség> a' Franczia északi
ércz - gomb > fegy ver -, vas
oszt., egy meredek koszámacska,fayence és üvegfabr.
lon , melly mellett a' Maas
kal.Tájékán jóborterem.
folyik , <Í2.4 ház.
Charkow, vagy a' SÍobodi U- Charlemount , vs Armagh Grófkraine , (490^,0 30t É. Sz.
ságban > az Irían di Ulster
5i0 -.55° K. Hi ) Helytart,
nevü taít.ban, Blackwater
ЯйП.ЬЖХ. I. DAH*

mellett, eroségekkel.
Charlestown , (¿o<> 40' É. Sz.)
Çharlcroy v. Libre sur Sambre,,
fövs Eszaki Amerikában >
Caroloregium , ( 50o 20' E.
Déli Carolina Szab.Tart; egy
Si* «4° 14' R. H.) erös vs
a' legjobb vsai kö/.ül Esza
Jemappe Franca« osât. Samki Amerikának. Abhely es
bre mellett , 4.500 lait. , sZeg ,
Kowper fóknak eggyef.üléüveg és czukor fabrikával ,
sek mellett , egy f óldfokon ,
torta ásással , és köszen bá1 mfd terjedésü , 2.^00 ház,
nyákkal.
a' portéka és élés házakon
Charles, Grófs. Eszaki Ameri
kivül. Népessége
anriyi,
kában, Maryland szabad- hogy 1805-ban 10.600 szabatart. i8ùmid, 20.000 lab.,
dosokat , ésQ.050 rabszoJgáezek köz? ül sckan dohányt
kat számlált. Az útszák szttermesztenek. A'fövsa Char
lesek , de nincsenek kiraklestown.
va , és homokkal mélyen raCharles-Fort , új gyarmátja. kottak ; csak a' házak ré( coloniája ). ,
Angliána к
s/.én vannak égetett kövekHundsonebciy mellett , E- kel kirakott gyalog útak.
s/.aki Amerikában.
Hét tized része a' házaknak
Chariestown , Porthmear elött , fából van , a' tobbiek égei ett
helység Cornwall Angliai kövekböl. Van itt egy alkú
Grófságban , ujjon épült palota , és kozonséges válkikötövel és 500 lak,., kik tókassza (Bank) , melly Dé
Píl< hard halászatból , és a- li Carolinától neve/.tetik ;
gyaggal intézett kereskedésés égy tudós társaság , egy
kozonséges kbnyvtár , két
bÖl élnek.
Charlestown, Port Tabac со , а'
Angol püspbki templom,
Charlesi Grófs.пак föhely- több másokkal. A' vs a' természet 's mesterség állal
sége , Eszaki - Amerikában ,
Maryland szabad Tart. 80 meg van erösitve. A' vásár
és státus házak téglákház. és 480 lak. ,
Charlestown , vs Eszaki Ame
ból készült szép épülerikában , Massachusetts Sz.
tek. —
Tart. , a' Midlesexi Grófs. Char.'evi'te , (49o 50' E.Sz 28o
ban , egy félszigeten , Mys
18' K. H.) vs ArdenneFran.
tik és Charles fó torkolatja oszt. , egy helyesen épült
kbztt, és ez utols<Sn «állal vs 370 ház. és 7500 lak.kal,
egy híddal kaprsoltatikósz- Maas mellett , Meziersn«k
ve Bostonnal , vannak 500 h,
ellenében , mellytbl csak
2000 lak. , külombfélefabri- egy híd által választatik
káji 's egy révpartja.
el, szép fö piarza vagyon,
Charlestown , vs Eszaki Ame
egy jeles márvány szökö
rikában , Ñewhampshire Sz. kúttal. Van benne puska
Tart. Cheshire Grófs.ban , fabr. , készítetik íttcsipke,
11 000 lak.
gomb , kendö, posztó , lenCharlestown , vs Angliának , vászon , mindenféle mate
Newis szigetén , Nyugoti ria, harisnya, czérna , üIndiában
egy kqszirtek veg , bor , 's a' t. , lakoköztt Iévô nem mély bá- sai kereskedést ûznek. Kbtorságos kikötö torokkal ,
zel hozzá van vasbánya, paTiagy portéka tárháza va- lakö és márványbányákkal.
gyon , 's egy kis várral vé- Charleville , vskaa' Corki Gróf
detik.
ságban, az Irlandiai Mun

er tart.ban.
rleville , maffyarúl NagyÖutin , falú Torontál Yárm.
. Sz. Miklósi iár.bán, Fran
cia és Sváb szállitmány F.
. G. Zichy Ferraris i túl.
léb.val , Nákofalvátóí пега
íessze , Komlóslól és Kikinától 1 óra.
ir lieu , vs Loire Fran. oszt. ,
ornie fó mellett , vanbene 436 h. és 2.8.30 lak.
irlkiquen , helys. Tocattól 2
ifd Natoliában , két halom
özött , mellyek jó bort teemneh ; ezen hely egyedül
eresztényektol lakatik, kik
5 timárok , és a' szép kék
ordovánt készítik. t
trlotta' stigete , (19° E, Sz.)
lacsony sziget Australiáb.,
ele fákkal's kalánfüvel.
trotta stigetei , (a' Királyé/)(9°— »2° D.Sz.i84°— 1860
I. H.) több szigetek Austraiában Nyug.észak felé az ú}
lebridáktcil.Isméretesek küöttök az Egmtmt, Onrys ,
wallows, Carteret , Keppei és Vulkan szigetek. Náyon termékenyek nádmézien, kokosz-fákban , sagóian , kenyérben 's egyebeken. Találni ézekben a' szeíd tyukokon és vádszáriyas állatokon kivül két küönos fajtú iuhokat. A* la;osok feketések, gyapjas
lajúak , számosan látszatlak, és jól alkottaknak, èjyütt laknak a' helységek»en , 's falúkbán, kitartják
i* föld 's kertmivelést , és
alán több mesterségeket
s ; és halálos ellenségeik
iz Europaiaknak.
arlotta stigetei , (54o 10' E.
>z- 1.35° 58' N. H.) több szíçetek az Amerikai nyug.
iszaki partokon , tele feîyôkkel, és értelmes 's kelemetes iakosokkal.
arlotta át/a , l. Срок' útja.

Charlottenberg , ttlve és kastély
Holzapfel Grófs.ban Westfáliában ;
a' kiszökött
V/aldenzektöi építletett ,
Anhalt -Bernburg-Schaum
burg Herczs.hez tartozik.
Charlotten- Brunn , mys Puck«
1er Grófság a* Szileziaí
áweidnicz Herczegs., 80 haz.
427 lak. kutai egésségesek;
sokaktól megkeresett vászón vásárai Vanhak.
Chat lottenburg , (32° 32'50"É.
Sz. 310 9' К H.) vs Brand¿nburgnak küzép határában ,
Spree mellett , egy kis mfd
Berlintöl 430 h. 2770 lak. 's
egy kis mulato palotával , a'
vs föiitjaösoros hársnyilás
(Allee).
Charlottenlund, ezelött Gyldenlund, egy kellemetes mula
to yár , a' Seelándi s/.igeten Dániában, Kopenhágától i 1/2 mfd járásnyira, egy
vadas kerttel , melly telen
sokaktól megkerestetik.
Charlton , helys. az Ang. Kent
Grófs.ban Themse mellett
egy dombon egy országo*
vásárral.
Charmes , vs Mosel mellett
Wasgau Francz. oszt. ban
610 h. és 2690 1.
Chame , Eméé > vs Mayenne
Francz. oszt.ban nem meszsze Ernée tavától 613 h¿
Chamelles , Eure Francz. oszt.
ban vs 610 h. .5280 1.
Charollats , Quadrigellae , eeelött a' Burgundi Herczs.
toi függö Grófság Francz.
orsz.ban , h ilmos , sok buzáia, rozsa, fáia, jó legelóje
's bora van ; oily foganatos
a' baromtartása , hogy sok
hizlalt ökrök kihajtatnak.
Halai ,~NmelIyek a' folyókban '» tavakban könnyen
fogàtnak , nagyobb rés/'ént
P.árisba vitetnek. Vas is ásatik.
Mosf állató része
a' Saône és Loire oszt.aak
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denféle gyapíú portéTca ; ta.Fö vsa ezen Grofs.nak volt
Charollet , kis vs Arcouse , es ' láltatnak több timármühelyek,és pamut fonó mühely.
Semense í'olyók kttzbtt 300
b. 2400 1. gabonája , szöleEzen mesterség'készítményi.
ji , marhatartása , és vas- vel, és a' termésivel nagy kereskedést üz. A' föhatalommüvei vannak.
nak , az ósztály' tórvény
Charoláis , 1. Canal de Г Est.
székének, és egy bereskeChai antee , 1. Birket.
dóbíróságnakvan itt lakja.
Charost , Charo&ium , vs Fr.
Cher oszt. Arnon fó mellett, Chat well, folyó Oxfordnak ke1050 1.
leti részén Angl, mellynefe
Chai vusje, kis vs Franez. volt vize a* bör készítéshez iMontblanc oszt. Arve fogen jó.
lyónál.
Charybdis , I. Calo faro.
Charpey , vs Franez. Drome Charzow , falu Szileziában , a'
os¿t. 2390 1.
Beutheni kerületben,egy va»
Chairan , v. Harán , régi már
és czinkércz-hutával.
most romlott vs Al-Dsehe- Chosalus , Acchaseluth , vs
sirában , Orfái Basaságban.
Galilaeában , Dio CaesareáCharrouca,, vs Franez. Vienne
tól 8 mfd.
oszt. Charente mellett 1580 Chatham, helys. Buckingham
Grófs.ban Angliában ; "fekeIak.
Charroux , vs Allier Franez.
te tsipkével , topánkával ,
oszt. 15.5 h. gabonával , 'e
ésfaportékákkal kereskedik.
Chusma, mvs Horvát orsz.ban,
borral kereskedik.
WarasdiGenerál KorósiHor.
Çhartrain , kis tártomány a'
örzö reg. V.dik Cantonban
néhai Orleannais tart.ban,
Bellováchoz 3 ora azonnemost Eure és Loire oszt.ban.
Chartres , Autricum Carnu- vü fónál ; káptalannal, pléb.
tum,
26' 54" E. Sz. 19O
val , hálmán Kir. temelöjeo' 5" K. H ) fövsa ezefött vel , és Zágrábi Püspok' egyChartrainnak , Herczegségi kori lakhelyéyel 400 lak.
nevezettel , most Eure és Chastelay ,r vs Franez. Rhön«
Loire oszt. régi , és díszes
oszt. 195 h. és egy ólombáv« sánczokkal korülvéve ,
nyával.
2000 h. 14000 1. szép 's ter- Chassr.muil , vs Franez. Charente oszt. Bonievre kis fo
mékeny tájéka van Eure
mellett, ettöl 2 részre osz- lyó mellett, 2 3 h.
tatik , mellyeknek nagyob- Chattepierre, egykor urodalom
bika valamivel magasban volt az elöbbi Austriai Belgiumban , melly Löwen
fekszik a'másiknál. Az útstein - Wertheimi
házh.02
szák többnyire szorosak és
tartozott.
gbrbék. A' piaez boltözott
útakkal van korülvéve. A' Chastellar , kia vs volt Franez.
bevezetesebb épületekhez
Montblanc ¿szt. Bourboillon
fó mellett.
tartozik a' régi káptalan
templom , különös nagy Chatangl öbdl , ezt északi jegei
tornyával , a' két ispitály , tenger formálja , Presbramellvnek eggyike 120 vak si hen ja hegytetökkel
számára volt építve. A' kül- Chateau, így neveztetik egy
во vsban , S. Mauríceben vár a' régi mód szerént kôegy egésséges ásványforrás falakkal , tornyakkal., kevan. Készíttetik itt min- rek épületekkeí, é* árkok-
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al korülvétetve.
lett, 436 h. «650 1.
N.B. Ha ki ezen Franc/.. Chateaudun , (48o 4' i*" E. Sz*.
evezet alatt valami hely18° ,59' 2" K. H.) kozépszerüt
éget пега talál , keresheti
vs és az osztály' föhelye,
zt ezen olasz szó alatt
Francz. Eure és Loir oszt.
Ï stell.
945 h 6000 1. Loir mellett
¡teau-B'lin , magas vár a'
egy dombon , gyümolcs»
lajdaní Franche Com tében,
fáji nevezetesek.
t
ilins felett Francz. orsz. Chateau Guutier , f 47o 47' E.
>an.
,
Sz. 16o 54' K. H.) nagy fabr.
ateau-ßriand , (47o 45' E. Sz.
és l<ereskedö vs Francz. Ma6° \¿' К H.) mesterségeket
yenne oszt. ióhelysége 3000
izó vs , .és fö kerülethely
íak. Mayenne mellett, gyapf;'ancz. alsó Loire oszt. ban
jú és vá^zon fabr. 's ke)¿o h 3000 1. erdóségekkel,
reskedéssel.
s vasbányákkal.
Chateau Landon,vs Seine 's Mar»
ateau - Cambrais ,
meg- ne France, oszt. Loing fó
TÖsitett kis vs e^y erös vármellett, nem messze Monal Francz. északi oszt. ban
targistól , 310 h. i960 1.
jooo 1. itt 1.559-ben ä' Spa- Chateaulin , vs Franc z. Finisîyolok és Franc/.iák közöLt
terre oszt. föhelye, 3000 I.
>éke kottetett.
Auzon mellett , palakövel ,
ateau-Ceaux , 1. Champtoés lazacczal kereskedik. Kö•eaux,.
zel hozzá van réz, és vasateauchervis , vs Francz. felbánya.
5 Vienne oszt. 2190 1. t
Chateau Meillant, vs Cher Fran.
ateau-Chinon , (47o 5' E. Sz.
oszt. Sinaise patak mel!i° 39 K. H.) régi miives
lett , 260 h. 2240 1.
/s én ker.béli föhely Fran. Chateauneuf , vs 230 h. 900 I.
Nièvre oszt. egy hegyen ,
Mayenne és Loire Francz.
ionne mellett , 205 h. 3150
oszt. Sarthe mellett, terak gyapju , és börfabr. mékeny lenben , borban,
jyapiúval , börrel, leh vá- és gabonában.
¡zonnal, fával , 's barom- Chateauneuf , vs 400 h. 2180 1.
nal kereskedik.
Charente Francz. oszt. Chaat eau-Dauphin, erös vár Em- rente mellett , földje bort 's
brun és Saluzzo között ,
gabonátterem, 's jó lépelo,
tnelly az általjárást Italiá- Chateauneuf , vs Eure 's Loire
bol, Queyras , és Lucerne,
Francz. oszt. ît^o 1.
?s innét Dauphiné vidékei Chateauneuf du Faon, vs 2160
"elé megnyitja.
,
1. Finisterre Francz. oszt.
ateau a" Equille s , 1. Char- Chateauneuf sur Cher, vs 1720
bonhiere.
1. Cher Francz. oszt. Cher
tateau d' If, vár Francz. Rho- mellett. Van bora , íegelone torkolat^oszt. egy'szige- je, fája, 's gabonája.
ten, Marseilletöl 1/4 mfd Chateauneuf sur Loire, vs 65t
[ogoly-hely.
h. 4900 1. Loiret Fr. oszt.
tateau du Burg, vs , és erös Chateauneuf Randon , vs 2I90
vár Francz. alsó Charente
lak. Fr. Lozère oszt.
oszt. Oleron szigetén 400 h. Chateau Pele 'in, hajdani ero»
tateau du Loir, (47o 40' E. ség Palaestinában , tengerî
Sz. 18° K. R.) vs es vár Fr.
fokon , a' Sz. földre útazók*
Sarthe oszt. Loir folyó melôrizetére épittetett. Mar-

Marne' jpbb partján , melöszveomlott,
lyen itt derék hid vagyon;
Chateau Pontoç , ys Fran, felßö Vienne oszt. 378 h. 3820 és egy szép kikotöhely ;
vászon ,
harisnya , bör ,
lak.kal.
Chateau Partien , (49o 32' 37" 's kés fabr. A' kereskedése
Éf Sz. 21= .54' 25" К. H.) kis borral , vászonnal, 's egye'b
vs Aisne folyó mellett , portékával jókora. La FouFrancz. Ardennes oszt. 2030
tainenak ama mesés Költönek születéshelye.
lak.
Chateau Renord , vs 410 ház. Chateau- Verdun , falu Francz.
3140 lak. Fr. Rhone torkoArriege oszt. vasbányávi!
latjai oszt. Duran* etôl nem Chateau- Villain , ys 306 h. Fr
xnessze , fejér borral 's fog- fejsö Marne oszt. Anjon fo
lyó mellett , vidéke gazdag
hagymával.
Chateau Renard , ys 420 h 2090
borban , 's fában.
1. Quarie folyó mellett , Chateignerage, vs Francz. VenFr. Loiret oszt. posztóval ,
ée oszt. Vidéke gabonát,
"e vászonnal kereskedik.
bort terem ; 's jó legeltetö,
Chateau Renaud, vs 336 h. 2.520 324 h. 1040 I.
lak. Bransle fÓ mellett Fr. Chetel- Chinan , 1. Chateau Chinon.
Indre es Loire oszt,
Chateau Roux , 4<5=> 4?' 4.5" E. Chateldon , vs Francz. Puy de
Sz. îç3 21' 30" K. H. Francz. Dome oszt. közel Dore, 's
egybefolyásához ,
Indre oszt. fövsa 1220 h. 8120 Allier
J. egy régi várral a' város vé1.590 I. ásványforrásai , 's
génél egy dombon ; 4. pléb.
bora jelesek.
templ.mal,'s ezelóttnéhány Chatelet , Casseleturtj ys FrJdastr.mal is. A' várban igen "Seine, 's Marne oszt. 1000
derék posztófabr. van , ez
lak.
nyujt posztót az árrnádá- Chatelet , vs Frencz. Jernappe
hoz is ; 's benne több mint
oszt. Sambre mellett.
10000 ember dolgozik ; itt Chatelhi'rault , Castrum Heral
kíszítetnek kések , és aczél
di, (46= 9' 6" É. Sz. 185
12' 4 < K. H.) Vienne oszt.
szerek. Közel hozzá van vasFövsa Fr. orsz. Vienne mel
mühely. Ezen mesterség' kéezítménnyel , 's a' termésivel
lett, 1575 h. 835Q 1. Gyapjú , kés, aczél, óra , faranagy kereskedést ûz, legingott kö fabr. posztó , ésviJtá jb gyapjúval. Itt van az
aszfejéritéssel.
oszt. föhatalomnak lakja ,
és a' kereskedôtôrvényszék. Chatel sur Moselle , Chatte , v»
Francz. Wasgau oszt. OrbiChateau Roux , Castel-Rosso ;
onnak Moselbe folyása mel
Piispöki vs Negroponte szilett , 351 h. 1160 1.
getén Görög orsz.ban , kö
zel Capo-dell' Orohoz , hol Chatelus, vs Francz, Creuse
oszt. Taurion fó mellett)
szép márvány tal.íltatik.
Chateau- Salins , vs Fr. Meùr770 í.
the oszt 500 h. 2060 1. Seil- Chatenois , I. Köstenholz.
le mellett, derék sómíve Chatham, vs Angl. Kent Grófs.ban , úgy tekéntetik mint
vagyon. A' tájék gabona ,
bor , 's sáfrántermó.
Rochesternek külsö vsaMedChateau Thierry , (49o 12' E.
vay mellett, a' világnak
Sz. 21Э 8' K. H.) Fran. Ais
tôkçlletes tengeri fegyver
ne oszt. fövsa 940 h. 4 180 lak.
házával , és nagy hajócsiná-
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ással, és vitorlavászon fabr.
haza.
Vz Angliai Flották foszál- Chatillon sur Sanne , vsFr.Vasása , 's roppant eróség. ltt
gau oszt. 5980 1.
sgyszersmind van a' sze- Сhatilion sur Seine , ("47° .50'
rény hajóslegényeknek is1.5' E. Sz. 22° lo' Ü. H.)
íitályok.
mesterségeket üzó kis vs és
itham szigete , 2 Angol mfd
Francz. Col d' or o*z. fvsa 418
ioss/.ú és ifi mfd szélesszih.3800 1. hegyes 's nemí'elette
jet Cornwalli öbölben nagy
termékeny tájon Seine melAndaman szigetjénél , egy
lett , van egy vashámor179.3-ban letelepedet gyarja 's aczélszereket köszörülö
m&ttal.
raalma.
íatigan , helys. Bengaliáben, Chat ilion sur Serre, másképen
az Arrakani határokon, ]ó
Mauléon, vs Fr. Sevres oszt.
kikbt<">hellyel,'shajóépítéss.
Ointnak Sevre Nantoisevel
101ilion, Castelio, kis vs Dovaló bszvefolyásánál 500 1.
ria Baltea fó mellett, Pie- Chutoney , vs Francz. Isere
montb. 1710 1.
oszt. 2130 Ц
tatilltm , vs Fr. Marne oszt. Chatre (la) élelményes vs, és
Marne mellett 1000 1.
Francz. Indre os/.t. fövsa
hatillo a , "kis vs Francz. volt
Indre mellett ,5?.o h. 3,500 1.
Montblanc oszt.
pos/.tó fabr. és gabonával,
h-Killon*
vágómarhával
tevi-Це. Boutteville , 1. Boutval
kereskedik., ésv gyapjúhatillon le Chateau , vs Fr. Chatres, 1. Arpajon.
kettüs Sevres oszt.
'.
Chatte, 1. Chatel sur Moselle,
latilloa-lei Dttmbes , vs Fran. Chauçi , Cauri , pop. BritanAira osz. Chalaronne melniában. Wi lo és , Küdare
lett . 160 h. 3120 1. borterGrof.ban lakott , Germanimeszléssel , Káptalannal ,, ából eredelt nemzetség.
Collegiummal , és Ispitál- Chaud, kisvs Fr. volt Leman
lyal.
oszt. Lac d'Annecy, és Serran,
hatillon sur Chaloranne , vs
fó között.
Cleve Her. ben ¿30 h. és 27,50 Chaudefond , helys. Francz.
lak.
Mayenne , és Loire , oszt.
hatillon sur Г Indre, , (47o 0' Laon patak mellett, 26.5 h.
15" É. Sz. i80 49'3o" K.H.)
e?y ásVányforrással és szénkis vs Indre fó mellett Inkövekkel.
dre Fr. oszt. 350 h. 2600 1. Chaudes-Aiguës,, Aquae CaliEsztendônként 4 hires vádae , kis vs Fr. Cantal oszt.
sárt tart. A' köriil fekvö 415 h. 2500. 1. e°ry patak
vidék Brennénekneveztetik.
mellett gránitsziklák köhatillon sur Loing , 1. Bout- zött hires a' mostani, és
teville.
már a' Rómaiaknál ismehatilhn sur Loire, ("47° 35'
retes ásványforrástól ; bör"
23" É. Sz. го3 44" ,53'' К..
*s lenfabr. vagyon.
H.) kis vs Fr. Loiret 03zt. Chanffailles, vs Francz. Saône,
1980 1.
's Loire oszt. 300 h- 2115 1.
'hatillon sur Marne, Castellio Chaufontaine , helys. Franca,
ad Matronam, kis vs MarOurthe oazt. ásványforne fó mellett. Marne Fr.
rással.
oszt.ban. Itt van a' hason Chaul, Chaoul , vs a' haidatievü Herczegnek familia
ni Decan orsz.ban , Gatenak

4L* tengerbe foïyasa mellett,
red Orozat mesters. fó, melly
, most. Portugalliához tarto- Oiset Sommevel egyesíti.
eik, jó selyem-míve van, és Chausay, tóbb szigetek , vagy
nagy kereskedést üz. Bátor- sziklák , mellyek a' Francz.
«ágos kikötöje /de melly a' Canal oszt. hoz tartoznak.
beszállásra nézve veszedel- A' legnagyobb közzülök hasonlónevü (493 12' 42" E.
tnes valamennyire , nem
külömben erös Citadelleje, Sz. 15° 28' 8" К. H.) hossza 3 Fr. mfd és a' széle
(ysörzö erôség) is van.
Çhaulmes , 1. Chaume.
i mfd nyárban a' kofaragóktól megkerestetik , kik itt
Chaulnes , Chaunes , vs Som
me Francz, oszt. 1240 1.
az épíilet' köveken dolgozCh iume, Chaulmes, vs Fr. Sei-* ,nak.
ne , 's Marne oszt. Yeres Chausim Fr. Jura oszt. vsa ,
folyó mellett 208 h.
Doubs fó mellett , 1100I.
Chaumont en Bassagni , Möns Chautagm, kis vs, Jumillytôl
Calvus , (48» 6V 13" É. Sz.
nem messze , Fr. volt Mont
blanc oszf.bán , mellytöl a'
22° 50' К H.) Francz. felso
Marne osztály* fvsa egy
körülfekvö tájék la Chaudombon, Juine és Marne kö- tagnének neveztetik.
ïott » 100 h. 6100 1, van benne Chauvigni , Calviniacum , vs
egynéhány nevezetes tem- Fr. Vienne oszt. 1600 lak.
Îilom , 's egy ó várnak om- szép fával gazdag vidéken.
adéki , és tobb fabr. gyap- Chaux (la) de Fonds, falú a*
'júban , pamutban , vá- Neuenburgi Herczs.ben, 2900
lakosi közzül 600 csipkeköszonban , kesztyukben , har
risnyákban , í*adgyúgyer-r tônék , és 400 óracsinálók ,
gyákban , viaszgyertyák- kik a' szomszéd Lóele lakojian , kézmív portékákban,
sival esztendônként 40000
arany , 's ezüst órákat , a*
Ä' körülfekvö ridékeken
Hagy a' júhtartás , találni ftiggö órákon kivül, készívasbányákat is, es vashá- tenek; kereskedik.
morokat. Nem megvetö a' Chaux(la) du Milieu falu ugyan
kereskedése, és az osztály'
ott,több óra csipke,és muzsiföhatalmon kívül van egy
kaeszkozcsinálóii vagynak.
kere^kedésbéli tôrvénysze- Chaves, (41® 46' E. Sz.) roske is.
szúl erosített h^lys. PortuChaumont , vs Francz. Oise galliábah, Trazos Montes
tart.ban,Tamega fónál meloszt. 1000 1.
Chaumont , Calmontium к is lyen egy régi Római módra
vs hegyen , Rhone mellett csinált híd vezet keresztül;
Fran, volt Leman osz .ban. lakja egy Corregidornak ,
Chaumont ,t S. Chaumont, (44°
500 h. 3000 1. számlál; van22' 3" E. Sz. 82« 9' 11" K. nak meleg ferdöji.
H.^vsFri, Rhone oszt. 810 1. Chawanras , Indiai nemzetség,
Chaumont, vs Piemontban Sar- északi Amerikának eggyedin. Kirs. 4500 1.
sült tart.nyiban , bajnok ,
Chaunes, 1. Chaulnes.
's jól képzelt; marhatartás,
Chauny, Calniacum , ("49° 36' és kerímivelés a' foglalatosE. Sz. aoO 52' К. H.) ve Fr.
sága.
Aisne oszt. Oise fó mellett, Chawia , 1. Chao.
tnelly itt alkalmas a* hajó- Chaxuno , 1. Axum.
zásra; 816 h. 3,500 1. Itt e- Chaieües sur Lyon , Fr. Loire

szt. vea , 3<5¿ h. es 2360 I.
txna Filia Flor, vs a' Caari Teneriffa nevü szigeïn t egésséges kutja van.
tacto, helys. ú\ Scotziában,
.' tenger partján , jó kiköövel. A' bemenetnél Corn,*al!is szigete által fedezetik.
»
eciny , Chenziny Lengyel
rsz. a' volt Krakói oszt. vsa,
80 I. , kik között sok Zsió találtatik. Van benne
Jarát , 's Apácza klastrom.
züst, dlom, és lazurkô ásrányjai.
eco, 1. Cachao.
fdder , falú Mendip tetojin,
ingliai Somerset Grófs. ban,
lagy , 's ezép sajtjára néz'e nevezetes.
teltfw , 1. Dschilow.
eibar , egy független urodaom , északról Medina feé, Arabiában a' tetökön ,
nelly vidéket szabad Zsidóáglakja, ezen Zsidók az
Vrabiai lakosoktólBeniChebar név alatt eszevetteklek tartatnak , melly nefezet a' legcsúfosbb, és vaóban nem könnyen tortélik valami rablás , meilyэеп ez a' nemzet részt ne
fenne,
ekiang , I. Tsche-tkia.ng.
elicotte , 1. Ohio.
elles, Cala , Cellae , mvs
isle de Francebah Bondy
Erdö mellett , melly hajian Casconia Silva nevet
viselt. Itt volt a' Merovingusi Királyoknak palotája,
Innen nem messze öletett
meg Childerik.
helm , nagy hegy Austriai
Sileziában , Veiohsel , és
Oelsa között, Tescheni Herczs.ben
helm , (.51° 7' 17" É. Sz. 41e1
.5' 33" К. H.) vs Varói volt
Lublin oszt. , 500 h. 3000
1. és egy hegy kastéllyal ,
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egy Görög egyesült Püspökséggel , és kath. káptalannal,mellynek Püspökerirasnostawban lakik ; van ben
ne Piarista Collegium is ,
egy réf. templom , és postaváltás.
Chelmce, vsa' volt Varsói Radom oszt.
Chelmnits, Szilezianak kis vsa
Oppelni Herczs.ben.
Chelmsford, helys. Angliában,
az Essexi Grófs.ban , Chelmer-, 's Cham eggybefolyása mellett , egy szabad oskolával, és b arara, 's gabona vásárral.
Chelsea , nagy falu Angliá
ban , a' Middlesexi Grófs.
ban, az Angol Nagyoknak
szép épületeivel , Themse
mellett, van benne 500 hon
ni katonaságszámára épült
Invalidusház, mellynek jovedelmébol még most i»
némelly ezer mások esztend&nként 7 1J2 font sterlinget kapnak ; és királyi
katona Asylum (egy katona oskola a' szegény tisztek. , és katonák fiai számokra) egy botanicus kertje a' Londoni orvosi társaságnak, és más közkertek.
Innét szolgáltatik viz Lon
don' egy részének a' vizszerek által.
Cheltenham , helys. Angliában
a' Gloucester Grofs.ban ,
Severn mellett , ismerete«
ásványos vizei yannak.
Chelva, (390 41/ É. Sz. 15° 48'
K. H.) vs Spanyol orsz.ban,
Valencziában, 7200 1.
Ghelydorca , Kyllena Bérczekkel egyesült hegy Arkadiában , hol elöször faragott
Merkurius béka teknyoboí
kobzott magának.
Chemillé , Francz. Mayenne ,
és Loire oszt. vsa , 275 h.
és 3100 1.
Chemnitt t fallal kerített v*
■

Panama* foldnyakán , egy
Saxoniában érczeshegyi ker.
hasonnevüfó mellett, melly
letb. , hasonnevü í'ó mellett,
Mar del Zurba folyik.
melly Göhrenen fellül a'
Freybergi Muldébe folyik: Chepstow-, vs Angliában Mon*
looo h. 18000 1. ezek közzül mouthi Grófs.ban , kik<t6vel; 1524/ K,H. ésjio 4%' E.
750 mesterember 500 legen Sz.alatt.A' kereskedése nasry
юуе1 , kartonban , parketЬеп , kanafászban , süveg*- gabonával, fával; h.ajóiíeben , harisnyában, pamut- szísésse is nevezetes.
ban 's t. ef. 500 mesterem Chequin , l. Çhekiang.
ber, ugyannyi legénnyel Cher, Char us, mellék foja Loiharisnya szbvésben , majd renek Fr. orsz.ban , melly
annyi a' harisnyakotésben
Auzance mellett Auvergnedolgozik , és ezek eggyütt ben ( most Puy-de-Dome
140 félét készítnek ,
5 oszt.ban) keletkezik , Bour
kartonnyomtatás , 5 Mak- bonnais, Berry, Touraine
tart.nyokon keresztül fo
doniai gyapjútár, 1 Lyce
um, 1 künyvtárral, egy vár lyik , Montluçont , S. A1/4 orányira a* vshoz. Egy mandot , és Vierzont mos10 mfdnyi térségíi fejérítosa , több kis vizeket felvesz;
hez egy Tanács hatalmazBleré mellett Loirével kaptatott meg. Az eloszámlált
csoltatik öszve , és mint
portékákkal jeles kereskeegy 42 mfdnyi csavargás ti
dést üz messze tart.nyoktán Bec du Cher mellett
Tours alatt Loirébe folyik.
ban. A' szomszéd hegyekCher felette halas , de kiáben derék kijbányák vanradásai nagy károkatokoínak. Talílni itt Chalcßdon,
nak. Az e' fotól neveztetett
Carneol, Akhát és Topázküveket.
oszt«
Chrmnitz ,
1. Kemnitz , és Cher , a' hajdani felsö Berryt,
és Bourbonnaisnek egy kis
Cseh-Iíemnitz.
Chenavari , hegy , és kiégett
részétfoglal ¡a magában. Ga
tiizokádó , ßaszalt-kö oszbonával, borral, kenderrel,
lopokkal, Gard Franc, oszt.
lennel 's t.ef. bövelkedik.
132 Q mfd. térségen, 208000
ban.
Chendi , falu 3.500 többnyire
1. 3 közkerületrevan osztva:
alacsonv agyagkalibákkal,
t. i. a' Bourgesi, Sancerrei,
fôhelysége egy különöskörés S. Amandi kèrûletre ;
nyéknek Atbara tart. ban ,
mellyek mindöszve307 közNubiában.
sé?et 29 kant.ban számlálnak. Bourges a' fovsa.
Çhenerailles , vs Creuse Fran,
Cherasco , Quierasque , Claoszt.
• Çhentiny , 1. Checiny.
ruscum Piemontban
jól
Çhepan Torrington , népes vs
megerösitett vs , Tanaro,
Tovridge fó mellett Angliés Stura kqzött hoqo 1.
ában , Devon Grófs.ban , Cherbourg, Caesarisb. (49° 38'
gyapjú fabr. , Irrlandiával 31" В. Sz. 16Э %' 42" К. H.)
kereskedik.
Fr. Canal* oszt. vsa, a* csaÇhrpelio , sziget déli Amerika
tornának nagy öble mellett,
mellett , Panama vsától 9
la Hogne, vagy Raz Blan
mfdnyîre, hosszàî mfd gyiichard, és Raz de Barfleur
mölcsfaji nevezetesek.
hegyfokok között, 875 majd
Ciepo, vs déli Amerikában
mind köböl épült , és pala

fcövel fedett házakkal , és tôje van , 's 4000I. A' hegyvárnak káptalan temploma
1 1390 1. 1 hajóiskoláv. Acaa* legjobb «púlete ezen más
demiai társasággal, kézmükép nem felette szép vsnak.
^el hajóépíté' sel,posztó,szazEgésségtelen a' két kozellészadron üveg , porczelán,
vü t<5 miatt ; kereskedik.
és szóda íabr. marhával,
liusssal , 's t. ef. kereskedik. Cherson , Helytartóság EuroVan benne rakodó ház a' Copai Rusíiában , melly egy
ideig Nikolajewnek nevezloniális porttkákra nézve.
tetett ; magában foglalja
Az eddig hasonnevü kiköegy részét Bessarabiának ,
tö most Napoleon kikötöje's a' hajdani Otschakowï
nek hivattaf ik. Az egész Ca
pusztát , déli Russiában
nalón csak ez az egy van. A'kikötötöltese ,54 lábnyimély- fekszik , a' fekete tenger
mellett , Moldava, és Poségü , úgy hogy a* legaladolia, Kiew , és Jekatericsonyabb tengerntl a' kikötöben 26 lábnyi magasságú noszlaw helytartóságpk kö¿btt, Térsége 1206 1/2 □ mfd
út m arad.
herduk , szôlôhegyes kerûlet 300000 lak. Az éghajlatja
Horvát országban Varasd
mérséklett ; csak kévés-s
Várm,ben.
dombjai vannak ; Dnestr ,
lie- /bor, , 1. Tschiribon.
Pnepr , Ingul , Basauluck ,
herni Lugh, í'alu Horvát orsz.
és más folyók öntözik; 's
ban , Zágráb Várm.ben ,
belsö része terméken y, szép,
egy Plébániával , és tulaj- 'de nem felette sok a' fája;
don tôrvényszçkkel. Vasbámarhatartás , vadászat , és
nyájától hires.
halászat legnagyobb élet'heroisier, 1. Tscherlocky.
szerek a' lakosoknak , s<S ,
'herpy. vs Fr. Yonne oszt.ban
és salétrom a' kpvek egyéb
1,59, h.
nemeivel teszik az ásvány~!herron«jus , Lyktosi rév Cre
Országot nevezetessé. Á' lak.
ta özigeteben.
részint Qr.oszpk , részint
'herí onesus parva, erosvárkoMoldvaiak, Örmenyek , Gözép tengcrnél Alexandriától rögök. A' gabonának legna
70 stad. nyugotra. .
gyobb béfolyása van a" külIhtrso , Crepfa , sziget Quarso kereskedésbe , melly a*
nero ob^lben az Adriaitentart, fekvése miatt nagyon
geren, Dalmatziához tartovirágzik. Ezen Helytartó
zik , 4 □ mfdnyi nagyságú,
ság 8 kerületekre van oszt11000 1. belsô része sziklás ,
va. A' fövs
és terméketlen , de a' ten- Çherton, OrQSzúl: Karantina«
gerre szolgáló része jól van
ja-Buchta , Tatár nyelven:
munkálva , 's termékeny,
Xschortschun (46o 38' 29"
Az idevaló olaj, melly Mas- E. Sz. ,500 19' 45" K. H.) 1778
tixfa magból készül az Oban épült / meg van erösitliva olajnál többre beve , Lfiman, vagy is Dnepr'
csültetik. Találni itt mártorkolatja mellett fekszik,
ványt is. Találtatfcak ezea' fekete tengertöl 4 1/2 mfd
ken a' sziklákon és a'szomnyi távolságb. ; 1 kikötöje,
szédszigetekben embercson1200 h. 15000 1. A' vs felosztok is. A' íovsa
tatik: várra, mellyben 1
Çherso, (4Л° .58' 25" É.Sz.320
templom van 1 pénzverb13' К. H.} Bátorságos kiköház , és fegyvertár ; Admi
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fálitásra, tengeri magazinhegyfokoknal reszi Ttezdc
nal, és hajócsinálóhellyel;
tét. Mind a' két részrol töi>J
Gürög külso vsra, 3 temhajózható fókat fogad ma
plommal , 's egy bolttal ;
gába , u. m. Susquehanezután katona külvárosra »
nah , Patomak , Yorlt , Jaegy pestismentö házzal. A'
mes. 'sa* t.
Stereskedése a' kikötö ese- Chetel, Jaxartes, n. fó Thibet
bélysége miatt nem nevéorsz.ban Asiában , Imaw
»etes. 1787-ben II Jósef Cs. » bérczibol ered , és két tor«s II Katalin itt tartották
¡kolaton" Caspiumi ker.Ls
«szvejöveteket , 's egy Aus*ömlik.
"triai Consul itt nevezte- Chesesi , 1. Jeniseisk.
tett ki.
.
Cheshunt , jól épült, 's népes
^Chersonesus , Taurica félsziget
helység Angliában a' Hert' Pontus Eux. és Maeotis taforti Grófs.ban.
va köztt, Taurosok foldén Cheshire , Grófság Angliában,
a' Carciniti öböL, és TaphPalatinátusi Grófságnak is
Tas szorulat által kaprsolneveztetik ; északról Mertatva a' száraz földhöz ,
sey , és Tame folyókkal ,
most Krimea. E'. nevu félmellyek Lancashiretbl szaHziget volt az Arabiai o* kasztják el, és egy szük föld
bölben is. Chersonesus AuYorkshiretöl; keletröl DerTea volt Malaya félsziget Inby vel , és Stafforddal, t öbbdiában.
nyire halmok, 's folyók ál<Chersan*sus , i) Földcsucs Artal különöztetik ;
delröl
golisban. 2) vs Thraciában,
Shropshirevel , és FI in tshi3) hegyally Atticában, és
revel ; nyugotról ShropshiChersowa , 1. Hirsowa.
■Chertn , C410 4' É. Sz. 17Э \#
K. H.)vs Cataloniában Spanyol tart.ban, 2200 I.
Çhertsey , helység Angliában
Surry Grófs.ban, Themsé
mellett , dará kereskedéssel.
Çhe>u*kok , régi Garmaniai
nemzet Weser és Elbe korött , Braunschweig, Lüneburg, 's à' t. tójékában. Fövsok volt Tropaea Drusi.
Germanicus C. diadalmaskodott rajtok.
Çhesapeak, vagy : Susquehannah , melly a' haiózdsra ко«onségesen alkalmatos. Ejseu öböl , melly 125 Qmfd
nagysáífú , 50 mfd hpssza*á?ú , 2 —5 8zéleségû , és általjlban 9 öl mélységíi , Maryland tart, keleti , 's nyugoti részekre оз/.tja , határos a' Virginia! partokkal
ie, és a* Henry, 's Charte*

fóval határos. Cheshire 42
iß, Q mfdet foglal el , 13
vssal, és várral , 113 Eklés.
val, 35651 ház.kal és 191740
lak.kal. Derby és York hegyfokokkal csak keletrôl függ
öszve ; külömben síkság,
kevés erdoségei mellett több-,
nyire nagy pusztaságok vanпак, 1/4 része a' tart,nak
míveletlen áll , és a' nagy
lapályságban 3—5 lábnyi
mélységb egész tölgy és fenyo gyökerek talaltatnak ,
mellyek ama' nagy tölgyesпек maradványi , melly az
elö idökben a' Grófságnak
kôzép , 's északi részét fedte , mellyre nézve a' tájék
is Delamare erdo nevet viseit. A' többi földhez száraláltatik 3/4 fúvestartomány,
1/4 szántófóld ; a' szarvas
marha jó téjelo , és a' hires
Ches ti sajt> melly esztend.

ênt азооо hordóval vite- Chester , (39° 51' Ê. Sz.) Del**,
k Ы, innét ered. A' só is ware Grófságnak ffthelység©
agy nyeresége a' tart.nak.
északi Amerikáb. Pensylva*
lökelö itt a' timárság. Ne- niában Delaware mellett, jó
ány tavakon kívül vari
kikötö torokkal. Kör ule sok
ait folyóji is, u. m: Dee,
ásbest találtatik.
lellynek egy része hajóz- Chester, 1. Chessieux.
ató ; Weever , és Mersey. Chesterfield , vs Derby Grófs.
ban , Angliában , 4000 lak. %
' fövs Chester.
shire , Grófság északi Ame- mesterséges felyó mellett ,
L kában , New - Hampshire melly Trenttel kapcsoltatik
sabad tartom.ban , nagyüszve , 's a' kereskedést szénnel, ólommal, 's vassal feiga 63 □ mfd 128000 L A'
lette elösegiti. Van topánihelység Keene.
ssieux , Chester , helys. Fr.
ka , harisnya és edényfabrihone oszt.ban , rézbányá- ká ja. Vas , és ontómüvei ,
al , 3 olvasztó kemenczé- mellyekért a' szomszéd lael , 's egy hámormühel- kosok érczet adnak.
¡
?el , mellyben rézedények Chesterfield, vs Cheshire! en»
pléhek készítetnek , melÉszaki Amerikában , Newyekböl
Montpellierben
hampshire Szabad Státusb.
rispán,v.rézrozsda húzatik.
1.000 lak.kal.
■tte, С39э 34'É.Sz.i6o 7'K.H.) Chester in the Street , városka
sSpany . Valencia tart.2000 1,
Durham Grófs.ban , Angliá
tster , (530 io' E. Sz. 140 aß'
ban , kószén bányával és
H. ) Cheshirenek fövsa
vasmühellyel.
ingliaban Dee mellett , Chestertuwn , ib helység Kent
583 h. 15000 lak. és egy kiGrófs.ban , Eszaki' AmerikáLötövel, melly még a' régi nak keletirészén , Maryland
nód szerént bástyával '9
Szabad Státusában , Chester
ellegvárral van erftsítve. A'
fó mellett , 140 ház. és vas-<
lázak is a' régi mód szerént
hington' Collegiumával.
annak épülve. Az Irlan- Chetina , vs Candía szigetéliai vászonból itt eszt.
ben , Naparol fó mellett.
lént több mill. Yardok ra- Cheuxan , sziget Chinaban ,
catnak lé. A' kereskedés a'
Chekiang partja és Japoniai
>artokon , 'я Irlandiával . szigetek köztt.
\
ontos. Asványportékák, és Cheville, I. Furkenberg. *
sgyébb fabricatumok . is Chevinay , falú Fran. Rhone
iagy divatban vagynak.
oszt.ban , rézbánvával.
3hestisajt, s<5, komló nagy Chevi 'tà , Zeviota , hegyek ke*
nértékben árultatik, A'haletröl nyugotra : Northum
ócsinálás , kesztyü , pipa
berland és Cumberland tarabrikákon kívül , az indu- tomáñyok között, mellyek
triának több ágai is vanAngliát Skócziától külÖnö-*
ak.Több familiá ji gazdagok.
zik.
ester, Grófság északi Ame- Chèvre С de la), hegyfok Fr*
•ikában Pensvlvania szabad
országnak nyugoti kÓrnyé-'
ítátusában, Brandywine fó
fcén.
tnellett , nag-ysáfra 40 □ mfd Chevreusei Caprusium , vs
27940 lak. Vasérrzkove , és
vette fó mellett , Fran. Sei
fesztenyefáji nevezetesek,
ne és Oise oszt.ban > i-75n
Fövsa West-Chester.
lak.kal.

Çfoynow, mvs Cseh or*s.ban
a' Tábori ker.ben , 400 lak.
ezüst bányája , Schwarrzenberg Herczeghez tartozik.
Chias , fó Natoliában 4 melly
Altobosco tenger melîettaz
Archipelaguszba szakad.
Chiamay , fo Asiai Tatárságban , India, határán.
Ghiumetlan, 0 Mexikónak tartománya , egy hason nevü
vssal.
Chiatnporriero , vs Piemontban , a' volt Doria osztályáЪап, mellytöl a' körül fekvô vidék Val di Chiamportieronak neveztetik.
Chiana, Glanis , fó Olasz országban , melly Arezzo mellettered, 120 folyócskákat
és tavakat vesz fel , es részint Arnobá szakad , részint
Orvieto
mellett ,
Paglio fón áltaj Tiberisbe
ömlik. Chianának vidéke
egy a' legtermékenyebb tájok kozzül ezen opsz.ban. A'
fónak alsó része alkalmatos a' hajózásra.
Chiripa i görög orzzági vs M6rea part] ain.
Chiapta , Chiapa , tart; a' Mexikói törveny ker.ben , Guatimalában , Eszaki Amerikában, Kosenilla bogárral
bövelkedik. A' fövs
Chiapta v. Cividad Real, 400
Spanyol es 100 Zsidó familiávaí , Erseki lakás , mestermüveket készít tollból,
gyapjúból , 's a' t. , 's nagy
kereskedést üz csokoládéval , gyapottal, Kosenillabogárral. Töle 12 mfdnyire esik
Chiapte de los Indios , vagy is
Indiai Chiapta i 4000 Indus
familiáv. , van 2 czukormalma és pántlika kereskedése..
Ghiaramonte , vs Sicziliában,
Val di Notoban , 6.500 Iak.
A' mostani Pápának VII Piшпак születésehelye.

Chiarenzn v. Clarenra, berül.
Moreában , melly a' lia jdani Acháját tette , és északról Lepanto oblével ; keletrcl Braccio de Malvával;
nyugotról a' kozép tengerrel; délrol Belvederevel határos. Itt van
Chiarenza , va egy megerösitett
kikötovel.
Ghiari , Clarium , kozépszerú
vs Lorab. Vel. Királys. ban ,
a' volt Mella oszt.ban , 0glib mellelt, 7000 lak.kal.
A' Francziák 1701-ben itt verettek meg az Austriaiaktól.
Chiaro di Chiusi i és Chiaro
di Montepulciano , 4 tó 0Olasz orsz.ban , Chiana fióval vannak öszvekapcsolva,
és elösegitik azon a' hajózást elan ny ira > hogy a' csónakon Tiberisböl Arnoig hajózhatnak.
СIdoicio , fó Olasz országban ,
melly az Ankonai ^Iarkban
Apenninek kbrül ered, és
a* Tiberisbe ömlik.
Chiavuri , Claverium > Piemontban a' volt Apennini
Fran. oszt.nak fövsa , szép ,
kozépszerü , és kereske- .
dö vs , Lavagno foja mel
lett, Rapallo tengeröböltöl
nenv messze i 7.680 lak* és
vásárokkal.
Chiavasco , Chiavasso , Chivasso , Clavasium , ( 45o V
É. Sz. 25o 30' K. rL) èrôs
vs Piemontban, a' volt Do
ria Fran, osztályábañ , hol
Orco Poba folyik , 54.50 lak.
kal , lakja egy Püspoknek ,
van vászon fabrikája ¿ gabona , és marhavásárjai.
Chiavenna , Clavenna , Cleven,
(46o 19' 28" É. Sz. 27o 5'
30" K. H. ) vs Lomb. Vel.
Királys.nak hason
nevü
vblgyében , magas hegyék
közbtt, 2.800 lak.kal, selyem fabrikával , 's általútazó kereskedéssel.

¡ves, megerosített helység
too lak. Portugalliában ,
гаг os montes tart. ban,
amego fó mellett , mellyen
tal egy Római híd vezet.
'.hai , 1. Jedso.
:he nove , kastély és falú
orváth orsz. Zágráb Váregyéb, Zágrábtól 2 i/ióra.
U. Erdftdi Grófs. , lab.
or. es kat. Szaván túl.
s lester, Cicestria , (¿o0 49'
>" É. Sz. 16o 54' 25" К. H.)
ngliában a' Sussexi Grófs.
ak fövsa és kikötöje , La*nt mellett , helyes épüfekkel, egy Chatedr. temp.
ial , termékeny 's kelleme•s tájon fekszik. Lakosi
i/.zsal , darával, hallal, és
ízü tengerirákkal keresednek ; némélly portékáat gyapjúból is készítenek.
~Леи , nagy város Nanking
irt#ban , Chinában.
euien , orsz. és vs Saikok
'.ig.ben, Japonban.
'■gan , nasry város Kiangsi
trt. Chinában.
slana , helys. 10.000 lak.
al, Spanyol ország* Sevil-1
i tartományában , Cadixak ellenében, a' szárazon
ey tengerkar mellett.
e/asa , vs 's kis eroség , egy
oszifclán Moreában.
em tova, a' Bavafiai tenger ,
agy tó Bavaria' Salzach keületnek nyugoti szélén ,
raunsteintól 2 órányira 3
fi □ mfd nagyságú, .56га
osszú , 3 szélességü , 14 térigu , legnagyobb mélysége
40 lábnyi. Némellv jó ízü
alakkal kedveskedik , u. m.
alóczával és rzethallal.Tailtatnak i't tengeri raadaak is. Priem , Achen , és
lás fókkal nevelkecfik ; 2
agy szigetei is vagynak ,
. m. Herrnwörth és Fraun worth.
¡enchang , nagy vs Kiangsi

tart. Chinában két fó kßzött, négy vsok tartoznak
hozzái
Chienning , nagy vs Foukien
tart. Chinában.
Chiento , Marca d' Ancona,
Pápa birt.ban Golfo de Venedigbe fó viz.
Çhieii, Quiers, (44° 53'É.Sz.
iSP 15' K. H. ) kis város
Piemontban a' volt Po
fran. osztályban, 10.000-en
lakják, jó bortermö vidéken fekszik. Külombféleportékákkal kereskedik.
Chieso , Chiso, Clesium , fó,
melly Lomb. Vel. Királys*
ban, felsô Etsch. obzt.ban.
ered , és Miñcio oszt.ban Oglioba ömlik.
Chieti v. Civita de Chieti , másképen Theate , (42o 42' É.
Sz. 3iO 28/ К H.) Nápoly országb. az innensó Abruzónak
fóvárosa, 12.230-en lakják ;
nem meszsze Pescara fójától , a' tengertöl 2 mf'öld
Püspöki lakás, egy káptalan templommal. Ezen vstól vette nevét a' Theätinus szerzet , melly 1524-ben
fundáltatott.
Cfiievres , Cervia, kisvs, 2T8»
lak.kal, Fran. ország' Jemappe osztályában.
Chifnle , sziget a' veres tertgeren , az úgy nevezett köves Arabiának partjai felé.
Chignecto , Chignectico > vs új
Skócziában, Eszaíti Amerikában, kelleiWet es vidéken ,
körüle szép rétek fekszenek
ñyugot felé jól kiterjedve ,
és külombféle folyók a'
hajózásra alkalmatosok.
Chigron, Fran. Indre 's Loire
oszt. vsa.
Chikasaws ,. harczoló nemzet
Északi Amerikában , 1732-.
ben a'FrancziákkalMissisippi fó felett viaskodtak , és"
több veres ütközetek után
anaak ©gy részét elfogia-l-

t&k , és a' Franczlákot Ca
so, k8szén, vas és kéneso' >
nada , és Louisiana Köztt
ñera külömben czïn , ólom,
tartott kozosülésben aka- leginkább réz,ezüst,'s aranydályozták.
bányák tekintetre méltóh,
Chilea , völgy Perúban , Déli
A'nbvevény orsz.ból mÁr^ooo
Amerikának tartományá- féle új plánta találtatott itt
ban , Limától lo mfd 's fefel, mellyek kbz-btt lofestölette termékeny , jóllehet
nbvevény ; az Európai gabocsak bis fók öntö'zik is.
na ád itt 50 , gyakran 100
Chilgont ui , homokos vidék ,
annyi ibvedelmet is. A' fák
Orosz birod. Irkutzk nevii
között vannak a' Pehuab,
Helytart.ban ,
Tschikoi
a' kókoszpálmák , a' tornfolyó mellett ; egy ékes bál)ényfán'ak egy új neme. Al
vány templommal, melly
állatok országa: a'Tapier,
Datsan név alatt az Orosz
egészen különös nemü szarUralkodók alatt álló Monvas , nagy raâcskafajt , a'
goloknak volt építve tisztekrabiok (ko/épszerü kutya
letekre.
és medve fajt).Vicunna,páiiChili, (25o—45° D« Sz.) Au
czélos állatok, gerényffcjt,
diencia , Peru Spanyol Vibarnamenyét, süldisznó , új
ce.-Királyságában , a' déli
nagy vízipatkány , vad lotenger , Paraguay Pam
vaít több ezren , a' fekete
pas, Tucuman, Peru , 's Panyakú hattyú , ñamingo ,
iagonia koztt fekszik. Az
kondor, 'sa' t, Az ott szü/ Andes* bérczei az orsz. kölettek közzül emlétést érzepébe nyúlnak,'s innen sok
demelnek az Araukoíc, I.
eggyes , magas , hóval feAraukok. Ezek után jönnek
dett hegyeket láthatni, melaz Európai eredetüek. A'
lyeknek magasságok még kereskedés csak kozépszenines megmérve, íllyen : a' rü , az arany , ezüst , réz , 'i
Manflas, Logavi , Villarina. t. ef. Spanyol orsz.ba 's LiEzeken kivüí 14 tüzokádó mába hordatik. Az egyháhegyek számláltatnak.Mert zi felosztás szerént Chili i
olly gyakor foldindulások- részre osztatik:ú.m. SanJago,
nakcsakCopiabo'bCoquimba és Conception. Azegésztart.
tartományok ninesenek aeddig Királyi Audienca állávettétve, talán fold alatt tal kormányoztatott, mellyvaló mélységeí , és csator- nek feie a' General-ftäpinájimiatt. A 'fók hegyekröl tány, 4 Királyi Tanácsnoaláfutnak a' déli tengerbe :
kok vollak tagiai , az AuCopiabo , * Maypo , Tolten , diencziának , krktöl a' nagy
"Valdivia i . *Biobio 's Maule Indiai Tanácshoz lehetett
folyámok , mellyek közzül appellálni. Minden vsnak
az utolsók hajózhatók. Az volt Magistratusa vagy Caéghajlatja mérséklett 's egés- bildo. Most ezen tart. revoeéges, az Andeszekb. kemény lutzionalis állapotban van.
hideg uralkodik. Az ásvány Az Audiencia 2 részre szaországnak termései ezek •. kad : Spanyol orsz.hoz tarkbvévált cstgák , derékpor- tozik S. Jaffo és Concepti
czelán agyag , fekete agyag, on , a' Chiiihez tartozó sziderék porfirkö , egész á- getekkelí Juan, Fernandez és
métkô halmok , itevés jeles Chiloe szig. A' fftvs S. Jago.
rubin é.8 smaragd kövekj, Chillan , tubdelegatio Chili1
ten.
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ben, Déli Amerikában , ha's egy várral.
son nevü fö helységgeí.
Chimbo'ratto
" '
, a' * Cardillerálc-»
nak legmagasbba , melly'
ùloe t a Chiloe szigeteknek
21.136 lábnyira áll a.' tenlegnagyobbika, 38 mfold
ger* szine felett. A' földön
liosszú , i2széles, 25,000 lak.
ltal. Az éghajlatja kellemenem ismérünk most magasbb hegyet; Tapia tája ,
tes; de a' szélvész gyakor; la
it osî halászattal, szarvasmellyen áll, 2191 metres(i483
öl) magasbb a' tengerszinén
marhával és disv.nokkal ba»ioskodnak. Gyapjû portéfellül, tehát csak 1/16 alaKával és fával kereskednek.
csonyabb Aetnánál ; tet.eje
ezen Oriási hegynek csak
A' fövs Chacao.
hiioe-&ùgetek , tulajdonképen
3.640 metressel nyúlik ezen
Archipelagos de los Huayhegyszinén fellül , csak 84
tecas , ( igy neveztetik a'iegmetressel kevesebbé, mint
Jiagyobb szig.töl ) vagy : de
Montblanc' teteje a' Chalos Chonos ( a' szárazfoldi
mounyi Priorságon fellül.
Indusoktól, kik itt hajdan Chimera , Ki maria , kis tórok
a' csigákot szorgalmarosan
vs Albaniában, a' Joni tenger mellett. Egyenes kofogdosták Ç 44° iW—4.5° 55'
szálon áll, jó kikötoje van,
D. Sz.) mint egy 3000 sziés Püspökje. A' körülfekvö
getraj » Chili partjai körül ,
Déli Amerikában , mellyek
tart, hason nevet visel ; háborús lakosi magokat ChiCyprusokkal és vad gyümarioteneknek, v.Kimariomolcsfákkal
fedeztetnek i,
táknak nevezik ; épület fá
küiömben pedig, kivévén
val , zömörcze timár-fával,
talán Tcalao , Quisnanco>
apró 's malozsa-szölövel 's
Ayaupa ésJenguehuen szige-*
börökkel kereskednek. A'
teket, egy sem képes elfogadni a' . hasznosbb mivehegyfok , melly itt találtalést. Mintêgy 172 1/3 □ mid
tik , Capo della Longuetátért foglalnak el , 70.000nak neveztetik.
lakosokkal. S/.arvasmarha , China, Sinn, v. Tsina, lakosinál
disznó, parduc z , farkas ,
Tschon-K.ue , ( melly annyit
vad lud, és a' haluknak nétesz, mint a' fold' közepe)
hány nemei találtatnak itt 4
nagy birod. keleti Asiában^
(20o és 41Э között E> Sz és
de italra való vize nincsen.
115o — 140O К. H. Ferrotól)
Chilombo , Matamba orsz.nak
vsa , alsó Guiñeaban , a'Ki-4
nyugotról keletnek 370 ném.
rálynak mostani lakja.
mföld a' hossza , és északChilon , 1. Dechilowv
ról délnek 300 mfd a' széle, és
Chilongo , tart. Loango orsz.
mintegy 70000 □ mfd fbldban, alsó Aethiopíában , laszint foglal. Határjai: északkosi elefánt csonttal ke
ról Mantschou ors/.ág, és a'
reskednek;
Mongol fold, melly a.' Chi
Chiman а , hegy Lyciáb. kis Anai falak által választatik
siában , hol anta szörnyü
el tole ; keletröl . a' sárga
állattal a' dolog tortént. Itt
tenger ; délrôl a' Chinai tenegy völgynek is neve.
ger , és Formosa tenger kar ;
Chimarioten , 1. Chimera. .
nyugotról Anan Csástairság,
Chimay , vs Planche Eau (Tea' Pirmani orsz.nak északi
jervíz) mellett, Francz. J'etarto mánya , és Tibet. Chi
mappe oszt.ban , 1.890 íak.
na ¿—6 hegylánczok által
¿ÜB.bEX¿ I.dah.
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■ragyoïi keresztül hasítva ,
mellyek öszveseggel az Asiáiknak magas hosszításai ,
's a' Tibeti , és Mongol' Alpesek. Eggyeshegyek 2oooen számláltatnak , mellyek
között ha nincs-e tüzokádó,
bizonytalan. Folyóji 147bhez közelitnek ; a' föfolyamok : Hoan - ho , vagy a'
sárga folyó ; és Yang-tsekiang , vagy a' kék folyó ,
mellyek nagyobb részint a'
többi folyókat magokba veezik ; vannak tovább magoktól függo folyóji is , u.
m. Hong , és Pay-ho. Tavai :
Tong-ting-hu , Po-gang-hu,
és Tai-hu a' legnagyobbak.
Több mesterséges fókkal. A*
tengeröblök közzül emlithetjük a' Tunkinit , és a'
•árga tengert. A' tenger
szorultjai között a' Hainani, és Formosai útat. Az
ég-hajlalja északon kemény,
belsö részeiben mérséklett;
déli táján pedig heves. Termési : északi , 's a* magasb
vidékeken majdminden ne
me az Europai gabonának,
's a' fekete köles ; az alacsonyabb , 's leginkább a*
déli tart.nyokban a' riskása
nagy menyiségben , 's théa.
A'kerti nôvevények között:
saláta , borsó , o< hra (borsó faj) földi alma 's t. ef.
majd minden neme az Eu
ropai gyümölosnek : baraczk , alma, kôrtvély , olajfák , mandola , czitrom ,
narancs , gesztenye , 's t. eft
tulajdon gyümölcsfá ji:Kaínmat (narancsfaj) litschifa,
lcujavafa, 'sa't. Majd min
den Europai állatok : lovak,
«zamarak , ökrök , kutyák ,
macskák, disznók ; a' gyapjas marha ritkább. Vad ál
latok: elefánt, tigris, hiúz,
pézsma; a' Thibeti öfcör,
dromedár, vaddieznó, szar-

vas t róka , tengerinyúT*
több nemü majom , a' madarak is nagy számmal van
nak , kácsák , vadludak , arany,'s ezüst fáczán, selyem
bogarak. Tobbnyire az Eu
ropai halaknak minden ne
me, és az aranyhal , melljr
már most Europában is találtatik. Ásványai: lazúrkö , jáspis , hegykristály ,
vesekö , mágnes , granát ,
porphyr, külombféle márvány , porczellán , koszén ,
só ; bjinyák, mosott arany,
ezüst, vas, czín, réz, fejérréz, vagy Tsetong, és kéneso.
A' lakosok száma külömbféleképen adatik elö , Bar
row után333 mili. Guignes
után pedig 123, legigazabhan pedig 250 mili. Felosztatnak valóságos Chinaiafcra, Mongolokra, Mants' hukra, Tatárokra, és Indusokra. A' Chinabélinek arcza
széles , négyszegletü , nyilt
homloka , hosszúkás kiálló
szemei , kis orra , minden
emelkedés nélkül a' szemek
között ; kozépszerü szája ,
széles , tobbnyire általszurott fule,
ritka szakála,
mellyet csak 3oesztend5s korában kezd nevelni ; feke
te, erös , sürü haja , és világos barna bore van. A'vastag
testüségszép nálok.Az asszonyok kôzép nagyságúak , és
gyengék ; orrok rövid, szemeik repedezettek , szájak
kicsiny, ajkaik fény esek, pirosok ; majd mindnyájan
kenik magokat. Lábaik kisdedsége legnagyobb szépségekhez számláltatik ; ezt
mesterségesen
megszerzik
magoknak , mert a* leányoknak még kisdedségele
ben lábaikat olly eröseii
rnegkötik, 's oszveszorítják,
hogy nôvések erövel hátráltatik. A' Chinaiak aagj
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testi erövel birnak , és már
keresztényék gondolatlangyermekségekben nagy terh ságoknak tulajdonitják 1 obemelésben gyakorolják manyire. A' tudományos dolgokat. A' társaságban szegoknak ismeretségekben a'
lídek , barátságosok , készek
Chinabéliek , kivévén a' Jaminden hasznosra, bár mi ponokat, fellülhaladják A~
nagy munkába kérüljen is.
siának minden más nemzeA' Chinai nyelv kevés mind
tét ; de foldleírások, éstóregy tagú szavakból áll ; csak téneteik regékkel vannak
3.50 gyokér tagokat szám- tele. A' csillagvisgálás, töblálnak , ezen számot azon- nyire vakhitü csillagjelenban csupán a' külómbféle tés , csak még is vannekik
kimondás által 7,700-ra vi- napi esztendejek, melly 36.5
szik fei. Innen van , hogy napból , és egy nehány ónémelly szó <¡o képen is
rákbói áll , ezt 12 holnahangzik. A' Chinai irás ñera pokra a' holnapokat hetekbetükböl « sem szótagos je- re ,. ezt 7 napra, osztják feí>
lekböl , sem hieroglyphek- vagyon szökönapjok is. Az;
bcl, hanem valóságos ielek- orvosivisgálás mestermü*
eredetü. A* könyvek mozböl áll , minden értelemhez
képest 80000 illyent szám- díthatatlan betükkel nyomlálnak ; hogy erthetôk le- tattatnak ; ecsettel írnak r
's tús , vagy fekete festékgyenek , ma jd egy egész em
ber kor kívántatik tanulá- kel, papirosra, felülrftl alá.
A' képírásban eleven festéksokra.
Chinában 3fóvallás ural- kel élnek ugyan , de rosz a*
rajzolatjok.A'musikájok egkodik : 1) Con-fu-tse-e , vagy
Confuciuszé , kiknek ergyügyü, éslármás. Az épíkölcsi tanítása meglehetös té* vadságot mutât. Fabr.
jó , melly egy fo lényt is- jelesek-. sel yemp&rtéka, karmér; ezt követi a' népnek
ton , csalánpatyolat , poiznemesebb része ; <z) Laotó, porczelán , papiros (a'
kung-é , vagy is a' Tao-tse
Bambusnak belsô kérgébol)
felekezet , melly annyit
pamut , selyem , kender ,
tesz , mint fiai a' halhatatszalma , zsebórák (de méglannak ; ez a', boldpgeágot
durvák) ágyúontés , és pushelyhezteti a¿ csendes gyö- .kapormalom. A' kézimüvek
nyorüségben y és a'koznép-. közönse?esen az
utakon
Лек tulajdona; 3) A1 Fo,
gyakoroltatnak ; a' kovávagy Fo-e valás , ez egy nocsok ülöiökkel , 's kalapágány kereszténységy mellycsokkal házról házra kere-»
nek nagyszámú papjai 'Bon- sik a' munkát. A' legnaczok) egy tulajdon Hierargyobb kereskedés a* belsö
chiai statust formálnak. Az
részen a' tartpmányok köUdvar' vallása a' Lámai val
zött üzetik , és a' sok meslas. A' keresztény hit is
térséges folyók , és ]ó Qrezép elömenetelt tett,a'mosszágutak által felette 6ÏÔ»
taniCsászár maga , (a' közmozdítatik. A' csekély külhír szerént) általtért erre;
sö keresk?dés részint karade az újabb tudósítások li
vannak által Siberiával, rétan Pekingben a' kereszszinj: a' tengeren Japoniával,
ténység nagy üldo/.éseket és indilval üzetik , de a'
Chifiai hajók nagy (itat дет
szenvedei.1 , 's ezt; némelly
39 *
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Éehetnek. A'tengeren kereskedö Europaiak (az Angolok Hollandolt , Franrziák,
Dánusok, Svédek) csak kantonokra vahnak szoritva,
es innen porczellánt , vastag selyrriet , selyem , és
pamut portékát , papiros
virágot, lakirt , és tekenös .
béka héjakat , aranyat ,
те/et, czint, aczélt vasat ¿
(ólniot , timsavat , olvasztósavat, kenesöt; drágakoveket, márványt, czukrot,
gyombért , indigót , theát ,
rebarbarat, becsinált gyümolcsekèt, arrakot, gumilakot, ámbrát , 'smás egyebet visznek ki ; és ezüstet,
gyapjút , materiát , ókulárokat,messzeható üvegeket,
orákat, puskákot , kardokat. 'st. ef. visznek be ezek
helyett.Az orsz.lás határ néikül való , eggyes Uraság, és
örökös. A' mostani Uralkodó
familia ( 1644-töI fogva )
Tungusi eredetü , Mandschu nevezetü. A' mai Császár Kia-King. Chinában
nines n'emzeti nemesség , az
Uralkodónak familiáján ,
és Confucius' helyben maradó jelesbb tagjain kívül.
Az ország' jelesbb tisztjei
Quoanoknak neveztetnek ,
( a' Portugallusok ezeket
Mandarineknek nevezik) A'
Császár nagy Tanácsának ,
melly 6 fö Ministerekböl
áll, kik Collao nevet viselnek , mint legföbb elválasztó hívatalnak alá vettetve
vannak : 1) az Itélo udvar
Lijpu , meíly az üres hivatalokra személyeket nevez
ki , a' Mimsterekböl , és
MandarinekbÔl áll, kik az
esdeklßket ítélik. 2) A' Finanezia , vagy a' közjövedelmü hivatal Hupu. 3) A',
czeremonia rend , Lipu ,
melly a' bevett régi «¡toká-

soknak megtartásokra ví-«
gyáz , és a' külsö országi
követekkel foglalatoskodik.
4) A' fóhadikormány Pinghu.,5)A' kinzótbrvény Hingpu. 6} Az váltó kamara. Ezeken kívül van még minden tart.ban egy nagy Tanács , és a' vsokban vannak
forvény udvarok. A' Csá• szár jóvedelme 66 millí font
sterlingre tétetik , mellyböl a' Polgári , és hadi költsêgeken kívül az udvarnak
tartására 14*043,734 font
sterling marad. A' hadi eró
700000 gyalogságra, és 200,
000 lovaságra tétetik , ezek
Legiokra , 10000 embert vévén egy re egy re, osztatnak
fel, és 18000 MandarinektoI
lelkesítetnek. A' fegyverek
kardból , nyilbóí, ivbol,éí
nyársból áll ; a' tengeri ereje
csekély. Chinának 155 elsó
rangú Fú végzettel , 1312
második rangú.
Scheon
végzettel, és 2257 harmadik
rangu vsai vannak , Hien végezettel. A' tulajdon nevü
China 15 tart.nyokra osztatik : i)Pe-tsche-li, 2) Schanton ; 3) Kiannan , vagy Kiang-nan. 4) Tsche-tkian;
¿y Fo-tkien ; 6) Quan-ton;
7) Kian-si ;• 8) Hou-Quan;
9) Honan ; 10) Schan-si;
1 1 ) Schen-si ; 12) Se-tschuen ; 13) Koei-tstheu ; 14)
Quan-si,
15). Yun - nan.
Utóbb Hay-nan , Changtschuen-chan , Tai-Ouan,
mellyet ftz Europaiak Formosanak neveznek , Hiamen, vagy Emouy , és a'
Ponghu szigetek. A' Chinai
Császár hatalma alatt van
nak a' kissebb Burharia , Mongolia , és Mantschur; és a' köizvetve tôle
függö Korea , és Lieu-Kieu
szigetek. Aa egésx bir.nak
füvts* Peking. '

Chinai falak , At építésmes- Chinchilla t .(g&o 48' p.
terségiiek , egy rend-kivul
20' K. tí.) vs Murciaban Spavaló , és csudálatra méltó луо! országban , egy régi
míve, nem ugyan az épívárral , és mint egy 4630 I.
tésnek kûlônôsségére , haKözel hozzá van sóforrás.
nem nagyságára nézve. Ez Chinchón, város S panyol To
ft' i'al Chináaak ¿tzaki réledo tart. ban, 6400 lak. A*
ezén a' Mongolok' beroha- hasonnevü nagy. Grójt'ságnások eilen már 2000 eszriak fövsa.
tendök élott 20onémetmfd Chincin, tart. Asiai Tatár.ban,
tt'ren huza'ott , a' hegyekAsbest ásvánnyal , mellynek lejma^asbb bérczeikrol bol meg nem egethqtö vá(mellyek köztegy .522.5 lábszon készüL,
maíasságú) a' legmélyebb Chineo, Puélo Chineo , Cyuvölgyeken kiresztül hajlós
con, kis sziget . Asiában ,
boltozatok általa1 f'ókon is Sumatra sziget'
nyügott
kereszlül; és oily helyeken
része mellett , szép kikÖtövan , hol fontos általjárável , és fo portéka rçakadohesok vannak, kettös, és hár- lye déli Sumatrának. A'
mas Hniában , egymás ubors , melly ezen sy.igetben
tán, és minden 300 lábnyi terem , jobbnak .jtarjtatik
hossza után vigyázó tormint a' Ceyloni..
nyokkal vagyon erositve. Chmey , Ciney kis vs Francz.
11 lábnyi magos foldsánczors/.ágnak Sambre , és Maból áll , melly elöl , 's háas oszLban. 1050 1. Boeh kie
tul erös égetett kövekkel
fó mellett.
van kirakva , mellynek 2 Chtnkiang , h. vs Yun-nan Chirend gránit mívdarab szol
nai tart.ban , 4vsok tartozgál alapúj. A' falon f'ellül nak hozzá , más azon ne,5 lábnyi bástya áll lövö- vü vs ott Kiangnan tart.
lyukakkal, es keskeny görbe
ban van, nagy kereskedéssel.
nyüásokkal, mellyeken ál- Chinon , Chaino , ("470 11' 4''
tálláthatni, mitorténikne- E. Sz. 170 50* 49" R. tí.)
hány réfnyi távolságon a'
mestei ségeketüzo vs,és a'kefal' alapitól. A' vigyázó
rület iövsa Francz, ország'
tornyok a' falfelet 12—23 Indre, és Loire oszt.ban,
láb magasságnyira emel- Vienne mellett , 840 h. 6qoo
kednekfel, égetett kövek1. erös várral,és pamut fabr.
bol vannak épí tve , gráItt jelenté magát az Orlenifkö alappal ; г vagy
ansi leány Vil Károly Kir.
2 emeletü boltozattal , Iö- nak; itt született egyszersvolyukakkal , és fellül egy
mind аг tudós Rabelais Fer.
bástyával. Ez a' fal az elö- Chinorán , falu Nyitra Várm.
óvásnak haszontalan muri- Magyar orsz.ban nem meskája, most már itt 's ott
sze Oszlántól az Esztergomi
omladozik.
Ersekség' jószága , helyChinai Taiáiság, bizonytalan
beli Plebaniával, és kirá-r
nevezete az északi tart.
lyi sóházzal.
nyoknak China birod.ban, Chinsura , népeshelys. Bengat. i. Kis B'ycharia, Mongolia, . lában Huglinál , melly eddig
és Mantschur tart.nyoknak. a' Hollandokhoz tartozott;
Chincheu , n. vs Xantung Chiselyemel, pamutkészülefeknai tart. Lan
kel , salétrommal , és opi-
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Chiquitdh étimos népség Rioummal kereskedik.
de Га PJata országban , déChinting, ta. vs Pe-tsche-li tart.
li Amerikában a' 16o és 3*0
Chinában 31 vsok vanhak
D.Sz-. к iztlaknak, nagyok,
elatta; mellette fekszikCanés jó termetüek , hosszúkás
guien hegy , melly fejét a'
ábrázatúak , csaknem egéfelhöbe veri , és tetejen eszen ruhátlanak : csak a*
gésséges forrás vari. 4
Cazikok
viselnek
rövid
Chintu , fö vs Suchuen Chinai
ruh&t , és az asszonyok csetart. ban.
• Chio,\. Skios.
kély elökötöt ; alacsony laChioggia; Chiozza, vagy nagy kásokról híresek; melly hasonlít a' szütokemenczéhez,
Chiozza, Claudia fossa, C4.5°
és olly szük bemenetele van,
lit' 32" É. Sz. 29° ,56' tf>"
hogy csuszni kéntelenek , és
K. H.) ve 2O00 1. egy hainnen vették neveket is. A'
sonnevu szigetben , hoi
közöszvejövetelre azonbán
Brenta a' Velenczei Lagunéhány
nagyobb
házanákbá szakad, Lom. Vel. kir.
lakja egy Piispeknek ; kápkat építettek.Az asszonyokkal ugyan nem bánnak úgy
talan templommal. A' vs ,
mint sklávokkal , de a'hártielly, mint Velencze , kazi rend et 5 к tartják ; а'
rókon áll , egy kikötöt
iiyujt azbknak , kik Romá- tánczban rëszt veszhek , de
magok vannak egy közbea
ba utaznak , és oily jussal
bír, hógy az általmeno pora' tánczoló férfiak mellett.
Muzsikájok íflautából, v.
tékákbol kedvére vásárolsípból áll , mellyet az ifjú
hat, Itt a' tengervizböl
Chiquiták fúvnak. Nagy résót csinálnak. Innen egy
sze már kereszteltetett. 1767
hajózhato mesterséges fó
Poig vezet. A' vs kbhid álben 10 helységben 24000 lélekszámláltatott. Ezek még
tal vagyon a'szározzal kömost is mint a' Guajacurazbsülésben.
sok , a' Spanyolokat rémíChionstange , Praslowitscha ,
tik , és a' Guanasokon ural; '*' ' Constantiana , kbzépszerü
vs Bulgariában , a' fekete
kodnak.
tengernél ; hajdan felette Chira, sziget Guolfo de Sali
nasban , új Spanyol orsz.
nevezetes volt.
Chin*, jïïgeumi tengeri sziget,
ész. Americáb. LegszebbfesJoniához közel , márványa,
tékétôl hires, melly itt egy
és fügéje által hajdan hires.
csiga nyakáról szedetik.
Chippenham, helység Angliá- Chirac , vs Francz, Lozère
ban Wilt Grofs.ban, Avon
oszt. aoo h. 2030 1.
mellett, sokat éro posztó Chirbi Quels, igy neveztetnek
4 kis szigetek a* kôzép tenfab г.
Chipping- Norton , vska Angeren , a' Siciliai , és Afrigliában , az Oxfordi Grófs.
kai partok között,
ban 1800 1, kik lóterítóket, Chiron , Arriege' Francz. oszt.
és dur va gyajúportékát ávsa.
TÚlnak.
Chirow , vska Gallicziában,
Chipping -Sodburg , 1. Sodburg.
sl' Sambori kerületben, laChiprirwatt , vs TÖrök orsz.ban
kosi kapczakotésben foglaBulgar-Ili tart.ban, Kibrilatoskodnak.
tza mellett, lakja egy Gö- Chisala , felette magas hegy
rög Erseknek.
Matamba
országban ¿
"4
.
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szerecsenektol mint egy Chitau, hajdan falu Claven-*
szenthely tiszteltetik.
toi egy órányira , Lpmb.
Chtiamo, vs Candia Török
Vel. kirs, de 1718-ban ,Sept.
szigeten , kastéllyal , és ki18-kán Conto hegy hirtelen
kötövel,Görög Püspök lakja.
tbrtént bészakadása által
?hisch , Chysse, vs ,* é» vár Plurs kereskedo helységgel,
Cseh orsz.ban Ellbogeni heés majd minden lakosival
rületben , Strzela , vagy
eltetnettetett.
Schnelle folyó mellett , Chitocuello-Kakoriundo, Scella*
egy kath. tempi. , lakosi
felsö Benguela tart.nyának
buza, és rozstermesztésbol
fövsa , a' magas Lombo* eélnek.
reszkedojén , a' Portugalliai
Chisne , Chizsne , falu Arva
Helytartónak lab ja.
Várrn., felsö . á. áeb. a' Gal- Chitro , Pingo, vs Macedonialicziai hatàrokon,gybnyôrû ban, Gulfo di Salonùhi meldombon, mintegy ora jálett , egy FUspokeóggeL
rásnyira terjed , és a' 100 lé- Chittenden , szegényül mívelt
pésnyire alatta csergedezó
Grófság északi Amerikában,
erdei patak' hosszában fekVermont -szabad Státusban
ezik ,két rendben , mellyek
Champlain tava mellett,
közöttazut megyen. Hatá- 8.5 □ mfd nagyságú , 7400
та nagy 's lapályos egykelak. Fohelysége Burlington,
véssé sovány , 'sazérttehát Chiuncheu , 6-dik vs Tschejobban a' számos marháKiang , és 10-dik Kouang
jinak legeltetésére mintsem
tart Chinában.
mivelésre alkalmatos. Lak. Chiusa , (la), vs Piemontban
Lengyelek kath. , kik' száa' volt Sfcura Francz. oszt.
та 1500га megy.Ezeknek ki,597o lak. üvegfabr.
eebb része Scultetusok sza- Chiusa, Clausa, Veruca , álbadságaival dicsekedhetik.
taljárás , és eroség Lomb.
Tulajdon tempi., pléb. és3 Vel. Kirí. alsó Etsch osztámalommal. Erdeje is derék.
lyában, Etsch mellett egy
Chison, vagy Cluson , fó Fr.
sziklán.
orsz.ban , melly Piémont- Chiusa de Plez, 1. Flitsch,
ban a' volt Po osz.ban az Chiusana , vs Terra di LavoAlpeseken veszi eredetét ,
roban , Nápoly orsz. , 23201.
Pellest, vagy Pelicet magá- Chiuseiuc- Cainargi , török vs
Ьа veszi , és Polangherán
Bulgariában Silistriától 4
fellül 9 mfdnyifolyásaután
mfd Dunánál. Az 1774-ben
Póba szakad.
Oroszok és Törbkök köztt
C''wi»*'<?A,fa'uAngliában Midditt kötött békeség által nelesexi Gróf.ban , Themse- vezetes.
mellett, több mezeihá/.zal: Chiusi , ki* ví , és a' ker.nelf
és Devon Hercz.nek fényes
fohelysége Toskánai nagv
mezeilakjával, mellyben a'
Hercz. 200 lak. Chiano fó
képgyüjtemény nevezetes.
mellett , Püspöki laká,s.
Chitachi - Quin- Benguela , vs Chiutaye , Cotyaeum , 1. Kufelsö Benguelában , Scella taye,
nevü tart.ban , Luno hegy- Chiujv/tn , nagy vs Yuannaa
nek lapulásán , egy Portutart.ban , Chinában.
galliai hatalom aíatt lévo Chiva , Schiva, ("39° 32' E. Sz.
Szerecsen Herczegnek lak16o г8' K. H.j Valonciának,
)a. —
Spanyol tart.nak vsa , 2300

,
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denkor Tatár Usbeki famiïak.
liából választatik , csak árChiva, Usbecki helys. Tatárságban, Amu fó mellett,
nyékát viseli az Uraljtodoл itt nyaral a' Chán sátor anak , nines más jussa, mint
latt , és e' helyeégtol áz Us- az otszág dolgában készült
bekek Chivai Tatároknak irásokra pecsétet ütniymelly
nélkiil nines erejek ; tartáis neveztetnek,
Chivasto , I, Cbiavasco.
sa is elég szegény , és foÇhiwa , vagy Chiwah > bis
goly gyanánt üll az АгШ
tart. Tatárságban , Amu- várban. A' második országDarja fónak bal partján ,
ló tiszt mellett van tulajBucharia , és Druchmen
donképen a' föhatalom , ki
tart. közö^fc. Az éghajlatja
Inaknak neveztetik. Az orlágy , méiséklett , é& egés- szág iövedelme eszten.ként
séges. Földje sík , mívelhe- behoz 300000 Rubelt. A' hatö, 's termékeny. Termései :
dí erö többnyire lovasságarany és ezüst , (de eggyiból áll. Közönseges fegykét sem használják) karne- verek : kézív , nyil , nyáVs,
pl , smaragd , buza , árpa,
kard. Az ország osztatik
Chiwai Chanságra 8 vssal,
köles , borsó , bab , léñese ,
lenmag, pamut, szölö, (de és több falukkaí ; és a' Konbeiöle bort nem eresztenek)
rátok.tartományaira. A' fó
dinnye, görög dinnye, répa , városa : ,
Tetek , hagyma 's a' kerti Chiwah , Amu fónak eg-gyik
ága mellett, agyagfalaktermes ; alma , kortvély ,
bergamotok, szilva, baraczk, kal, és vizgö'drökkel körültengeri baraczk, dió , pisz- vétetve, 3oMecsettel, egy
nagy Karavansággal , 3080
taczia , *s t. ef. szederjfa ,
agyagházokkal , és 100000
szarvasmarha , szelíd , és
lak, Minden pénteken. sovad szárnyas állatok. Fö
kaktól megkeresett héti válakosi a' Chivaiak, mintegy
sárt tart .lakja az ország*ooooo-en , a' tobbiek Konló-széknek , és a' Khánnak
. rátok , Karákalpakok , és
Arik varaban. Vannak fö
Truchmenek , mintegy loo.
coo-en. Szorgalmatosan üoskoláji a' Medresz nevü toronyban. A' vs körül fekvö
zik a' fôldmivelést, és marvidék igen termékeny. A'
hatartást. A' Chivaiak tobbnyire jóviseletüek, de telkereskedese nagy.
hetetlenek. A' selyemmíve- Chit , ország két azon nevü
lés nem csekély , az asszo- ysokkal Nagy Tatárság és
nyok selyemböl, és pamutUsbeck kbztt.
ból külombféle portékákat, Chineo , sziget Mar del Marmorában , Natoliának keleés materiákat készítenek.
A* belsö kereskedés sokra ti partja'felé , Chizico hegymegy a' népes vásárok álnek áltellenében.
tal , a' külsö pedig Karava- Chizsm , 1. Chisne.
~.
nak által egész A^tracha- Chlebnicze , tót falu Árva Várnig. A' Chivaiak 2 fö rész- megyében , téres marhalere osztják fel magokat : Sar- gelöVel , hol a' fü annyira
kokra , és ezek kereskedök « felnö , hogy a' ló felényire
és Tadschi-kokra , vagy is a'
alig látszik ki beiöle ; van
kôznépre. Azországlas mo«- benne kath. Pléb. 1003 katb.
narchiai, de a'Khán, ki minés 7 zsidó lak.
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umetx, 34 házbol álló helys. H.) vár Orosz birod. a4 Bes»
seh orsz.ban , a' Berauni sarabiai
Helytartós.ban ,
er.ben , egy ezelott felette
Dniester mellett, 20000 1.
ros várral , melly mago» Ghodtct, Posen PruiZ. Herczs.
an épülta* hegyen, mellyvs 760 lak.
öl tiszta idöben 5 mfdnyi- Chodek , ravs Brsestz Vajdas.
e látni el a' sík térségen.
Kujávia tart. Orosz n. Lenumetz ob der bzidlina , urod.
gyel orsz.ban.
s vs Cseh orsz.ban, a' Bid- Chodnl, nemes város a'Varsói
chowiker.ben, a43 haz. Cs.
volt Lublin oszt. 62 h.
:ir.posta,szép KinszkyGrcf Chodorow , vs ugyan ott.
árával , egy Dékàn tempi. Chodyrkoii> , vs Orosz Kiew
is 2 más bath, tempi, völgyHelyt. 555h. 3330 1.
>en fekszik tavaklial, es er- Chodziesen , (32° ,59' 3o"E.Sz,
lökkel bekeritve.
34Э 35'. 35" K. H.)vsa*Varlynow , 1. Wiätka. •
sói volt Bromberg oszt. kö-«
iirie/nic , vs Orosz birodal.
zel NetZehez , 2,53 h. 2540 I*
1' Podoliai Helytart. , Bog
és poszto fahr.
zigetén , 497 h. Török orsz. Cñnga , vs Chinai tart, ban ,
ral üz kereskedést.
Fi fónál, ezen mesterséges
mielnrc , nemzeti vs , 253
hiddal.
íáz. a* volt Warsoi Radom Chojaa, számos Betschuani
iszt.ban,
nemzet , Kafreria' orsz.ban,
ocho¿na , ("kis) Nyaris , tôt Chuiiy , ez elött le Roí melalu , Trencsén Várm. Morlék névvel, helység, és mura.' hatíi rain, egy nagy hegy
lató vár Páristol ímfdSeinellett , egésséges vizérô? ,
ne mellett.
;s üveg hutájáról i.<mé- Cholet , (49o \o' É. Sz. 19040'
retes.
K. K.) vsFrancz. Mayenne,
ocholna , (nagy) jónagysáés Loire oszt. Mayenne meltót falu Trencsén Várm.
lett , 208 h. 4700 I. vásáro-*
i' Podhragyi hegyek alatt , kat tart , mellyeken sok
lakosi fa árulásból élnek vászon adatik el.
nagyobb részint; vannak Cholm,vs Orosz PleskowHelyt,
a'völgyben malmok is, kü- Lowat hajózható fó mellett,
lönösen papiros malom , 's Çholmkil, a' nyugoti szigeteka' Vágon egy köhid vezet nek eggyike, Scotziában,kiáltal.
csiny , és Harris félsziget*
wcolococa, Castro Vitreyna, partján fekszik.
vs Peru orsz.ban ,déliAme- C/iolmogory , Kolmogor, (64o
rikában, a' közel lévo ezüst 8' É. Sz,) csekély vs Orosft
bányáktól hires.
Archangel Helyt. DWina
hoco , tart, ó Mexicoban, ha- szigetén , ,50o 1. és haiócsi-r
sonnevü , vagy Bonaventu- náló iskolával ; vidékén
ra ôblében , hol egy Barát Hollandiai marha legel178P. egy mesterséges folyót tetik.
ásatott , melly által nagy Cholujow , vs Gallicziában ,
esö után eggyik tengertöl Zlotzowi ker.ben.
a' másikhoz hajózhatni.
Çfiolow - Tntárok % nemzetség
hocz, vs a' volt Varsói Ka- Kan fo körül Orbsz. Jéniselich oszt. ban 724 I.
iski Helyt. mintegy , 300 fahoczim , Chotschin , Cotym
miliából áll , a' Samojedek*
(48° 3»' E- Sz. 440 40' K.
ága.
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Chohitt, Choltitze; g2házból
gyapi'as fahokat tenyészteálló helység Cseh orsz.ban , tö tart. Ennekiakosi voltak
Chrudimi ker.ben , várral ,
a' Chorasmiusok.
vadas , és fáczán kerttel.
Chorasin , vs Orosz Wologda
Chomolow , vs Cseh orsz.ban , Helyt. Juga fónál.
Saatzi ker ben , 2.500 lak. Charges , Caturigomagus , vágyümolcsfáii , és timsófo- roska Francz. felsö Alpes
zése jegyzésre méltók.
oszt, hegyen fekszik , raelCh«nte-fu , vs China bir.ban. lyen egy kis fó ered , '3 ez
Pe*tache-li, tart.ban , ettöl
Gongie mellett Durancebe
függnek a' 3-ik rendüvároszakad, 1500 lak.
sok. Kornyékin fekszenek a' Chorinski pustta , Orosz IrkutzThang-chan, és Lon-kiangki Helyt. , hol az úgy neveehanhegyek, azelsöaekte- zett Chorinski ßroctzkii,
iején van egy természetes (4*.ooo ember , il nemzeti
iireg , melly házhoz hason- ágok, mindegyike tulajdoa
lit, és benne egy egésséges
eíóljáróji alatt) vándorolforrás vagyon ; a' másikon
nak.
van a' Fo btennek szentelt Choria , helys. Zante szigetén
nagy temploma.
Joniában, egy kikötövel.
Chopor , fó Orosz birod., melly Çhorob , kis vs a' Warsói KaPensan i Saratowon , és a'
lisch volt oszt. ban, 22 ház.
Doni Kozákok' fôldjén fo- Choroct, vs Orosz Bialistok
lyikáltal , Pensából szakadt
Helyt, 123 ház. ,59o lak,
Worona' befoiyása által áll- kik között sok Zsidó találhatatqsan ' Lajózható, és tatik.
Donba szakad.
,
Charol, vs az Orosz Pultaws
Çhopersk ,
51° 38' E. Sz,) vs
Helyt. 4 hason nevii fó mêl
és eröseg Orosz Saratow
lett , melly Psolba folyik.
Helyt., Choper mellett , 300 Chorotchowa , vs Orosz Charház. 2000 lak. , itt készítet- kow Helyt. Uda mellett.
nek hajók a' fekete ten- Chorosohowa, vs Orosz Moskgerre.
wai Helyt. , 500 Nápolyi IoCh /?/rçi,borrnérték,annyrmint vakból alió ménessel.
a' magyaroknál icze.
Chorseus , fó Palaestinában ,
Chota, Susam - Adassi török Caesareától nem messze,kös/jgetnek fö helysége , sze- zép tengerbe foly.
gény kis városka , egy szik- Chorstcza , Choroszcz , vs Po
las hegyen , a* tengertöl 2
doliai Vajdas.ban , kis Orosz
érányi táv\)lságban,épen ott,
Lengyel orsz.ban.
hol a' régi Samos feküdt , Chorг, vs a' Varsói, volt Ka300 ház. Áz Agának és egy
lisch oszt.ban.
GörögPüspöknek lakja. Még Chotzellen , va Flock , Varsói
m >st is láthatni itt Junq'
volt oszt.ban , 80a lak.
templomának omladékit.
Çhoschotey , Chuhunor , KalÇhoTusnn , Khorasan , Carasa*- mukságnakDélkeleti része,
nia. Persia 16 tart.nak е- kis Bucharia Tibet és Chigvike , a* Caspiumi tengerr na között , felette hegyes,
nél, Oxus vagy Gihon vjze és pusztaföld, hol nagy ré'mellett/ Ez a' régi Bactriar- sze van a' Kobi homokpusz»a , gabona termo , selyem- tának. Itt ered Hoanho ; a*
tnel és másportékákkalbo* kék tenger is itt van (KoTelkedö , 'в legfinomabh
konor v. Hohonor); a' re-

rhara els6 termése. A'
loschota'Kalmukok' nem;i törzsök' eggyike, 50.000
dakozó férfiakat számlál ,
к többnyire a' Chinai fö
alkodás alatt élnek.
и bort , mvs és vár Cseh
sz.ban, a' Czaslaviai ker.
m, 334 ház., 1 kath. temommal és egy kallóval.
myschk , 1. Chotymsk.
<>wm , Migazzi GróF uroilma Cseh. orsz.ban , a' tá>ri ker.ben.
schin , 1. Choczim.
tu sit г , Chotusycze , a' ThuL Grófs.nak mvsa , 120 ház.
<eh orsz.ban , a'- Czaslavi
¿t.ben , hoi Május ykén
'42-ben csata esett
tymsk , Chotmyschk , vs
rosz birodal. , a' Kurski
elyt. , 260 ház. 1.700 lak.
agy itt a' méhtartás.
ttemitt , Gtóí Sternberg vá
1 Cseh orsz.ban , a' Kaurimi ker.ben ; e' között és
lan'ian között esett a' Kon név alatt isméretes csata.
>uacoet , fó új Franrz.ban ,
sz. Amerikába, a' tenger-r
e szakad.
,
meguen , fó Canada' Eszaki
>merikában , Otrantiotóba
legyedik , axon nevü váral , mellynek Anglus neve
)swego.
%ul, fó az Ardennierdöben ,
mxemburgi Her.ben , Maas
izébe foly.
outé sur Loire , vs Francz.
ndre 's Loire osztályb. , 664
iáz. 3.300 lak,
vwbent , falú Angliában ,
L-anca Grófs.ban, 5000 lak¿
íamutfabr.
u.ynica , I. Conitz.
оlimiert , vs Gallicziában ,
a' Stanislawowi ker.ben.
irast , mvs Cseh orsz.ban .
\' Chrudimi kerül.ben , 201
ház. , egy ieles Dékántemplomraal, 1 püspöki vár-

ral , 3 fárzán kerttel , es 57
tafcácsmühellyel, hol az úgy
nevezett meszulan , vagy is
pamutból és lenböl álló ma
teria készíttetik , melly legnagyobb élelmekre szólgál
az ide való polgároknak.
Christburg, a' lengyeleknél
Kîsczpork , ( 530 $y i_5" E.
Sz. 37o 1' 30"' К. H.) vs Sorge mellett nyugoti Pruszsziában , a' Marienburgi ker.
ben , 244 ház. 2.070 lak.kal ,
szarvasmarhával , lovakkal
és börrel kereskedik.
,
Christ-Church , (50й 45' 36" E«
S7.. 15° 53' 57ч К. H.)heiys,
Angliában, Hamp Gróí'ságban , Stoure és Avon öszvefolyások mellett , kikötb*
vel ; fognak itt Szelming halat. Van harisnya és kesztyü fabrikája.
Christian Erlangen , Ь Erlangen.
Christiania , azelfttt Aggerhuusnak neveatetett, megye Norvegiában , délrôl a'
tengerrel, keletr&l Drontheimmal, és nyugotról a*
Christiansandi megyével 's
hegyekkel határos. Itt 1360
Q mfdön 385.000 ember él J
a'megyének fövsa , söt az egész Norvegiáiiak.
Christiania , (28435' 38" K- Н«
és ,59|ü'55" 20" É. Sz.} Björnwiigi tengeröböl mellett ,
Püspök' lakja , az ország*
tprvényhelye, 1,500 ház. és
10.000 lak. Legszebb része
a' városnak az ú]vs( 5 külsó
vssal, ezután következik aï
eröseg 's Aggerhuus vara ^
végre az óvárosba 25 utszáji
vannak , mellyeknek kereszthelyei szokô kutakkal
diszeskednek , és a' házak ,
mellyek lassen lassan azujjabb izlés szerint épitetnek ,
többnyire 2 emeletüek. Egy
társaság állott itt fei Norvegiának javára , melly által a' topographiai óe a*

Сю —
jafrioták* társaSági az Ag*
ságból álló orízet Vagyo?
gerhuusi megyéért eggyesí- A' szoms/.édságban vanmi
telnek ; egy latán és hadi is5 más Dániai kastély. .
- bolávaí; vászon,posztó,szatkereskedése sklávokból áll
tyán , és rasfabr. , szappan
kik .kó'zzül esztendönM
és timsó fôzéssel , puskapor,
1500-án vitetnek ki.
papiros,'s fürészmalmokkal, Christiansfelde , szép új város
Deszkával kereskednek. Kbka a' Schleszwigi herzelhozzávanAggerhuusegy
czegs.ben , 50 égetett tóhegyen épült eroség.
yekbbl épült ház. , és 6)»
Cht istianopolis , Nopeln , eróHerrnhut lak.kal. SerfözK,
sített helys. egy kikötövel
gyapott , vászon , pama!,
a' f'élszigeten, Bleckingen
harizsnya, bör , 's gumi ittart.ban , Smaland felé kebrik.
letre , a' Svéd koronához Chtistianshaab , (69o 30' E. Sz.)
tartozik^
Dániai megtelepedés GroeChristianpreis , 1. Friedrichslandban , Disko öbölben.
ort.
Christiansholm y 1. Christian.Christiansand , ezelött Stavan- sand.
ger név alatt megye , melly Christiansäe , Christiansoye,
Ñorvegiának délinyugoti rekis vízieroség, melly Bornszét teszi , 660 □ mföldön
holmtol 2 mfdnyire a' ten146.000 lak. számlál. A' fö- ger közepen durva sziWivárosa
-.,
kbn fekszik, melfyek V'óChristiansand, (,58o 12' E. Sz.
zönsegesen Erdholmoknak
2,5° 12' K. H.) Torridalfó,
neveztetnek. 1684-ben a' Didsa' tenger mellett, Püspö-* niai Flottáknak menedéfcM
ki és a* m.egye Tisztartójá- tétetett. Christiansöe , Gjasnak lak ja, jól épült ház. és
holm, és Friedrichsbe ¿
30^0 lak , kik leginkább fáleenagyobbak , az.ebóés iival kereskednek. Van itt 1
tólsó között vannak a' déli
Cathedralis oskola ; a' kiés északi kikötök , hoi a'
kötöje igen \6 , és jól orizte- hajók alkalmatosan állhattik, Meg kell jegyeznünk
nak. A* szlklákon az ôriazt is, hogy a' tart, mind
zeten kivül kevesenlaknalj.
inkább nevelkedik. Közel Chistianssade, másképen Ch."hozzá van 2 erbség: Christiansburg, Grófs. a' Dániai
. stiansholm és Friedrichs- Laland szigeten , és a' R«*
holm.
ventlaui Grófhoz tartozik.
ChristUmsbrunn , helys- Pensyl- Christianstadt , Svéd tart. »
yaniában, Eszaki AmeriSchoneni tartom. nak északi
kában.
részén,5o Q mfd nagyságúi
Christtnns6ur# , va kevés lako17.000 lak. , kik 3 vsban й
sokkal, a' volt Francz. We- 3084 udvarban laknak, a
eer tokolati oszt.ban, Jade
fold termékeny , hoz gabofónak az északi tengerbe
nát , hüvelyes veteményeízakadása mellett. A' hajket , komlót, vadakat , fnar*
dani vár fbldi^ rontatott.
hákat , halat , kénesôt, 1
Christiansburg , Dániai város ,
t. ef. A* fövsä
<
Guiñeaban az arany par- Christianstadt , (56o x' «6"»
ton Friedrichsburggal (5°
Sz.) megerösitett vs , H«*
44' E. Sz.) hol 30 Europai,
ge-'á. mellett, melly a' vst
lis 300 szerecsen katona- 3 részroj keríti > és mellye11

.1 állandóe hid vezet , 2
l alább a* tengerbe foA' vst 2.280-an lak, van benne Trivialis
э1а , posztó, vaszon,sen , és bör kesztyü fabf.
eskedik hamuzsirral és
esftvel , 's egyébb ter¡sel, mellyhez a' lak.
7 tulajdon hajíijok va
n. Ezen vsban tétetett
1772-ben kiütött Svéd
;áglás változásának aköve.
ianttadt , a" Dániai S.
ix sziget' fövsa nyugoti
iában ,' egy
c_w kikötövel és
istianswehr várával,
ianstein , 1. Drontheim.
iansuñd,
8' 4" E.
2.5° 43' 54" К. H.) kis
a' Drontheimi megyé, Norvegiában 3 szigeegy jó kikötövel , mellya' legnagyobb Flotta
íegállhat. Van 3.600 lak: ,
a' halászásból és hajó>6l élnek többnyire.
inehamm, Christinae por, vs Carlslänben, Svéd
rmelandban , Wennertó
lett, szép tágos vásárcczal , mellyen pompás
oszló kövel fedett házak
inak; 2.000-en lak)ák,
nagy jövedelmü vasketedést üznek , van néki
sséges forrása.
inestadt , tengeröböl meli szabad vásáros vs Osbottnban , egy jó kiköel , T.400 lakosi a' poli mesterségeken kivül
eskednek is.
'inns , 1. Knistenaux. '
tloo , l. Loochristy.
tmets, v. Karác ton éj/nli
et,, i° 59' E. Sz. 220O K.
Australiában , 200 tenmfdet foglal , Kláriskoból áll, találhatni itt
enyósbékát , halat * difejér mályvát, 's t. ef.

Chropin, mve Moívában , Vre*
raui kerül.ben , a' Kremsirl
urod.hoz tartozik , March*
bal partján, 1 várral, 90
ház.kal , 680 lak.kal ; sok*
ezép rétei, malma 's ménese van.
Chrudim , Királyi vs Cseh orsz*
ban, 964 ház. 1410 lak., kik
foldmivelésbôl , hálófonásból , külombféle manufacturákból és fabrikákból élnek. Egy pompás dékán,
temploma , és es. kir. pos-'
ta tisztsége van.
Chrudimi ker. , Cseh orsz.banv
Morva , Czáslavi , Kaur-*
zimi, Biczovi , és Kbniginngrätzi kerül. között; Keletí
része hegyes , nyugoti sík.
része moesáros , a' többi
termékeny. Fója : az Albis ¿
mellybe Chrudimka szakad.
Termése: gabona , fa, len ,
abrak fü , ló , vadállat ,
hal. Az uralkodó nyelv a"
Cseh nyelv.*Lakosi 241.786an vannak , kik nagy jóvedelmü
manufacturákat
üznek. A' kerül. 8^14) vst¿
25 (19) mvst , 126 ürodalmat , és 714 falút foglal magában.
Chrudimka , fó Cseh orsz.ban *
a' Chrudimi ker.ben ered ,
Hlinsko alatt, Wesely kopecz falueska alatt a' Czás
lavi ker.be tér, és ismét
vissza kerül a* Chrudimi
ker.be, ismét vissza fordúl
a' "Czaslaviba , és ennek határin 1 mfdet folyik ; újra
vissza siet a' Chrudimi kér*
be , még végre Pardubicz-*
nál Albisba szakad.
Chiysvpolis , vs Bithyniábam
kis Asiában, Pontus torko-»
lat jánál i Chalcedontól nein
messze , északra.
Chrimum , nemzetivs 201 lák»
Warsói volt Krakó nevü
oszt.ban.
Çhudeniti, mvs es vár Pileeni

Íter.benCsehorSz.ban,Csernin Grote.
Chumulare , egy a' legmagasbb
hegyek kö/.zül Tibetben,
* melly a'Hindusoktól mint valamelly szenthely tiszteltetik; örök tel uralkodikrajta, a' körül fekvö vidéken
semmi meg nem tenyészik;
a' hegy kerületén azonban
néhány vadak találtatnak.
Chunking, nagy és ppmpásan
épült vs Chinai Suchnen
tart.ban ; hegyek köztt ; kerületéhez 19 vsok tartoznak.
Chunsak , 1. Avar.
Chuquisaca , 1. Plata.
«
СЛиг , Coire , Curia Rhaetorum , ( 46° 50' 35" É. Sz.
270 10' 55" К. H. ) fováros
Helvetziában , Graubünden
kant.ban Plessur mellett ,
a' Rajna körül , hegyek közt
fel<szik , vannak sánczai és
bástyáji , iókora nagyságú ,
de nem kiilönös , söt roszszúl épült, jóllehet vannak
néhány szép épületei is,
lakosi 2.500-ra számláltatnak , kik között csak 80 kat.
kiknek itt Püspökjök vagyon. A' Püspöki lakás a*
vsnak felsö részén fekszik ,
mellylöl egy fal áltai van
elrekesztve, ennek korében
van az ó káptalan templom ,
a' Püspöki vár a' káptalan
Praepost lákja, és a' Kanonokok házái , egy Praemonstratensis klastrom , és a'
Capuczinusok ispitálja. Magaban a' vsban feíjegyezhetní a' Protestansoknak 2
plébániájokat , a' Tanácsháxot a' vsi konyvtárral , ez alatta'Portékásboltot,mellyben mind azon portéka rakatik le j melly Olasz orsz.
ból Német orsz. ha 's viszontag hordatik. Azország'Afchivumát , és a' fegy vertárt.
A' kereskedés is üzetik , a'
jkörul fekvö vidék $zép é$

termékeny. Plessur fonak
vizét a' vs' minden utszájira térithetni.
Churkreis, v. Szász VálasztóHerczegség, Saxonia orsz.
nak része , az eggyesült tartományok, melly ek Bran
denburg , Lusatia , Meissen ,
Magdeburg, és Saal kerúletek köztt fekszenek. Ide
tartozik a' Wittembergi ker.
hivatala ,és a'Grafenhenigi ,
Gommerrel,Elbenauval,Belcziggel , Seidával , Annaburggal ,
Schweinicczel ,
Schliebennel , Liebenwerdával » Prettschel , és Bitterfelddel.
Churwahlen , így neveztetnek
gyakran a' Graubündtek,
kik Ghur vs körül laknak,
neveket a' Wahlen német
szótól veszik , melly külpmben annyit tesz , mint:
Wälsch v. OÍasz. Többnyire a' reformait vallást követik , nyelvek Chur Olasz ,
vagy Rómainak neveztetik ,
és az Olasszal , vagy inkább az elöbbi Lombard
nyelwel nagy hasonlatossága vagyon , a' német nyelvet is tanulják. 1. Grau
bünden.
Churwalden , kis vs Granbündbeh , a' tízszámú törvenyszôvetségben.
Chas, tart. Fez királyságban
Afrikában , a' këzép tenger
mellett , egy iészét Atlas
hegyének foglalja magában.
Chusistan , 1. Schusistan.
Chwalynsk , vs Qrosz Sarato\T
Helyt. Wolga mellett ¿ gabonával kereskedik.
Chwastow , vs Kipwi Vajdas.
ban , kis Orosz Lengyel or»
szágban.
Chyron , nemzetes vs Gallicziában , .Sambori ker.ben.
Ciacola, Chîcocol, tartom. és
nagy vs Gangesen innensô
ielszigetben t Golconda. orsz/

1 iában , öuolfo di Bengamelly AÍuta folyô meííet*
Ribnikig megy.
mellett.
f , vs és vár Decan orsz. Cilicia , régi neve azon keletf
n , Gangesen innensó fél
Asiai tart.nak , melly délre
g.ben , a' tengertol 6 rofd- a'kozép tengerrel, többnyi, egy folyónál , melly da- re pedig Cappadocia és Ar
iáskor szinte ide viszi а' menia részévelhatáros volt ,
helt' hajókat, Portugal- most Caramannia név alatt
esméretes , a' Török bir4ban.
oké.
\ae , Cibalis , vs Abó Pan- Cilicia volt Moesiában Théniában , egy dombon , benél , és Isauriában Tau
ulca mocsárnál > Valentirus körül.
Ln , és Valens Cs. hazája ; СШ , Cilleja , Herczegi , víg
ütközött meg Constan
jól épült ker.béli vs a' Stiriai Herczs.ben, hasonnevü
ts Licíniussal.
ano , vs Terra di Lavoro- ker.ben , Száva fó mellett ,
n , Nápolyorsz. , 3150 lak.
hol Köding vele egygyeтого , varos Varsói volt
sül ; 550 h. 2100 1. A' kerületi hivatalnak helye , van
эск oszt.ban , 440 ház. 's
itt vámhely , és dohány derral.
a , fó nyugoti Dalmatzi- positorium , orvosi hivatal
an , melly Scardona mel- az egész tartományra nézve.
t a' Kerkával eggyesül ,
fö oskola, Gymnasium , posScardona tóból , Sebeni- tahivatal ,
egy Decan ,
infulás Préposti méltóságtóba ömlik.
gal. Az eloszlott Minorita.
?oj , mellékfolyója Ebroklastromi tempi. ban feküszk Spanyol orsz.
nek a' hajdani Cilleí Gróbanowíec, {S*9 5г'
> зЗ' s" К Н.) vs Orosz
fok' testeik. A' vson kívüí
ilístock Hely t. Nurzel mel- van egy nagy közönsege*
t, 340 h. 2650 lak. ezekportéka rákodó hely , és
k fele Zsidókból áll ; ke- valamivel tovább a' már
¡kedik.
öszveomloft hegyvár Obertntes , vs és Grófs. Toledo
Cilli. A' kereskedés nagy
rt.ban Spanyol orsz.
divatjában vagyon, különö'ano , vs Piemontban , a' senRohitsrhi savanyú vízzel,
lt Sesia Fr. oszt. 3050 lak.
melly Olasz orsz.ba horda-'
ates , Ciguata , a' nagy
tik. Regenten a' vs Római
íkayí szigéteknek eggyike.
Colonia volt, utóbb pedig
rli, nagy török kereskedö
a' kerüíettel eggyütt tuíajboldog Arabiában , veres don Grófság.
nger' partján , egy révvel Cilli ketület , Stiriában, a' ha-*
várral.
sonnevü IJerczs.ben , hozzá
tartozilt alsó Stiriának déit , vs Török orsz.ban ,
li része is ; észak felé a' Drá^rczegowina tart.ban , Na
uta mellett.
váva! , és Marbufgi k-rületГ . vska Oláh orsz. ' Duna tél határos ; keletrftí Horvát orsz.gal ; délról Száváellett , mellyen itt egy réhidnak
maradványit 'val, nyug.ról alsó Carinthiemlélhetni, melly hidat
ával ; nagysága i4 \ß geogr*
mellyek Trajan Császárémfd hosszában ; és 64 3/4 O
ih lenni vélnek. Itt kez- mídet foglal el. 4 vssal , 1096'
idik egy régi kö országát, falúkkaljr Щ45 h. és 172807 L

Щ —
Ezek többnyire Olasz nyelMaeötis tavába Jutni, Bosven beszélnek. Több hephorus Cimmerius nevet vi
gyei között legnevezetesebb
selt. 2) az Asiaiak Maeotii
a' Bacher , a' folyók között tavánál beljebb Asiai Sarpedig Stáva. Az elöbb emlímatiában laktak.
tett hegy válásztja el Stiriát Ci mu h y 1. Argentiere.
Illyrícumtól (felsö Carnio- Cimplun , 1. Simplón.
liától}. Termése: márvány, Cinaguiila , Spanyol coloma
Jtôszén , réz , vas, ólom ; és
éjszaki Amerikában több
elökelö ásványos vizei, mesmint 2000 személybol all,
»ze kiterjedö erdei, szorgalMagistrátue alatt , melly
matosan munkált földjei ,
mindennap nagyobbodik,
több szölö hegyei , a' vad- és a' Sonorai tart.hoz tartonak, és halnakkülömb nezik. Közel hozzá sokat eró
mei vannait , szarvasmarha arany bányák találtatnak.
és méhtartása jeles.
Cinaloa i kis termékeny tart.
Cilniana , ¡eles vs Hispaniáb.
új Spanol orsz.északi Ameri
düledékit Alt-Estepona raukában, melly néha új Mexikóhoz számláltatik , egy
togatja.
Cimarioten , 1. Chimera.
hasonnevü vssal a' hasonneCimbo
Gagas.
vü fó mellett.
Cí'/7i¿ri',régiGermaniai,Schle9Z- Ciñan , nagy vs Ghinai Xanwig , és Holstein Herczs.ben tung tart. ban ; szép üvegélakott Nemzetség, melly f'él tôl hires.
eziget tölök Chersonesus Cinca , folyó Aragon iá ban ,
Cimbrica nevet is viselt.
Spanyol orsz.ban, melly a'
Alól a' Fosok és Saxonok Pyrenaei hegy tetökön. evoltak szomszédi. A' száred, és Segre folyójával eg*
mos víz áradásoktól kéntegyesül.
leníttetvén , Elbe és Rajna Cincheu , nagy vs Kouangsi
yizénél , és Galliában ván- Chinai tart.ban , 3 vsok tar*
dorlottak , szinte az Alpe- toznak hozzá, szép, 's jól
eekig kiterjedvén , míg Ma
éplilt, legszebb , Ceylanit
riis Hadivezért61 Teutonok- meghaladó fahéj iüszerkal eggyütt csak nem egé- számmal.
szen eltörlettettek.
Cincheu , vs Kouangtong tart.
Cimbriíham , Portus Cimbro- ban Chinaban 13 vsok tarrnm , kis vs és kikötö , a' toznak hozzá.
Svéd Sehonen tart. ban. Cingalesen , 1. Singalesen.
A' lakos. gabonával keres- 'Ciñque Ports , Angliában így
kedneki
neveztetnek azon öt kiköCimmerii , i) Europai ha- tök, mellyek Pas de Calais
talmas éshadakozó nemzet, ' mellett Francz. orsz.nak elmelly a' Scytháktól hon. , lenében feküsznek. Helyek,
nyából kinyomattatván , és voksok van a'FarlamenKrimea félszigetben tele- tomban ; 16 Deputátusaik
pedett le. Innen Europa éaz öt kikötö Bárójinak neezaki és nyugoti részeire eiveztetnek. Tulajdonképen
fizéledett , Germania északi hatân vannak , ezek közül
tészét elöször népesítette.
négyen Kentben , DoverFo vsa volt Cimmerium. ben , Sandwichben , Rom
Az itt levo tengerszorulat ,
neyben és Hytheben van
Jöellyen Propontiaból a' nak. A' többiak Sussexben,
i •
^
.а

t. i. Hastîngsben , és Stafortban;deNVinrhelsea»«sRye
HastiTigsna.lt csak f'Liggelékei
■xque Terra , öt egy más mel
lett fekvö faluk a' Ligusti
tenger mellett , áz eföbbi
3enevai vidéken , mellyekîek neveik : Monte Rosso ,
l7ernazza , Corriglia,' Meîaruola , és Piimaggiore.
utra , Sintra , ya és vár Por:ugalliában
Estremadura
:art.ban , Téjo fó mellett
Lissabonhoz közel a" tenger
felé , mellyet a' letétetett
íirály VI. Alphons rabágával és halálával (1683)an) isméretessé tett.
itra , I. Colares.
ypAus , fó tulajdon Afriká>an, most Vadi Quaham ;
■s tart. 's vs ugyan ott. ,
itat, Cioutat (430 io'2o"E.
>z. 2З0 16' 48" K. H.) ujohlan épiilt kereskedö vs Fr.
Ihone torkolati oszt.ban ,
iisGolfo diLaquoe mellett, jó
;ikötövel , melly egy vár
ltal védelmeztetik, 6110 1.
s egy hajó ískolával .Itttöbb
íajók épülnek ; és a' jó mustátály bor által hires.
car, Sircar, így neveztetik
;eleti Indiában egy tartom.
nellynek nines különös Nalobja, hanem csak egy allelytartója , ki alatt azon>an ismét több altisztek álanak. Igy neveztetnek Anliában az öt parti urod.mak
.' keleti lndiának Madras
íevü Praésidenségében , a'
¡engali tenger obüí mellett.
^szakról Karnatiktól, ma
us hegyek , és járatlan erôség által Golkondától, és
' Marattáklól különöztetik,
rondegamma , Kistna , és
Todaveri folyók mellett.
íeveik: Guntur, Gondapily, Ellor, Radschamundri,
'schikakol.
casia, 1. Tscherkasia.
tüB. ЬЕхЛ. DAR*

Circello , Monie Circello Circajus , hegy egy várral y
mellynek nevé San Felice y
Pápa birt. a' volt Fr. Tiber
oszt.ban.
Circtster , Cirencester, vs Angliában Gloucester Gróí's.
ban Churnefónál, sokaktól
gyakorlott ország úton ; az
elöbb jeles vásárai , és posztófabrikáji most alább hagy«
nak , de a' borfabrikáji szünet nélkül nevülhednek. —>
Mellette fekszik Bí.thurst
Lordnak szép mezei lakja.
Ctrenza , Acherontia , 1. Асеr 1:1 iza.
Cirey , falu Francz. Meurthe
oszt ban, vas mívekkel, é«
fajencé fabr.
Cirie , Ciriacum > vs Piémont,
a* volt Po Francz. oszt.ban
3460 lak. fíevét vette Sz. Cyriacustól, kinek erekléji ítt
tartatnak.
Cirisanoy helys. citra Calabria
ban Nápoly orsz, Herczegség
név alatt.
Cirknitt, mvs Austriai Carnioliíinak egykori Adelshergi
ker.nek Herczs.ben a' Cirknitzi tó , és Brohitza folyó
mellelt ; tengeri sóval kereskedik.
Cirknitzi tó , nevezetes tó az
i elobb emíített tartom ban,
melly majd minden eszt.ben
annyira kiszárad, hogy nem
csak füvet kaszálhatni , ha
nem bele kölestis vethetni,
's benne vadászhatni is. Akár száraz legyen, akár te
le vízzel , mindenkor csuda
számú szárnyas vad-állarokat találhatni benne.Télben
farkasok, vad disznók találtatnak. Egy пару ürvény
ugyan ebben, (Sucha Dolza) nem csak a' vi/.et: szívja be , hanem a' kiszá radas
után a' tavat ismét felesleg
megtölti.
Cirta , va Numidiúijan, Hip«
ч4»

^pontól 94 mfd, erôs és jól
«pült ; Massmissa , és utána kóvetkezett Királyoknak
lakhelye volt , most Constantma.
£isalpini koitársaság , új Sta
tus , melly 1797-ben Olasz
orsz.ban állítatott1; minekutána Bonaparte a' fö vezér,
utóbb Framz. Császár, most
a' Szôvetséges Császárok'
foglya Helena' szigetén > aa¡
Austriai katonasereget megyerte , és egész Olasz országot elfoglalía volna. Ez ugyan megszünt ismét, midon Austria Olasz országot
visszavette és mindent az
elöbbi renabe helyheztetett ; de Bonaparte a' Maréngoi csata után ismét
yisszaállította azt , Olasz
ors/.ági koztársaság név alatt. Az egész társaság Olasz országnak e' következendö részeibol állott : i)
az Austriai Lombardiáb. v.
a' MaylandiHerczegs.böl; 2)
Mantua Herczs. Castiglionével, és Solferinoval. 3)
elöbb Piemonthoz tartozott
Novarese tart.ból ; 4) a' Modenai Herczegs. Massával 's
Carrarával. 5) A' Velenczei
társaságnak egy részébol,t.i.
Bergamasco és Bressano tartom.kból 6) egy részébftl az
Olasz orsz.boz számláltatott
egyházi Statusnak, t. i. Romagna , Bologna, Ferrara,
"IJrbino , Ankona , Macéra
la, és Camerino tart.kból;
7') eSJ részéb. Helvetziának,
t. i.Veltlin, Claven, ésVorms
vidékeibôl.Mind ezek a'tart.
яуок 14 osztályokra voltak
felosztva. De ezen koztárjaság 1805-ben Királysággá
változott Olasz ország nevezett alatt , hogy Napole
on a' Franozia thrónusra
tnint Császár fellépe'tt. Az
J8i4-diki Párisi békülés ti

tán egésíen megszünt , és
a' tartományok régi birtokosik' hatalmába jutottak
többnyire;l. mindeggyikét.
Cisamopoli , vs Candía s/.igetben , Canea orszian , kikötövel.
Cismar , Holsacziai tisztse^
Wa ger tart ban a' keleti tenger mellett.
Cismone , Cisimonus , vs Lorab.
Vel. Kirs, hoi a' hason nevii
fó Brentába ömlik.
Cisteaux , Citeaux; Cistertium,
kis vs Francz. Col d' or osztályban, itt volt h a) dan a'
Cisterciták leghíresb Apaturságok.
Cisterna, kis helys. a' Pápai
bir. Casería Herczeg' palotájával , a' szoms/.éd nagy
erdôség Rómának elöf'al.
gyanánt szolgál a' Pontini
mocsár kigôzôlgései eilen.
Cisternino, királyi kamarai vi
3580 1. Terra diLovoroban,
Nápoly orsz»
Ciszterdorf y kis vs Zey vize
mellett, Alsó Austriában ,
Magy. orsz..szélén , G. Althané.
Citadellu , Civitacula, (450 38'
•29" É. Sz. 290 27' 1" K. H.)
ys Lomb. Vel. kir. nem messze Brenta f'ótól 6000 Ь
Citheraeon , hegy Boeotiában,
Allika határán, Helikon. hegyénél kezdve Bebeig kiterjedt. Alatta Asopos fó ; esméretes a' Bâchantes ektôl !
és sok szomorú torténetektñl.
Gitta délia Pieve , vs Franci.
volt Trasimeno oszt. a' Pápa birt. Püspöki lakás.
Citta di Castfllo, vs ugyan Ott,
Tiber mellett,Püspöki Iakíí
ezelött hasonnevü Grófs.
volt.
Citta nuova, (45O 18' 17" É.
Sz. 31° л A' 13" К, H.) Hajdan a' Romaiakñak hires
Coloniáj ok iî,monia neve"
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cet alatt; most majd egé
bort termo vidéken.
¡/.en leromlott vslllyricum Ciudad Rodrigo , erös vs Sala-,
ban Istria tart.ban , egy
manca tart.ban , Leon KiEoldcsúccson Quieto mesterrálys.ban , Spanyol orsz.
téges fó torkánál , melly
ban Agneda vi?, mellett , II
Tiély, 's bâtorsâgoskikôtôt 000 1. egy Püspbkkel, 3 is
formál ; van itt egy Püspitállyal 's kereskedéssel. Ais
joknék lakja , es a' Püspöitt készített fejér kemény
li templomon kivül még 3 szappant ( Xavon di Pied
nás templom , a' levego1ra , köszappan) még eddig
îek egészségtelen volta misenki nem készíthette. 1810
itt a' vst többnyire csak ben a' Francziák áltál ostlalászok lakják.
rom alá vétetett , és épen*
tía nuova , kis nemzetes vs mikor viváshoz készülnének
Pápabirt az Ancpnai Marka' város fel adta magátJul.
ban a' Velenczei öböl meU
lo-kén. Ettöl veszi az Angol Vezér Wellington of Ta«
ett.
tta nuova, Cottonera, erös
lèvera Ciudad Rodrigoi Herczegi titulusát.
/s S, Margarita kastéliyjil
Malta szigetén.
. • Ciutadella , vs Minorca szige
[ta nuova , 1. Valetta.
tén. 700 h. 8000 1. egy kia
'.ta vecc/iia , vagy notabile kikötövel , és cseppkö ü'Melita Medina) Malta sz,ireggel.
çet' hajdan erös fövsa , la Cuite , falu Lomb. Vel. kir.
Ifalettától 1 1/4 mfdnyire ,
felsÖ Etsch oszt. képekkel
Püspöki lakásjsok szép épükereskedik Német , Olasz ,
Franczia, Lengyel és Svéd(
eteivannak. Kozel a' vshoz
orsz.kban.
/an egy nagy üreg , melly
ïgykor' a' szegényelmek la- Civsncheu , n. vs Fokien Chi
kásúl szolgált.
nai tart.ban.
tta rec<7Ä/»,vsDalmatziaban, Cividad del Friuli , ha} dan Fo
rum Juliï (46o 4' 54'jÉ. Sz.
resina szigetén a' régi Pha•ia'omladékiból épült,észak31° 6' so" K. EL )
feíyugoti partokon a' kiíette alább szállott vska ,
egy Collegiáta tempi. , Naiötö mellett ; a' lak. a' haozást : és halászatot gyatisone folyó mellett, Aust.
toroljak. Régiségei -közzül
Lomb. Vel. kir. Friauli tart.
íevezetes egy Görog már3000 1.
^ány , melly egy hajót vi- Civita Aquana , vs Abbruzzo
;orlákkalkormánylapáttal,
tulsó részén , Nápoly orsz.
Püspöki lakás,
>s magával a' kormányosial eggyütt képzel.
Civita Borilla , vs Abruzzo inta vittoriosa , 1. Valetta , és
nensö részén Nápoly orsz.
Civita Castellana , 1. Castel
Sorgo.
idad de las Palmas, h Pallana.
Trias.
Civita de Chieti , 1. Chietí.
■tdad de los Reyes , 1. Lima. Civita, (Civitale) di Friuli,
/dad del Bei Felipe, 1. Port- Forum Julii, 1. Cividad del
?amine.
Friuli.
udad Real , Jeles helység , Civita Lavinia , Her.ség és ve
;s la Mancha tart.nak ffta' Pápai bir.ban , Sforza
lelye , Spanyol , új CastiHer.ge' Antoninus Pius itt
ia tart. 8400 1. 3 ispitállyal,
saule tésérol nevezetea.
40 «

vetségeb, Veltlin, ésa' MayÇivita di Penna , vs tulsó Abruzzoban , Nápoly orsz.
landi Como hegyek k.öz.ött
6—8 órányi hosszu , és 6 széegy hasonnevü kerület' fo
les ; Lario oszt.nak része
vea 7266 1. Püspöki lakás,
volt Olasz orsz. felette hekáptalan tempi.
gyes tart., e* mellett terméÇivita délia tieve , Plebis. Civ.
ken y még is nagyobb része,
kisvs Perugia ker.bena'Páhozbülombféle gyümölcset,
pai birt.ban, Püspbbséggel,
Íó izü gesztenyét , bort ; de
melly egyenesen a' R. Pár
a' gabona lakosinak ñera
pa alatt van.
el ég. A* bornak egy része
Çivita S. Angelo , vs tulsó Abivitetib, és a' lak. marha
bruzzoban , Nápoly orsz.
árulással segítnek magoÇivita Ducale, vagy Reale, vs
kon. Az úgynevezett Laweugy an ott ; Püspöki lakás.
?l , vagy fazébbobol készíCivilau lía deíAbazia, vs ugy antettbonyha edényeb innen
ott.
ëgész Olasz orsz.ba büldetCivitatella dell Tronto , királyi
karnarai eröseg ugyanott.
neb. Maira, és Lira folyók
jó hallal szolgálnak. A' vaCivitavecchia , Çentum cellae
(42o. S' 24" É. Sz. 290 74'
dászat is bö jövedelmet ád.
Lab. bath. 1798-ban ez a'
30" K. H.) erös kereskedö
vs Francz. Tiber volt oszt.
Gsófság a' Vormacziai Grófsággal , és Veltlinnel , a*
ban , a' Papa birt. a' középtenger mellett, egy pléb.
Cisalpini koztársasághoz atemplommal, 12000 1. 1 thedatott.
atrommal , es két beme- Claeven , Chiavenna , szépen énetelü kikötßvel. A' kerespiilt fövsa1 az egykori ha
sonnevü Grófs.nab a' Lorob.
bedése csekély.
Civitella , bis nemes va Toská- Vel. bir. Maira mellett,
melly mint egy órányi tánai nagy Herczs.
,
Civray , vska Francz. Vienne volságra a* Comi toba szaoszt. Charente mellett 32З kad.Több szép épületei van
nait , különösen az elöbbi
h. 1500 l. közel hozzá BonarHelytartónak haza, a' fö ,
dierei márvány töretik.
és Collegiáta tempi. Nagy
Cizimbre , vs Estrema dura
kereskedéstüz, a' nagy ketart.ban, Spanyol orsz. ban,
resbedoházba rakatnak le
a' tenger'partján, nem mesaz általvitetett portékáb ,
sze Setubaltól, hol a'halak
és innen tovább Saumrosnagyszámmal fogatnak.
sen beresztül vitetnek. A'
Clackmannan, Grófs. déli Sbotziában Perth Grófs.tól ha- vsthegyeb kerítik be ,mel
tároztatilí. 48 Angol □ mf- lyeb alatt , mint e' tart.
deben 10858 1. számlál , ter- nak egyéb helységeiben termébeny , marhatartással mészetes barlangok , vagy
foglalatoskodik , 's kösze- pinczéb vannak , mellyehnebbel bovelbedib. Foíój* ben á' lalíosok sok 70 boraikat tartják..
Devon. Fö vsa pedig
Clackmannan , 700 1. kies tá- Clain , Clanis, his Port de Senonnal Viennébe f o viz Poijébon , de a' vs maga nem
sokat ér.
•
tu tart.ban.
Claeven , Chiavenna, ha]dan Clam, mvs, Urod. *s hegyen éGrófs. Helvetziában , Grau- pült kastély fel. Austriában.
eni és Gotteshausi szöMaelandi fertályban, azore

ievü familiáé.
imecy , (47O 27' 3" E. Sz.
:,o ц/ Х1>/ к. H.J böelese£Ü vs Franrz. Nièvre os/.t.
76 h. 5400 1. Baivronnak
ionnebe folyása melle tt.
^czél fabr. : vágómarhával
¡ereskedik.. Gabonája , és
юга elég van.
n, népség Scotziának he
yein, egy szabadon válaszott ib alalt.
nett, Regyvár, ésfalu Vaasd várm.ben felsô Slavoiában , Stiria szélein.
mis , most la Chiana.
nius , most Г Agno.
p/iam.hies hely Southwarkozközel, Surrey tart. ban,
^ép majorokkal es kertekel, e' dorabos egésséges heiea szoktak a' Londoniak
yaralni.
-atomba , Mogila , vs Var)i Krakó volt oszt.ban ,
/eic hsei mellett, egy kath.
ymnasiummal , es Ciscerita Apátsággal , mellyín "Wanda Királyné temet»
■tve fekszik.
e , Grófs. Irlandiában ,
unster tart.ban , észak)1 Galwey , keletröl Tiperary , délrôl Limerik , és
ilkenny , nyugotról a*
nger között fekszik, nagySa .53 '/4 □ mfd. Egy vs.1, 60 Eklezsiával, 11381 h.
iKoo 1. Egy része hegyes ,
levegövel és ezért a' szartsmarha , és jühtartás el■ nálok , jóllehet a'sikság
rmékeny. Folyóji: Shanm, és Fergus. Tavai : Loçh-Dergh,és Loug-Ogrant.
' fövs Ennis.
,
■» • ,(42° 37' 50" E. Sz.)
ílység ugyanott Shanon ,
Fergus mellett , egy erös
írral.
e , mesterséges sziget «Irndiában,Mayo Grófs. ban,
>nnaught tajt.ban , K, H,

6*9 ■—
8~> 45' É. Sz. 5«э 37' alat£
Clare , Clarence , kis vs Angliában , Stour fó mellett ,
Suffolk Grófs. ban
Mark
Grófs. nevezet alatt.
Clarendon, vs Angliában,Wilt
Grófságban , nagy vadae
kerttel.
Clartnta , L Chiarenza.
Claudiopolis , vs kozép Bithyniában , Tius fón túl más
neven Bithynium, Antino
us honnya.
Claudius ,
hegy Pannoniá-»
ban Skordiskusok szomszédságában.
Claus , kcskeny áltjárás felsö Stiriában , a_z Judenburgi kerületben , Ausseetol
északra . ал Austriai határok mellett. .
Clause , 1. Ehrenberg.
Clausen , Hegyvár Steyer fó
mellett Austriában Ens felett Steyer vshoz 3 mfd.
Clausen , Chiusa, kis vs Tyrolban , magas erös várral ,
mellynek nevé Seben, Eisa< к vizénél, Brixen és Bö
tzen között, Sterzingenhez
6 mfd , Brixiai Püspök jószága. Gazdag szép képekben és ritkaságokban , ée
ió borban.
C/auj<f«,vagyEberharde-Clause , hajdan Beredek' szerzetes Collegium , Trierhez közel , Mosel mellett.
Francz. Saar oszt.ban. Ezen
vidéken legjobb muskatálybor terem.
Clausthal, (41° 48' 30" E. Sz.
és 28o o" 17" К. H.) jól épült hegy vs , ésegyhasonnevü kant.nak fövsa Oste-j
rode ker.beir a' Westfáliaí
Harcz oszt.ban 1740 Párisi
lábbal van fellehb a' Balthi tengernél. Van 1 temploma , 1 Gymnasiuma , 4
Ieányoskolája, i árvaháza,
850 h. 7650 Iak. ; ezek magokat mesterséggel , serfö«
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ftéssel , sütéssel , nehány
kan most is Montenegroban
Ifabrikával, különösen hegy,
laknak; és más nemzettel
es huta müvek által táplalnem keverednek.
^ák. Itt laknak a' bányász- Clempenow , régi vár, es Prustisztek, hol a' Harznak min-, sziat királyi titfzti lakhely
den pénze , esztendonként
elsbbb Pomeraniában, Toí4—500000 tallér veretik. A'
len tó mellett.
vs mellett nagy jövedelmü Çlerac , Clairac , kis vs Fr.
ezüst bányák vannak, mel- . Lot és Garonne oszt. Lot
« » 2000 bányászokat,
í_ i
i
i.-j. és
»,
lyek
fó mellett ; hol dohánnyal,
borral , pálinkával nagy
íooo hutásokat kivánnak,
kereskedés üzetik.
A' vs elött 2 kovács mühely
"van, és a' Frautenscharrni Clermont, (Clairmont) vs Fr.
ezüsthuta 13 kemenczéket
Montblanc oszt. Fier, ésles
fczüntelen foglalatoskodtat,
Usses í'olyók között.
Qlermonr ,AvevnoTum Urbs(45°
van itt kobánya is.
46' E. Sz- 20=> 45' %" K. H.)
Clâven , 1. Claeven.
Clavelina , 1. Cbiavenna.
Fr. orsz.ban Puy de-Dome
Clny , (53° 2' É. Sz. 18o 4o/K.
oszt.nak fövsa , nagy , de
H.) vs , és kitötö Norfolk még sem felette nevezetes
Grófs.ban . Angliában , só- vs , 1427 h. 30000 1. magasan épült Arrier és Bedat
bányával.
Clatomene , vs Joniai 12 vsok* fók között , egy völgynek
egyike északra.
hátulsó táján; azon hegyek'
Clecy , vs Fr. Calvados, oszt. tôvénél, mellyek köztPuyde Dome emelkedik fel. Az
392 h. 2140 1.
Clees , (les} Esclees , vs Hel»
egész vidék tüzokádó. A'
vetziábanWaadtkantonban, vsnak utszáji többnyire szüOrbe fónál hegyek között.
kek gorbék , és setétesek.
Clegnerec , vs Fr, Morbihan , minthogy a' házak lávából
épültek. Nevezetesek : a' 3
oszt. 3790 1,
-Clemensruhe , hajdan múlató közhelyek , és sétálók , a1
palota Poppelsdorf hely- Püspöki terhplom , és vár,
ség mellett , nem messze
és a* Játékszín. Vannak több
Bonntól , Franoz. Rajna , és templomai, 5 ispitályai egy
Mosel volt oszt. a' hova nyilt konyvtár, egy botanégy soros Allee által jút- nicus kert, külombféletu.
hatni, Senatoriának lakja,
dományos helyek. LeginÇlementinok , régi eredetii, ke- kább említésre méltók az
vert nép Syrmiumban,és Alásványos források, mellyek
baniában , nevét Clemens
közzül némellyek eny vesek;
Püspöktöl vette, ki öket a'
's
kovéváltoztató
eróÍ2 dik szászadban megke- vel bírnak , igy van Allyresztelte , és a' Római hit- re külsö vsban egy, melly
re , mellyben most is vanmagának koves.ágyat , és!
Пак térítette. Nyelvekmin- kohídat formait. A' vsban
den Europai nyelvektül kü- szorgalmatosan üzetnek a'
lÖmböz. 1737-ben telepedtek mesterségek, a' borkészítési
le csak Syrmiumban mint- félposztó , materia, kötött
egy 300 an , de^zólta meg- selyem harisnya, kälap és
szaporodtak. Tiszta mara<- vászon fabrikákban. A' ke
déka ez a' régi eredeti Illy- reskedés is nagy mint ezen
rusoknak, kik közzül so- , portékákkal, mint pediga

termésekkel. A'vsban soit régiségekre akadhatni. Most
Püspöki lakhely a' fö oszt.
hatalomnak helye.
ermont , Claramontium , vs
és Urad. Genevài Cantonban , Fier, és des les Usses
fók között , egy hegyen.
ermont de Lodere , kis vs ,
egy sziklán, Lerguefó mellett Fr. Hérault osz. 791h.
5220 1. posztó, és kalap fabr.
Marháyal, ésgyapjúval kereskedik.
'ermont en Argonne , kis V8
egy halmon , mellette folyikAir; Francz. Maas oszt.
»86. h. 1600 1.
ermont en Beauvoisit , (39o
22" É. Sz. 20° 4' K. H.) kis
vs , és a' Francz. Oise oszt.
f'ôhelysége , 500 h. és valamîvel tbbb mint tooo 1.
Breche mellettegy halmon;
ezelött tulajdona volt egy
linianak , mellyböl származott a' Bourboni ház.
'ermont- Ferrant, Monferrant,
vs Fr. Puy de Dome oszt. a'
vele szovetséges Clermont
vstól 1/4 mfdnyire esik 743
h. ,55.5o 1. Lyceuma , és pa
piros fabr. van. Itt határoztatott meg az 1095-ben
tartatott Conciliumban az
elso keresztes had.
lerval , kis vs , és var Dub
fó mellëtt, felsö Rajnai Fr.
oszt.ban.
lervaux , kis vs Fr. erdök
oszt.ban.
lery , ("Notre Dame de) vs
közel Loirehez , Fr. Loiret
oszt.ban 2440 1.
lettenberg, Klettenberg, Urodalom a' hajdaniHohensteini Grófs.ban , Prussziában.
A' Klettenbergi Urodalom
nevét vette a' leomlott Klet
tenbergi hegyvártól, melly
alatt egy hasonnevü falu
fekszik. Napoleon alatt a'
Weítfáliaikirálys.nak Harz-

oszt.hor, Nordhausen keriiletéhez tartozot.
Cleve, Cliviensis Duc. Herczs»
a' voltWestf.Kir. melly déifelé a' Prussziai , nyugot
feléa' Hollandi Geldriával,
északról Zuytpheni tart,
nyal, és keletröl Mark Grófsággal , és a' Coloniai , é*
Münsteri Urod.kal határos
volt. Rajna két részre osztja , és a' Prussziai királys.
hoz tartozó. Ebböl i8oi-ben
Rajnának bal partján f'ekvö
részen találkozott 40000 lélek Francz. orsz.hoz kapcsoltatott , és Ruhr oszt. hoz adatott; A' Rajna jobb part
ján f'ekvö 24 □ mfdnyi része pedig , melly .56000
lelket számlált , a' Tilsiti békeség szerént a' Bergi
nagy Herczegs.hez jbtt ; de
az 1 8 14> Bécsi végzés szerént^
Prusszus Királyhoz visszajutottak.
Cleve, C510 47' 40" É. Sz. 23o
46' 51" K. H.) az említett
Herczs. nek íovsa 91,5 h. 4300
1. Az építése Hollandiai
módravan, kellemetes hal- «
mokon fekszik, Kermisdal
fó mellett. A' lak. szorgalmatosan üzik a' mesterségeket ; vagyon selyem , dohany , és sárgaréz fabrikája.
—
Egy
órányi
távolságra esik Rajnátólr
mellyel egy hajózható Canalis által öszvekötetik ; \/4
órányi távolságrá a' vstól
esik a' derék Alleek, szbkö és ásványos kutak miatt
nevezetes vadaskert.
Cleveland, North-Riding' északi ker. Angliában , York
Grófs.ban.
Cley , mvs Angliában , Nordfolk Grófs.ban, sóbányávaL
Clifton , falu Angliában, West
moreland Grófs.ban, Lowther fótfnellett, hires azon
gyözedeiemre nézve, mei
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Jyet a' Cumberland! Hercz. Clissow, vs Varsói volt Ra1745-ben a' pártosok eilen
dom osz.ban.
nyert, melly által ezek is- Chthero , mvs Angliában, Lan
mét kiü/.ettek Angliából.
ça Grófs.ban, Ribble mellett , ásványos forrásokkal
Clifton , kis kereskedö vs és
és gyapjú í'abr.
k.ikötö Angliában Devon
Clitunno , Clitumnus, SpoleGrófs.ban.
Clima, egy csak a' migondotoi Her.ben Nápoly orsz.ban
Topinoba fó viz.
latunkhan az égen és földön
2 eggyüttjáró kör által ki- Clöden, helys, Szász orsz.nak
jegyeztetett húzás; Eghaj- volt Wittembergi kerületélat , földhajlat ; nem kü- ben, az idevaló Praepostlömben a' levegönek tulaj- sága' Wittemberffi Univerdbnsága a' meleg , vagy hisitással eggyesítetett.
deg gradusára nézve; vagy Clogher, vs Irlandiában , Tyaz egésségbe , nôvésbe haszronne Grófs.ban , Ulster
nos, vagy káros béfolyásá- tart.ban, Pûspôkséggel.
râ nézve ; 's így tehát a' le- Clois , Cloye , vs Fr. Eure , és
vego' tulajdonságát jelenti.
Loire oszt. Loire mellett,
Clingen, Klingen, vár, hely1520 1.
ség , és Urodalom Helbe Clomel , 1. Clonmel.
mellett Schwarczburgson- Clonefott , helység Irlandiádershausen Hercz.hez tarto- ban, Gallway Grófs. Connazik. A' 12 falúból álló Uror ught tart. Püpöki lakás.
dalom a' Szász választó Her- Clonmel, Clomei , köfallalkeczs.hez tartozott , Almenrített vs Irlandiában , Tiphaufen falu még is, és vár a'
perrary Grófs. Munster tart.
Vannak kaszárnáji , és néFuldai , most Nassaudillenpes vásári. Ezen vst sok
burgi Uraságé. A' vidékén
Çjuackerok lakják, és vidé
jó halászatok esnek.
Clingenó/trg , vs Rajna mellett
kén a' posztó , és materia
nagy szorgalommal készíNémet orsz.ban Aschaffenburgi Herczs.ben, azon vi
tetik. A' kereskedése a' folyók* kapcsoltatása által ,
dékén melly Hohehart-nak
neveztetik , бор 1.
egészWatterfordig terjed.Itt
Çlinowo, helység Török-Daiszületett Sterne Lörincz.
matziában , hegyvárral.
Clösterle , mvs szép kastéllyal
Clinton , Grófs. északi AmeriSaatzi ker.ben Cseh. orsz.
kában , New-York szabad ban,arany ásvánnyal (Goldßtatusaban , Champlain ta- talk^ Thum Grófé.
vától nyugotra, 279 □ mfd Cloye, 1. Clois.
a' nagysága , ¿000 1. tele Cloyne
kicsiny , de víg , és
erdôséggel 's vadakkal. A'
népes vs Irlandiában, Cork
fohelysége Plattsburgh.
Grófs. Munster tart. egy
Clissa , Andretium, nevezetes Pûspôkséggel.
vár, és szükjárás egy mere- Clugny , Cluny , Cluniacum,
dek sziklin , Illyr. Dalma- "(46o 24' É. Sz. 22° 18' 56"
tziában Salonátólnem mesK. H.) vs Franc.z, Saône, és
sze. Itt szép olajfák nönek,
Loire oszt. Grosse fó mel
és ió bor is terem.
lett, 3810 1. haidan neveze
Clisson , vs Fr. alsó-Loire oszt.
tes Benedictinus Apátság.
Sevrq Nantoise rajbllett , 18,0 Kesztyü's szörösbör portéka
h. 2100 I.
fabr.
, '

uni , bis vs észalíi Scotziában Marr ker.ben , AberIon Grófs. Dt>n folyóhoz
közel.
■inia , hires vs volt Hispaniában , Rauda -, és Uxam'a
köztt, j) vs Rhaetiában, hol
most Fildkin hen.
uny , 1. Cligny.
ne ,vs a' volt Fr. Leman oszt.
f\rvefó mellett,2ioo 1.11 1 van
egy megerósítetett hegyjárás.
ujon , fó , melly Poba szakad , a* vidéket Valdehsek
lakják , Piemontb. a' Sardin. к ir. Mrt.
usone, helys. Lomb. Vel. kir.
%' volt. .3070 1. gabonával,
posztóval , vasszerekkel ke■eskedik : szomszédságában
találtatnak réz , és gáliczbányák.
y , kis vs 'a urod. Pedemont.
Sardin. Kir.ban Aosta mellett.
fde , fó Scotziában , melly
Dumfries Grófs. Annandale
■ter.ben ercd , és Frith of
31yde által az Irlandiai to
ba szakad.
/
fdtt , nagy tengeröböl déli
jcotziának nyügoti partján.
rde Iron Works y (the) Scoziában Clydesdale Grófs.
ü legnagyohb vasbányá ,
Works Carrón után , melly
¡00 embert foglalatoskodtat.
ydesdole , v. Lanarkshire ,
Jrófság déli Scotziában , ész.
'ól Dumbarton Grófsággal, ,
ítirlinggel , LinlithgowvaJ,
?s Edinburggal , kel.röl Peebessel és Dumfriessel , délpöl Dumfriessel , nyug.ról
Air , és Renfrewvel határos; 870 Ang. □ mfdet foglal magában , és 146700 lak.
¡zámlál. 3 Wardokra osztafik : Upper Ward , hegye» ,
az egész Grófs. пак 2/3 reszét
teszi. Midde Ward, nagyobb
részint hegyes, földje sze-

gény. Under Ward , a' legkissebb kerület Glasgow*
mellett, termékeny, és szorgalmatosan mivelt földje
van; a* zab legfizetöbb ; a'
hegyes tájakon juhok tartatnak, a' lovak sem utolsók. A' lakqsok igen gazdagodnak kftszénbôl , vasból, ólomból; találtatik itt
ínárvány is , mészko , és agyag. A' legnevezetesbb félyó Clyde. A' fövs Lanark.
Clye, falu Angliában , Norfolk
Grófságb. tó méllett , sóbányával.
Cminlow , nemes vs 179 ház.
Warsói volt Radom oszt.
Kamienna folyó mellett.
Cnidus , vs Cáriában egy fél
sziget csúccsán , tengerfokon 2 révvel. Vénusnak képe , melly itt tisztelletett
Praxiteles' remek munkája
volt.
Coa , folyó Portugalliában
Traz os Montes tart. Dueroba ¡imlik.
Coaguilla , új tart. új Mexicoban , ész. Amerikában.
Çoalbrookdale , helys. Angliár
ban Shrop Grófs. vasfabr,
melly gozeromív által hozatott helyre. A' fréti munkabér ezen fabrikában ioooq
font sterlingre mehet.
Coanza , nagy fó iEthiopiában^
Loanda szigetnél, az iEthiopiai tengerbe foly.
Coosina , vs Francz. Corsika
oszt. 2630 lak.
Coassolo , vs Piemontban a*
volt Po oszt. 3630 lak.
Cobda , vs Spanyol orsz. Gra
nada tart.
Cbbi , a' Chinaiaknál Sofla
mo , nagy megmérhetetlen
puszta , keleti Asiában ,
melly Chan -Gai hegytetötôl délre , és Zairan tótól
Tibetnek fekszik , és ny.ról
keletre 105o •— i3o°-ig 400
német mfdnyi hosszúra,.

. I;* loo mfd szelességre ter- SchWarzburg, es Rudolstadt
között; nagysága 19 □mfd
jed , egyszersmind az egész
61000 lak. A' Szász-Coburgvilágon a' legnagyobb sikSaalfeldi Herczs.hez tartoeág, de legterméketlenebb
zik. Részei: i) 1/3 (7 1/2 □
fold is , és tulajdonképen
mfd) a' Coburgi Herczegs.
nem egyébb , mint egy holt
nek , melly dél keletre esik
homoktenger. Tele van sós
«tavakkal, többnyire sós fü- Bajor orsz. a' Hildburghausí
és Meiningi részek között;
Vei , semmi fája , és \ó\ be
van kerítve granit hegyek- hegyes , erdös, termékeny,
kellemetes, Itsch, és Rodach
kel.
Koblenz , Confluentes , (50a folyók mossák. 2) 2/7 (10
Я4' É. Sz. 250 8', К. H.) Trieri
□ mfd.) az Altenburgi Herválasztó Hercz.nek lakóvá- czegs.nek, Saale mellett , a'
rosa, Francz. Mosel és Raj- Gothai részek , a' Szász Neuha volt oszt. bortermö vi- stadti kerület , Bajor orsz.
déken fekszik , hol Mosel nak Main kér. a' Meining
Rajnába folyik ; 10,50 h. és Coburgi részek,és Schwarczioooo lak. Moselen által kö, burg Rudolstadt között ;
Rajnán pedig repulo -hid részint erdös , 's hegyes, ré
' vezet. A* vsnak alsó részén szint termékeny ; Saale fó
á' házak magosok , és régi által nedvesíttetik. 3) Hen
módra épültek , kivévén a' neberg Grófságnak egy réRajna melléki szép épüle- sze , t. i. a' Themari urodateket ; a' fellebb fekvö ré
lom 2 □ mfd, és Römhild
szén a* házak szépek és renurodalomnak fele 2 □ mfd.
Luthert követö lakosi a' földesek , egy szép , és fákkal
beültete t piacczal. Mint- det mívelik , marhákat tarhogy Bonaparténak újabb tanak; külombféle fabrirendelése szerént a' vs tób- kájik is vagynak. JövedelЬе nem vivóhely , falai le- raei 42,5413 for. az ország*
jrontatnak , és szép kertek adóssága több 1 milliomnál.
jönek helyekbe. Legneve- A' szovetsé^hez állítandó
zetesbb épület az új vár , katonasága 400 emberböl álezelött a* választó Herczeg' lott. A' fövsa
lakja. Több szép templom- Coburg , (50o 15' 54" E. Sz. a8'
ra is találni , egy Torvény*- 38' 4" K. H.) Itsch mellett,
iskolával ésGymnas.mal.Ké- '745 ház. 8000 lak. és a' szép
szítetik itt gyapjûmateria,
Ehrenburg nevü várral 1
vás/.on és bör ; a' lakosok mellyben a' Herczeg lakozik , vagyon kófabrikája ,
Ъогга1 , malomkövekkel ,
és darázskovel , lakirozott hol külombféle drága darapléh portékákkal , késekkel bok kôvé vált fákból , millyenek a' körül fekvö vidé's t. ef. kereskednek.
tCóblent , Confluentia , Badeni ken számosan táláltatnak ,
készítetnek. Itt van a' CaGrófság Schweiczban , azon
simirianum Gymnasium ,
3zögben , hol Aren vize Raj
tanuló szerzodés az iskola
nába foly. .
Coburg , Herczs. a' Rajnai-voit mesterekre nézve ; fegyvertár , porczelán , arany és
szôvetségben , Itsch és Saa
le mellett , a' Gothai Alten
ezüst portéka fabr. van egy
burg , Szász Királyság , a'
kögolyobisokat készíto mal
ÍVeusw birtokok, Bajor orsz. ina is. A' lakosok gyapjuvalf

keszkenôkkel ês materiával
kereskednek. A' vs mellett
egy hegyen áll Coburg váга , egy iól elrendelt fenyítékházzal.
*
■)burg , Herczegs. a* volt Rai
nai Szôvetségben » a' Thuringiai erd&ségnek déli részén , nagysága 22 □ mfd
6 000 lak. Itsrh , Werra, és
Steinaoh, (mellyben gyöngy
találtatik) folyóktól nedvesítetik. Termése : fa, gyümölcs , komló , len , szarvasmarha , juh , réz , vas ,
gAliczko , kobaltércz , köszén , alabastrom , gipsz ,
márvány, mész, por; zellán,
csapoföld 's t.- ef. Fel van
oszt va a' Szász fler'-zegség
Gotha, Coburg, Meining,
és Hildburghausen között.
'oca , Cosa, kis vs ó Castiliában , Spanyol orsz, Ellerena kis fó mellett , a' Medi
na Celi Herczeghez tartozik.
Van egy régi vára , mellyben Fülöp Wilhelm Orania
Herczeg 28 esztendökig fogva ült.
locconote, vs Piemontb. a' volt
Marengo oszt. 2480 lak.
1'ochaba , nagy hely Coelesyriában , Guthai völgy ker.
ben, Basanitistart.ban , Da
rn askustól bal ra.
"Jochtira , helys. Brasiliában ,
Bachia tart. dohány nôvéssel.
?orfiem , Kocheim, Cochima ,
kis- vs egy várral Mosel mel
lett, Francz. Mosel oszt. jó
bora terem.
Vorhin, 1. Kotschin.
Vochinchina , az az : nyugotiChina, Királyság tulsó Indiábah , melly most Tunkinnal egy Uralkodó alatt van
cgybekapcsolva/sAnamCsászárságnak neveztetik, az
ott szülöttektöl ; hossza 44
német mfd , széle 12— 15 ó-,
rányi , és Tunkinnal É. Sz.

10o —22°ígterjed,és Tunkin*
tól északról Digne-Ket folyti
által s-zakasztatik el, több
hegy-folyók hasítják , mellyek esös idöben Septembertöl Februariusig az ais ó
részeket kôzonségesen minden második héten 5, 4 napokig elöntik , melly által
a'fold oily termékennyé lesz,
hogy eszt.ként háromezor
is aratnak.
Cochinchina
tehát bövelkedik terméseiben , ide tartozik : a'
riskása , thea , a' legjobb
czukor egész Indiában ,
mellyböl sok megy Chinába ; fahéj , firnácz, faggyú,
és kovérfa , narancs , pamut , és szederjfa ; füge ,
ananász , gránát alma , sasfa , melly az arannyal egy¿ránt becsültetik ; szantal
és rózsafa ; a' különös ]ó illatjára nézve hires Kalambo, és egyéb keleti Indiai növevények. Több helyett termés-aranyra is találhatni ,
pedig nagy mennyiségben.
A' hegyi lakosok a' vásárokra sok aranyport hordanak , mellyet ök riskásával , vassal , posztóval cseréinek fel. Ezüstben , rézben , czínben , és vasban
gem szenved fogyatkozást.
Az ólom ritkább. A' hegyek
salétromosok. Szelíd , é»
vadjállatiis vannak , küiönosen az elefántok itt legnagyobbak, a' majmok kö
zött legnaçyobb az úgy nevezett Dour ; de a' marha
tartásá csekély , mert a'
marhahús nem nagy becsben van, és a* foldmívelésben bivalokkal élnek. Az
eredéti Moys nevezetü la
kosok a' hogyeket lakják %
hasonlók a' Kafferokhoz ,
és még majd egészen vadak,
A' síksáqnak lakosi pedig
jószívüek¿ szoljálatra v*«
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lók , és türhetök , a' Chinakôzzé tartozó Nassau meíbéliekhez hasonlítnák , kik- lett levö szigetektöl.
kel egy eredetüek ; -csak Сосу tuf t Epirusban Acheronhogy szomoruabbak 's fekeba fó víz, egy a' pokolbéli
tébbek , de az asszonyok fefók közzül.
jérek és szépek. A' lakosok Coda di Volpe , hegyfok Cala
száraa 18 milliomratétetik.
briaban , Nápoly orsz.
Аг egész hadi его 1.39.000-ге Codani ttngeröböt , I. Cattegat.
inehet. Cochinchina, a' Csá- Codera , hegyfok déü Ameriszárságnak nyugoti része 12
kában , Terra firmában ,
tartományokra osztatik , a'
Barcellona és Leon de Ca
racas között, 10o 35' 56" É.
g Eszakinak nevé : Dengoe ,
Quanbing,Dihh-eut ; á'hét
Sz. 48° 556' 45" N. H._) '
kczép tartomanyok : Hue , Codogno , Colonium , helyse»
Chara ., Çjuanglia , Quenia,
Lomb. Vel. Kir. , felsö Po
Phayn , Nlaru, és Natlang ;
oszt., selyemmel ésPármai
sajttal kereskedik. Itt 1746a' nyugotiak a' hajdani
Tschian-pa , és Donnay ki- ban , 1796-ban csaták törrályságokból állanak. A' téntek.
Császár , kiilömben a' Chi Çoelesyria , vagyis az also Sy
ria I. Moys. 10 , 2.3. Josue
nai Császárnak vasalusa,
(de az új tudósitások szeII, 1,3. 1). Szoros érLelemben azon nagy mezoség ,
rint most egészen fúggetlen.)
melly Libanus és Anfci Ыhatár nélkül uralkodik. A'
banus között fekiidt; északî
fovs és es, lakhely Hue.
Cftcàl tó , nagy tó felsö Bajor része ezen völgynek kissebb
hegyek által kétfelé oszta
prsz.ban , Weilheimi urodatik , ennek keleti vídékébol
lómban.
folyik a' hallal Jjovelkedö
. Cochstedt , vs , a' volt WestfáKasmie fó , nyugoti részéliai Kir. Saale oszt. a' Halberstadti ker.ben , 1 tem- böl.is 1 kis fó ered , 's nem
plommal , 1 ispitállyal , 1
sokára Kasmie fóval eggyesalétromos kunyhóval, 205 sül. 2). Coelesyria alatt azon tart. értetodik , melly
ház. és 1.250 lak.
. ,
Cockei mouth , ( 54o 42' É. Sz. Syriának déli felétol fogva
. 14o 14' K. H. ) vs a' Cum
Aegyiptusig terjedett. Fo
berland! Gröfs. Angliában, vea volt Baalbeck vagv i*
Heliopolis , mellynek neve5000 lak. j Çocker és Dervéñt oszvefolyásokmellett;
zetes pmladékit még most
is az E. Sz. 34o alatt feltavastag gyapjú matériát készít , harisnyát , kalapot ,
lálni ; és Laodicaea ad Liés bört f plajbászt, melly banum.
¿lvasztó tégelyre és czerú- Co/t, l. К eft.
zara fordítatik.
Goggeshmll , helys. Angliában,
Çogo , Capo di Bono , hegyfok Essex Grófs.
Szicziliaban.
- < t- Cogna, Coma , kis vs , nem
(poco* szigetek, kicsiny, mo- messze Aostatól , Piemontcsáros , lakatlan szigetek ban, mellytöl a' körülfekAndaman sziget mellett, vö vidék Val di Cogna neAsiában , iható vízben fovet visel.
gyatkozást szenvednek; meg Cognac , 1. Coignac.
kell külömböztetnünk , a' Cogne , ví Piemontban.
Jjaeoa nevü Sunda szigetek Cog ni , Konia,. Iconium* fóve
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Karamanî
îîasasâgban ,
len , gyapjá , ésfayente fa*
Satoliában ,
a' Basának
brikákkaL
lakhelye , szép kertekkel és Coincjr , város Franczia Aísn»
szölöhegy ekkel vegyes meoszt. , 208 ház.
•Aségen , bövelkedik pamut- Coket , Coquet, kis sziget Noral es baraczkokkal. Lakosi
thumberiand partjához közámosok , kik Ôrmények
zel , Angliában.
ís GÖrögök tulajdon tem- Col, termékeny sziget köze'p
)lomokkal. A' GörÖg, Xyli
Skócziában , i3mfdhosszú,
dast.ban lakó Ersek a' Kon3 széles, Legelöje e's szántóíolde jó van. Répát sokat
tantinápolr Patriárka atermeszt. Bövelkedik ház.I
att van. A' vs kastéllyal ,
állatokkal , de vadja nines.
tos falakkal , es eáncczal
Lak. 8000. mennek. F.U. többteríttetett.
familia Col vára köszalon
jniocz , jókora vs Török orépült, most elhagyattatott.
zágban a* Dalmatziai rézeken , a' Bosniai határok Colalto , mvs és vár Trevisói
nellett.
ker.ben, azon nevü Uraságé.
fueto, Cogareto, helység a' Colan , kis orsz. Malabar' partenger mellett , Savonához
ján Asiában , Gangesen inüzel , a' Genuai Herczegs.
nensö félszigetben.
en, hoi Columbus Chris- Calapiani, Kulpa vizénél laóf, ki az új világot feltakott nemzetség felsö Pannoálta , 1442-ben született.
niában. .
xahuila , tart. új Spanyol Colares, helys. Portugalliársz., nagysága 6702 □ mfd ,
ban , Estremadura tartom
1.200 lak., egy igen szép
6.900 lak.
gnac , Cognac , (45o 4' 4°"
vblgyben , hires borára és
. Sz. 17o 19/ .54" K. H.) vs
gyümölcses kertjeire nézve ;
gy kies tájékon , 2.9001a]?.
Cintra hegyek mellett fekegy várral , mellyben 1.
szik , hol egy klastrom a'
erenez Fran. Kir. 1515-ben
sziklák kozzé béásva talál'.ületett ; Charente fó meltatik, mellynekfalai , hogy
;tt ; jó fejér és veres bort
meg ne rothadjanak , eserfáîrmeszt; az utolsóból erös
val támasztatnak , innerr
erencz-pálinka,és Aqua viCserklastromnak isnevezte1 készí tetik.
tik. Ezen klastromot mindmora, ( 40o 12' 30" E. Sz.
eddig 20 Remete lakja , kik
>c 15' K. H ) kerítetlen ,
Sz. Ferencz Iegszorosbb re>sszúl épült fövs Portugalguláját tartják.
ában a' Beirai tart, egy Colbatz , hajdan klastrom ,
almon , Mondego fó meN
most pedig Prussziai nagy
•tt , 3.063 ház. 9000 lak.
j-i -- " urodalom
> i
jövedelmü
, háüspöki laítás , itt lakik egytulsó Pomera niában , Plöne
ersmind 1 Provedor , ' 1
mellett , melly Madne tóból
orregidor , és 1 Juiz da Foered, ésDamm alattOderái ; egy jól elrendelt Uniba szakad.
ersitás egy füvész kerttel , Gaiberg , (54o 7' E. Sz. 33o 1f<
ç-ész toronnyal, konyvtárK. H.) naffy és eToskereskelí , chemiai laboratoriumdô vs, a' Pürstenthumi kelal , orvosf , és- rhirurgiai
rületben hátulsó Pomeralívszereknek gyüjteményéniában , hol Persante a' keílj kirélyi collegiummal,
leti ten jerbe ömlik , és hol

bet hoz be, melly mindert
.•gy kikötßje van Münde nevezet alutt. Valaha szövetSchleswigi Herczb.be és Német orsz.ba a' hídem által
séges vs volt , van i Iskolákelendó portékálól , lovakja , egy alkú palotája a' vstól, ökröktöl megkivántaháznál , és egy Collegiát
tik. Vannak gyapjú manu
Káptalana egy dékánnai és
factura] i is.
néhány Kanonokkal , 4,500
lak. 840 ház.ban i a' hajó- Coldingham , vska Délí Skócziában , Bervick Grófságbi
zás , és Lengyelekkel való
erös várral , a* tenger mel
kereskedés , nem külömben
a' halászat , sóíozés táplál- lett. Ezen vstól veszi nevét
ja a' lakosait. A' vs 1761-ben Goldingham - Moor , egy 8
és iSo7-ben ostromot szen- Angol mt'd hosszaságú posvedett ; az utólsóban 150 fa-- ványság.
milia veszté elházait a' kül- Colditz , S/.ász város a' Lipcsei
kerül.ben , Mulde mellett ,
sö vsban : ezen kár 130.000
253 ház. 1560 lak. , karton ,
tallérra beczültetik.
vászon , és posztó íabrikáColchester , vs Angliában Es
sex Grófs. 1 1.000 lak. a'ha- val; vidékén jó csapó fold
iózható Coin mellett, 18o
találtatik.
40' É. Sz. és 51o sb\ K- H. Col d' or , 1. Aranydomb.
alatt. Essexben ez a' legna- Coldstream . mvs Merse tart.
gyobb vs , de rendetlen ; van
Deli Skócziában,az 1763-ban
10 temploma, ¿ gyülésháitt építettAngliábólSkócziábavivö hidtól nevezetes.
za , nagy sátora a' hadi nép
végett, melly ilt a' keleti Calenberg, 1. Colmberg.
partokat fedi ; még most is Coleraine , v. Londonderry , Irfenn vannak itta'"Római ré- landiában Grófság , Ulster
giségnek drága maradvá- tart.ban , északróleJ tengernyi. A'gyapjú fabrikák egy rel és bough Foylével ; keidóben virágzottak , de most letrol Antrim Grofs.gal , délnagyon alá csüggedtek; a* nyugotról Tyronével , nyuküb<"> kereskedése most is gotról Denegallal határos.
4° ЗА □ mfdet foglal ; 3 ysfontos.
sal és várral , 35 ekklezsiáColchis, tart. Euxinusi Pontus
partján , Trapezustól Py- val , 25.000 ház. és 222.9.30
lak. Ha az egészet vesszüfc ,
thiusig, Phasis vizétól Со
тах fóig ter jedt ; keletre I- nem terméketlen ; nagyobb
beriával volt határos , fo- fóji: Bann, melly lazaczokkal bôvelkedikjésFoyle,
vsa volt Aea.
melly a' nágy Lough-FoyColding , vs Jütlandban , Rip
megyében , a' Schleswigi hale nevü öbölbe szakad.
tárok mellett , egy hason Coleraine , vs Bann fó mellett
nevü fó mellett, melly itt a' hason nevü Gróís.ban , E.
a' tengerbe szakad , 800 ház. Sz. 5s0 8' alatt egy várral
9500 lak. Az itt való várt ,
és kikótóvel, 38.000 lak- 1
(haidan Oeronsborg, most kik lazaczokkal , vajjal ,
.Coldinghuus) a' Dánus Ki- hússal , és vászonnal keresrályok gyakran meglátogatkednek.
^
ták friss levegöje miatt. A' Coles ürege , nevezetes barlang
Ys nom nagy , a' hajózás is
Barbados szigetén , nyugot?
a' betelt kikötö miatt ese- Indiában.
kély ; d» a' vám annál tçb- Cflesyira, i. Coelesyria.
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"igny , mvs ¿s Grófs. le Brese
tekközzül, SkóczíáhoztaW
art. , Bourgogne tart. ban ;
tozik. '
'oligny Chatillon' háznak Colliano , vs Terra di Lavoroiszága.
ban, Nápoly ország , 26.50 I.
Urna, birtokos vs Mexikói Collicoiung , vs a' Guineai parludien.ban, Uj Spanyol or- tókon Afrikában.
/ágban.
Collin, Kolin, jól épült kis»
iseum v. Colossaeum , a' Co- ve Kaurzimi her.ben Csehr
Dssus palota, nagy fényes
orsziban , Elbe vizénél 300'
pület Romában, melly a'
ház., nagy piacczal, 's.Caozjátékszin végett építe- puczinus klast.mal. ítt köett Vespasian Császártól ,
zel Chotzemitz , vár és Plas nagyobb része most is iiian mvs. között esett ama
ennáíl. v
; veres csata , mellyben 1757
/, egy a' Hebridi szigetek
18 Jun.ban a' Prusszusok
özzül , 13 mfd nagyságú ,
az Austriai seregtól megvemfd szélességü , tbbh mint rettettek.
000 lak. és 50 halas tavak- Collioure , (42o 31' 31" E. Sz.
al. A' lakosok marhátar20o 45' г'-' К. H.) régi eröe
issal és halászattal fogla- vska, és tengeri kikötö,
itoskodnak. A' szigetnek
melly a' hozzá tartozó Port¡zaki csucrsa az ,56° 29'.55" Venares kikötövel csak2.io»
. Sz. és 10o 5УК. H. alatt lakost szâmlàl , Fran. Kel.
îkszik, Felette
hegyes,
Pyrenaei oszt. a' kôzéptene még is gabona és karóger mellett. Van itt hajóis;pa termö ; jó legelöji is
kola, és szardella halászat.
annak. A' fôhelysége Kil- Collonges , vs Fr. volt Leman,
aig.
oszt. , 270 ház. 2250 lak.
'anges, Coulange la Vineuse , Colloredo, hegyen épült vár
> Eran. Yonne oszt., 270
Istriában , ez nevü Herczeáz. 1650 lak.
gi familiának Síármazás*
'ansa , 1. Collensa.
hèlye.
'ares , mvs Estremadura Colmar', 1. Kolmar.
trtom. Portugalliában kies Colmars, kis vs Fran, alsó AÎölgyben , melly 4 mfdre
pesi oszt., 900 lak. az Alpeierö narancs , czitron 's
seken , Verdón fó mellett,
lás jó gyümölcsökkel dihol nagy sokaságú materia
eskedik, 1200 lak. kal.
csináltatik.
'<? , szép köfallal kerített Colme , fó Flandriában , Aa
1 Toskánai -Nagy Herczs. 1
vizének ága a' Dünkircheilmon, 2 külsö vssal , Eisa
ni csatornába szakad.
ellett', egy régi várral, Colmenar de Oreja, nagy mvs
üspöki lakás.
Toledo tart.ban, új Castieda , Colleda , Cöln an der
liában, Spanyol orsz.ban.
ossa v. Unstrut , és a' nagy Colmenar vieja, vs Spanyol.
larhatartás miatt Kuhorsz; » Guadalaxara tart. ,
öln, vs a' Wertherni Gróf4000 lak., posztó fabrik. é*
igban,'á' Thüringi kerül.
k6faragó mühellyel.
эп, Lossa mellett, 36,5 ház. Cöln , (Colonia) Érsekség, az
>oo lak., len és posztószbalsó Rajnai ker.ben, melly
íssel.
északról Clevével ésGeldernensa , Colïansa T Collonsa ,
neí; nyugotról Jülichhel ;
¡■gyik a' Westernes szigedélrôl Trienrel; koletr&l *.'
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■fiergi voltHerczs.gelhatáros:
jéritése , szappanfozése , fesgabonával és borral megáltese, és köny vny omtatása
dott tart. , 6o mfd nagysáis híresek ; mindezekkrl , 'i
gu volt, 17 városokkal , 5
ezeken fellül gabonával,
mvsokkal, 80.000 lak. , és
borral , fával t 's t. ef. nagy
19-559 Rtallér jövedelemkereskedést üz. Cola és Duifz
m el. A' Lünevillei békeség városka között a' Rajnáü
által 1801-ben Fran. orsz.
által repulo híd vagyori.
hoz esett. Felsö és alsó me- Colo , 1. Kull.
gyére osztatott, az e.ls&hez Coloehinna , bis vsMoreában,
tartozott minden , a' mi CoZaconia tart. , a' hason nelonia városán fellül fekiidt.
vü tengeröböl mtllett.
Eifel felé találtatnak ólom Colodi j erosített helys. Olasi
és . vasbányák. Jelesbb foja
orsz. ban , Lukfcai Herr/zees.
a'Rajna, mélly több fókat Cologna , (45° 18' 11" É. Sí
vesz magába. Az uralkodó
29o 58' 11" K. H.) kis, de
Religio a' Catholica , imitt
élelményes vsFiurne nuovo
amott találtatnak Protesmellett , LomL. Vel. Kir. a'
tansok is. Az Érsek harma- volt Bacchiglione os/.talvt.,
dik Papiszemély volt a' Vá6.20olak , borral és selyemlasztó-Fejedelmek kózottNémel kereskedik.
met orsz.ban. A' fövs és az Cologne, vsFran. felso GaronÉrseki lak voLtBonn. Mos- ne oszt. , Sarampión mel"tani alsó Rajnai Prusszus
lett.
"Nagy Hers.hez tartozik.
Cologne , 1. Coin.
¡Coln , Cologne , Colonia Agrip- Colombori di Trepani , kis szipina , Ubiorum , ('50° 55' 2 x."
getSkziliának nyugoti partÉ- Sz. 24o 35' К. Я.) egy a'
ján ,megerösitett kikötövel.
legnagyobb 's legrégibb Né- Colombo, 1. Col umbo,
met országi vsok közzül a' Colomea , Kolomyja, ys Gallihajdani Coloniai Érsekségcziában Stanislawowi ker.
l>en, 1.704 ház. 40.ÓC0 lak.,
ben , Pruth mellett , sóbáцбо templommal ; mellyek nyával , és dohány rakodó
3tözott a' Gothus' izlés sze- hellyel.
rint épült fö templom,Ur* Colone, tengeri vs Moreában.
sula temploma , még most Colonia , új lakás , megteleis nevezetes : ide tartozik a'
pedes , gyarmat , olly helyTanácsház , a' fegyvertár ,
ség, melly a' külföldiektöl
lóispitály, az árva 's talált
építetett, és magok ezek a'
gyermekek' háza, luth. Conkülföldiek is , kik valamelly
íistorium és Lyceum. A' vs
helyen megtelepedtek , coïégi módra van építve , 24
loniának neveztetnek. A'jeïiagy kapúval ; benne készílesbb ir?egen új íakások atetik: pamut materia , czuzok kiilönösen , mellyelíet
3kor , vaskályhák , kôkoraz Európai tengeri hataleók , pipák , csipke , az úgy
masságok emberek által,
aievezettColoniaipántlikák,
kik Europába felvetetteki
Íamut , és gyapott portévagy büntetésül valamelly
a , kalap ,eczet , bór , égett
orsz.ból kiiiltattak, Asiayíz (Eau deCologne), mellyban, Afrikában , és Ameriböl a' nevezetes Farinai
kában ' állítottak ; hogy a
fabrika esztendônként 90.
puszta földek miveltetné000 üveggel ád el j yiasz f«- . nek, termésével Europa ga7diu
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dagodnék, é"s à' kereakedés
nyugotra, 12 mfd hosszú ,
Europa, és a' világ' egyébb 3 széles, tele hegyekkol , mel
részei között fenntartatnék.
lyek kozött fu ves vülgyeki
Némelly szállitványoknak találtatnak. Oronsay szigettehát tárgyak egyedul a'ke- tel , mellytöl egy tengerszo-*
reskedés , es nem a' hódí- rúlat által különüztetik , 70a
tás vagy füldmivelés. Igy
lakost számlál.
több heíyek vannak , mel- Cahpfntn, a' 12 Jóniai vsok'
lyeket az Angolok , PortueggVjjfee , Ephesustól 20 mfd
gallusok , és Francziák az jó teixrçeri erövel , és lova»
Asiai és Afrikai partokon sereggel , melly által azoii
bírnak, egyedül csak a'
rész mellyhez állott , gyözkereskedéV kedvéért a' kö- tes lett; innen kozmondás-»
rüllakozó pogányokkal. De sá lett ; Colophonem addemivel szándékjok van a'
re , az az i a' gyozüdelmei»
többi Európai nemzeteket
teljesítenñ
ezen haszonvételbôl kicsuk- Colorado , fó California félsziai , szükséges az , hogy en- geten , mtdly északon új Alnek megtarthatására eros- - bion felé 1/4 mfdnyi távol¡égek , sánczok , fegy vertá- ságra a* tengeröbölbe szacok , hadi h.ajók állítassakad , minekutána Rio de
mk, mellyek által a' keres- los Apostólos vele eggyesülfc
kedésnek haszna szofos ha- volna.
árok kózzé r'ekesztetikJ Más Colossaeum , í« Coljseúmi
izállitványoknak czéljok a' Columbia , Grófs. Eszaki Ameíereskedés mellett a' hó- rikában , New-York Szabad
lí tás is , és némelly tartoStálusában , keletrol Hud
nányoknak mivelése. Illy son mellett, 38 □ mfd a*
■zéljok van majd nlinden nagysága , 27.730 lak. , heCurópai * szállitványoknak
fyes, determékeny , legin-¡
Vmerikában. Ezeknek elsö
ább vassal, fával, gyüilintézetek , és esztendóbéli
mülcssel és marhával bö^
ílelmek az emberekre - és
velkedik. A' fövsa Hudson*
jénzjre nézve nagy eröt ki- Columbia , 4 O mfdnyi urod.
r¿n » és majdnagyobbkölt- Eszaki Amerikában Mary
éget okoz , mint a' csupa
land és Virginia között,
tereskedést tárgyazó szál- PotoWnak mellett , semmí
itványok. Szállitványok álSzabad Státushoz nem tartoítatnak valamelly orsz.nak aik , hanem közvetetlenül a'
)elsö részében is,midön ideCongressus alatt van. ЕЬЬец
enek vétetnek fel, hogy azt van a' szôvetséges vs Was»
niveljék; illyenek vannak : hington.
5rand«burgban, Magyar or- Columbia , vs Eszaki Amerika^
zágban, Orosz biroa.ban, ban , Déli Carolina Szabad
Ipanyol orsz.ban, 'st. m.
Státusban hol a' széles , e*
lonia ,
i). Agrippina 1« Saluda fók egygyesülnek ,
!öln. a). Trajana, 1. KelCongareshez közel , 100 ház,
en. 3). Britannica, úgylát- helye a' Déll-Carolinai korzik , hogy Colchester. 4).
mánynak , egy gazdagon,
Bolonia, Armenia határánál felékesítelt nagy iskolával,
¡haldaeában.
Columbia , Taku^schi - Tesse ,
ontcy-, a' Hebridi szigetek- fó Esz. Amerikában , mellyiek eggyike, Jura Síigettol hen л' tengeroek járáaát .
А«

{áradáeát és apadását) , 183
Angl.mfdnyire a'torkolatjától láthatni,nagy csónakokkal egész addig bátran evezhetni , és 300 tonnás hajók
a' tengerböl I25 mídnyire kimehetnek, holezenfó
Multonamával , mejjjyazúj
Mexikóiszéleken eret , egygyesiil.
Çolumbo, Colombo, (70 4' E.
Sz. 70o K. H. ) iövs Ceylan
szigeíen az Angliai birtokban , ugyan annak nyugoti partján, nagy , és szép
renddel épült , szép házakkal , 30.000 lak.kal , 's erös
yárral. Az Angliai Helytartonak lakja , a' fö torvény
udvarral , hadi ispitállyal ,
jól elkészítetett árvaházzal ,
'fi akademiával. Pettah , v.
a* fekete vs az a' része , hol
az Indusok legszámosbban
laknak , nem külömben a'
legszámosbb aranymivesek ,
mesteremberek , f'abrikáneok , ésa.zok, kik drágakovekkel kereskednek. A' vsi
kútvízsós, és egészségtelen ,
mellyre nézve 1/4 német
mídnyi távolságról a' várból hozatik a' víz bôredényekben (Pukkali). A' kikötöj egy nyilttorok,melly
csak Decembertö) Aprilisig
ád bátorságos helyet a' hajóknak, a' többi 8 holnapokban pedig a' veszedelmes Monsuns háborúsági
miatt
has'zonvehetetlen ,
még is vásárhelye ez az egész Ceylani kereskedésnek.
Közel ide terem a* legjobb
fahéj.
Columnae Herculis , Herculesz
oszlopai , a' két hegy Aby]a és Kalpe , a' Gibraltári
tengerzúgnak mind a' két
része mellett, mellyeket
Herkuletiz, a' régi rege szerint itt tornyosított feí,
hogy a' kbzéptengernek ál-
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talmenetelt sjEerezzen.
Coturok , a délikor, mellyelt
a' két Pojust és az Aeq uatorfc
egyenes szegletüleg keresztül hasítják; az eggyih a'
napfor dulas pontjain megy
által; a' másika pedig1 az
éjegyenlíto pontjain, és nap'
's éjegyenlôség/ Colurának
neveztetik.
Colar i > S. Brossia, Colouri,
Salamis , Bityussa , Cichiria , sziget görög orsz.ban ,
Golfo d'Engián, ezelöttSalamisnak neveztetett egy vssal, 200 ház. 1000 lak. , éff
hason nevü kikotövel. A'
lakosok foldmivesek , halászok, 's kereskedök.
Comacchio , (44040' 27" É. Sz.
29e 49' 47" К. H.) vs és vár
Papa birt. Ferrarai tart. Po
folyójának 2 ága között,
nagy posványságban , 5..500
lak. , kik tóbbnyire halászok , s6s angolnával keres
kednek.
Comagena , kis tart. Syriában ,
közel Ciliciához , Amanus
hegynél, északra a' tengertöl legtavulabb. 2) vs , hol
most Tula áll.
Со/nana , 1) vs kôzép Pontusban , Iris vizénél , hol Bellona tiszteltetett , népes,
és Armeniába kereskedéshelye volt. 2). vs Cappodociai Ciliciában, Sarus vi
zénél.
Comuna , Georgiának legészakibb része Asiában , észak
ra Circassia , délre Giurgistan, keletre Caspiumi tenger, nyugotra Imirette tartományok között. Lakosi
Muhamedánok ,
Peraial
fo védelem alatt.
Comano , vs Spanyol Venezue
la Helyt. Terra firma tart.
ban , délí Amerikában , Cabaguá kis öböl mellett , e*
rös várral. Ehez közel te
rem a' legjobb Caiiaster do

hány.
■ . •
marcas , így neveztetnek
Portugalliában /а' 6 tartományoknak torvény kerüetei.
mbe , vs Fran, ország, volt
Vlontblanc osat.
mb-Martin , helys. Angliáэап Devon Grófs. egy öböl
mellett ,
ólombányával -,
nelly ezelött eziistöt is aiott , de már kiürült.
mbourg i vs Fran. orsz. , Ule
ás Vilaine osztályb. , йоо ház¿
4170 lak.
mbrailles , vs Fran. Creuse
oszt. , 160 ház.
rjibret , vs Fran. Puy de Do
me osztály, Alrance folyó
mellett.
1
mera, fallal kerített,vs, a*
rolf Westfáliai Saale oszt.
lallè ker.ben , vagyon temploma, iskolája , ispitálja j
i salétromos kunyhója , 370
iáz. ,és i . goo lak. Közel hoz:á van egy kófejtés , mellyjek jó malomkóvei vannak.
ísztendónként 5 vásár taratik.
mesazzo , fó Lomb. Veï. Kir, ¡
melly a' volt felsö Po oszt.b.
astef-Ponzonetöl nem meszize ered > és csak hamar
Vlincio osztályban Oglioba
izakad.
mesuiio, kis vs ugyanott
1' volt feísó Pó oszt. , azon
levü fó mellett.
mes Palatinas Rheni , ígynefeztetett a' Palatinátusi Váasztó Fejedelem , vagy egy
näs a' Palatinátusi názbóL
miges , a' Pithy uszi szigetekaek eggyike a' kozép tenjerben Yvica szigetnél.
unities , kis vs Egy. Belgiomi Flandriában, Ypern éa
Lys fó által 2 részre pszta:ik, 282 ház. 2.2 ¡.o lak,
mino v. Cumino , Hephaestia, (26° 1' É. Sz, 31O .54'
li< E.) Ç a' *ok kömenytöl ,

melly itt terem ), Maltáhoa
tartozó szigeteknek eggyi
ke a' S/icziliai tengeren ^
termékeny , csak 5000 Iépés
térségü , éb Maltátóls/8 mfd
széles tengerkar által külö«
nöztetik ; vagyon egy Cala?
di Santa Mária nevu kastélya és kikötöje.
Corni-tó , Lago di Como, legnagyobb tó Lomb. Vel. Kir;
9 német mfd hosszú , 1/2 —
1 mfd széles.Lario pszt.b.fekszik, és HeWetziátOlasz országtól választja ; зоЫекге
osztja magát ; északról egygyik Adda tôt veszi magához , á' másik délkeletroi
ismét kiadja ; és a' harmadik délnyugotra esik, melly
mellett Como vsa épült. Fel
sö része Lago di Chiavenna
a' keleti alsó rész Lago di
Lecco-nak is neveztetik.
Commun^, az Aquapimi Herczegnek lakhelye, Afrikában a* Guineai arany pártokon , ki a' Assiantei fó
hatalom alatt van , 's sok
szerecsen helységeken uralkodik.
Commenthur v. Comthur , elöljárók a' Papi vitéz rendnek
java in ; több hivatalbéli
tisztségek vannak alattok.
Commenthurejr , Commenthurság , v. Commenderie, így
neveztetik a' Német Málthai
vagy más Vitéz Rendnek
bizonyos urodalma , mellyetegy a' Rendvitézei koz«
zül igazgat , és a' jovédelmet részint felszámolja , rés/.int elkülti. A' Német Vi
téz rendekben n Balieyek
v. Probendák voltak , mellyek a' tart. Comthurok ál
tal igazgatatták ,némellyek
ezek közül rendkivül való
ország- nagyjai voltanak ,
és a' Praelatusok küzzé
számláltattak , a' többi pedig azon
Herczegekaek 4
л■ *

Дукпек Urodalmokban jószágok íeküdt , valami m¿<ion alá voltak vettetve ;
illyenek az Austriai , Thliringai , Szász , Hamburgi és
Has.sKii Bulleyek. A Balleyek
ísmét Commenthurságokra
osztattak , mellyek a' Commenthuroktól igazgattattak. A' Rajnai volt szövetséges Statusokban ezenCommenthurságok megszüntek.
Çommentry , falu7oh. Franrz.
Allier oszt. kószénbányával,
Çommequiets , 219 házból áUó
■ vs Fr. Vendée oszt.ban.
Commeiey , (48o 40' É. Sz. 28o
\¿' К. H.) szép vs, és a'Fr.
Maas oszt.nak fövsa , Maas
mellett ; 700 h. ,350o lak. harisnya., kapocs , és vászon
fabr. vasbányája van , és
mezei terméssel kereskedik»
Comminges, hajdani Grófs.Gascogneben , Fr. orsz ban , a'
Pyrenaeuazokon, Armagnac
Bigorre , alsó„ Languedoc ,
és Spanyol orsz. között , 22
fr. mfd hosszú, 12—15 sz^"
les, 50p mfdnyi nagy. Az
éghajlatja részeinek külömbféle fekvésére nézve külömbözik , ha az egészet vesz«ziik , alkalmasint mérséklett , de még is inkább hideg, mint meleg , és a' bel«0 részeken valóban kemény. Garonne áll al a.' tarlom. alsó , és felsö részre osztatik ; ezen kivül
még a' nagy v. kis Neste,
Lez, Save, Nouen -» és más
folyóktól nedvésítetik. Fel
sö Comminges a' Pyrenaeu«zokon fekszik , hideg, hegyes, kevés gabonája, de
nagy a' marhatartása , és
az épületnek való fája sem
ritka. Alsó Comminges termékeny , van gabonája , különösen bùzàja és bora. A*
tartomány két osztály (fel
sö Garonne , es Gers) között

van felostva.
Como, Novocomum , (45a 48'
22" É. Sz. 26° 45' 26" K. H.)
Lomb. ,Vel. Kir. Lario osz
tály fövsa a' tole nevezett
Comi-tónak déli határánál;
egy valóban eleven , raestersegüzö , és szépen épült
kereskedö vs , 15000 lak. Píis*
pökkel-mellynek templomi
szép márványozott épület,
Selyemfabr. és sok ércz rnüvesekkel; ezen vs születéshelye az ífjabb Pliniusnak 1
Caecilius Költönek , Jovius
Pálnak , és XI. Innocentius
Pápának ; a' vidéke köriil
van véve szñlohegyekkel ,
szederjfákkal , és olajlombokkal , és szép mezei haz.
Comorin , 1. Cap Comorin.
Comoroi szigetek , (11° — 14o D.
Sz.) 4 sziget Afrika mellett,
Madagaskar , és Querimba
part között , a' MozambiqueCanálisnák északi bemenetelén ; éghajlatjok, termeseik, és lak közösek a' szomszéd partokkal , és Madagaskarral ; Anjuan , vagy
Hinzuan , Nagy Comoro ,
vagy Angazija, Mohilla, v.
Molale, és Mayotta, a' neveik.
Comotay , Comotaea , orsz. és
vs Gangesen tulsó félszigetben , Indiában , Asiában.
Compati, ha jó, v. tenger-Compasz , széltó , északmutató,
magnes-to tokjával együtt,
vagy azon eszköz , mellyel
a' hajósek élnek mind azért , hogy a' világ részét,
mellyen forognak , kitanul]ák, mind pedig , hogy jól
evezhessenek.
Compost szikldja, 1. Cannay.
Compt'egne, Compendium, (49a
24' 59" É. Sz. 200 29' 4" K.
H.) régi vs Fr. Oise oszt.
7200 lak. Oise mellett, ezen
keresztül .340 láb hosszú , és
4o széles híd vezet ; szép ez-

ilott királyi várral , mclly
nost az uj mesterség iskoájának részére fordítatott.
/an itt egy pattantyús , és
:gy más iskola , mellyben
l' manufacturák tanítatiak ; és egy gyapjufabr. ;
jabonával, iával, és gyapúval kereskedik. Itt fogaott el az Anglusok Altai az
Drleansi Szüz.
mplutum y 1. Alcalá de He
iares.
mpostella , S. Jago di Comjostella , régi már most nem
ia^y tekintetü fövsa Gali¡iának Spanyol orsz. 10000
ak,. Sar,-és Sarella folyók
lözött, mellyek egy mfdíyi távolságra Riv del Ar
zobispo néy alatt eggyesülíek; egy Erstikséggel , Uni'ersitással , 4 ispitállyal ,
ima gazdag, drágán felcsilosított Cathedrális tempi.
ian tartatnak Sz. Jakab A»ostolnak , Spanyol ország'
édpatronjának erekléji ,
nelly okbol még most is ,
óllehet kissebb számmal ,
gész sereg- vándor ide tér ;
zekre nézve van egy ispiály építve.
mpostella nova , vs új Spalyol orsz. Quadaláxara tart.
lan , északi Ameriliában ,
íem messze a' csendes tenfertöl. A' levegö egésségteen ; és a' tart. sovány.
mprodon , erös vs Spanyol
irsz. a' Cataloniai tart. Ter
nellett , ègy fellegvárral.
mté Robert , 1. Brie.
ncnrneau , Concq (42o 49'
;o" É.Sz. 130 42' 4o"K.H.)
rs Fr. Finisterre oszt.a'tenger
nellett 1,50 h. 2200 lak. és
kikötövel. A' lakosok Sarlella fogással foglalatoskodnak.
ncenteyna , (383 55' É. Sz.
16е 17' К. H. ) vs Spanyol
щг. Yaleacia tart. 5,000 \.

Conception ("la) , Audiencia
Chili Spanyol déli Ameri
ka! tart.ban. Itt Van
Conception , ( 36o 43' 15" D.
Sz.) nagy vs Chili Audiejiciában , Spanyol Peru ViceKirs.ban , Déli Amerikábanj
egy kellemetes , bátorságos
öböl meHett, mellyben fek-ь
szik a' gyümöltses , kies
sziget, Quiquirina, Biobbio
fó mellett , többnyire alacs'ony , rosszúl épült házakkal , 13000 lak. az Inten-«
dens lakja , és Mostré del
Campoé , ki második személy a* királyi katonaságnál ; ésPiispôlti lakás, kordovány fábr.val , és faggyúval 's borssal kereskedik.
Conception , kis vs Spanyol
Buenos Аугез tart. déli Amerikában , hol Limaçon
Plata fóba szakad.
Conception , la Haye de Conception,teiigeröbol New-Foundland szigeten északi Ame
riliában , Cap Francis , és
Point of Grates között.
Conception Ç/e) de Sa lova, kit
vs Mexicoban , Mechoacan
tart. ész. Amerikában.
Conception (la") de ¿a Vega , kis
vs S. Domingo nyugoti Indiának szigetén.
Conches , kis vs Fr. Eure oszt*
560 ház. 226o lak.. t résçivâr,ral , 3 Pléb. 1 ispitállyal.
Conchucos , I. Attuchocucos.
Conciergerie , Fr orsz.ban fogolyhaz , tömlöcz , és a' vigyázónak háza. r 1Cencord , С43Э i2x É. Sz.) ve"
északi Amerikában Newhamshire szabad StátusbaM
Merrimack mellett , a' _tar■ torn, kormányának helye,
Akademiával , és Könyvnyomtatással , 1760 lak."
Concord, vs északi Ameriká
ban , Massachusetts szabad
Státusban ; az orvosi társa»ignak. lakja,, %t¿ b<áz. 170.«
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fräc.lcat,
□ mtfdet foglal el , melly
Çoncorde y 1. Egyeség tartotóbnyire róna ; folyóji Gamánya.
ronne , Baise , és Gelife.
Concordia , szép Vska , és vár
Földje termékeny , ezelott
Seçchia mellett Mirándola
Agenoishez tartozott, most
Hercz.ben^ Modenai Nagy
Gers oszt.nak része.
Herczegó.
Condor a , l. Jarenszk.
Çoncordia , hajdan szép vs , Condore Pulo , néhány szigete&
Lim< ne vizénél, Velenczei
Camboja partjain , a* Siami
tart.ban , Golfo di VeneGolfóban , Asiában. A' legdigtól nem messze, Attilánagyobbik 4—y¡ mfd hosszú,
tól elpusztítatott , azért
és.3S/.éles. Lakattatnak, м
Püspbke Porto Gruaróban
olly szorosan vannak e¿ry
lakik.
más mellett , hogy jó rév
Çoncq, 1. Concarneau.
partot formálnak.
Çondapolis , erósített vs Ostin- Condrieux , Condusium, (45э
díában, Ganxesen innensó
48' E. Sz. 22o 28' К. H.) vs
félszigetben , Golconda orez.
Rhone mellett ,
Vivareí
ban.
hegy alatt , Rhone Fr. oszt.
Çondé, Condate, most Nordban, különös jó bora terera.
Libre, ( 50Э гб' É. Sz. 21o Condur , kis vs Gangesen inj_5' K. H.) erös vár Franoz.
nensö félszig.ben , Bisnagar
északi oszt. hol HaisneSchel- orsz.ban Ostindiában.
rlébefolyik; 600 h. 6000 lak. Conegliano, (4,5o '.52' 50"- E. Sz.
Itt az egész vidék rekeszek
29O 58' 11" K-. H.) népes, ét
által viz alá buktathatik.
gazdag mvs Muteg-p folyóÇpndé sur Noireau , v. Nereau
nak forrása mellett , BelluCocdatum, vs Fr. Calvados nótól dél felé 4 mfd. Lomb.
oszt. Nereau fó mellett 733 Vei Kirl a' volt Tagliamenház. ЗоЗр lak. posztó és bör to oszt. Ettöl veszi Moncey
fahr.
Fr. Marschall Coneglianoi
^ondeixa » vs Portugalliában >
Herczeg' nevezetét.
Beira tart. gyümölccsel ke- Confermaia stigete , 1. FáczáTeskedik.
nyok' szigete.
Condoeedo , Capo Condocedo , Confinia , kozbnségesen a' ha' hegyfok ój Spanyol orsz. tárok ; Olasz Confiniumokés¿aki Amerikában^ a' Gam- nak neveztettek ezelöttTypechei öbplben.
rolnak Olasz orsz. gal hatáCondojani, Condojamum Uzia, r0s részei ; így neveztetvs tulsó Calabriában Nápoly nek Magyar ország határ
orsz. Golfo diGirace mellett.
részei is.
Condom, (üß°- 57' 49" É. Sz. Confiant , kis vs Fr. Montblanc
ï8° 2' ?'< K.H.) Francz. orsz. volt oszt. hol Arly , és 1stGers osztályának fövsa Bai- re öszvefolynak. Illy nevù
se mellett, 994 h. 6650 lak. helyek vannak Sabaudiákik gabonával, borral , pá- ban , Roussilon Grófs. és
linkával,borrel kereskednék. Bar Herczs.bem
Çondomoi* , kis tart. az elöbbi Confluentes , Confluentia , L
Gascogne Francz. tart.ban ,
Coblenz.
melly Condom fovsától vet- Con/olenz ,. kis fövsa Fr. Chate nevét, azelött Grófs. Ga- rente oszt. ,56o h. 2500 lak.
ronnetôl délre fekszik , Ai- Vienne mellett, gabonával)
génois, Armagnac, és Ga- és márhával kereskedik.
^Lardan között, mintegy 3a Congletón , jó «lo Vs Angliá*

ban tibe Grófs. HoWley raellyekre Irlandia ran felosztett, 4000 lak. egy selyem va ; 5 Grófsága , 332 □ mfdnalommal, selyem pántli- nyi térsége, és 757000 lak.
ka szövessel , kesztyú fabr. vagyon,
?é/.drót malommal, rézfabr. Connectitut , folyó északi Amen¿urt , Cpntschour , elég rikának eggyesült tart.ban,
íagy hely Archa,ngeli Helyt.
Canada fejér hegyén ered *
Drosz bir.ban. Itt közel van
^ma csudás alabastromos mont, és New - Hampshire
barlang , mellynek fold aszélektôl Hudsonnal egy tálatti járási 1 mfd hosszak , volságra , Massachusetts »
is \fi mfd szélesek.
és Connectituton által , némham , helys. Angliában , hány 100 mföldön által a'
3loucester Grófs. rézontéstenger felé , mellybe egy 4
23' É. Sz. 2,5° 2«' K. H.) gazdag kereskedö vs , és Piemontban Stura volt oszt. fo
vsa, ezelolt meg volt erosítve , 5 tempi. mal , 1 fellegvárral, és a' Püspöknek
lakjával. Selyme és geszte-

önti ; 5 vizzuhanása vagyon,
és 200 mfdnyire a' torkolatjától « magas , és meredek
hegyek által annyira öszveszorítatik , hogy szélessége
15 lábnál tovább nem terjed , hoi a' víz egyedül a'

Innen egy mesterséges folyó
megkemimyedik, hogy semSturábóí Póba vezettetett.
mi torövasat közibe nem
njaur , köböl épült vs Gavethetni , és a* legnagyobb
lam Kirs.ban kozép Senefa villámmódra öszvezuza^ambiában , Afrikéban ,
tik ; tavasszal a* hegyeken
mellybena'leghíresbbMan- megolvadt hó miatt nagyon
digo kereskedök laknak.
arad, ,50o más folyók eggyemigliere , Conejera , kis szisülnek vele,
get a' kôzép tengeren, Ivi- Connectitut , szabad Status éca sziget' északi partjához szaki Amerikában , (41® 17/
közel.
Зо"1—42o 3' E. Sz. 71° ¿5'—>
ni^Üeriy Conigeras, Insulae
730 53' 40" Ny. H. GrenvichPelagiae, ,5 kis szigetek a'
töl) 246 □ mfd a' nagysáBarbariai tengeren , Sicilia ga , 239764 lak. ; kik között
Maltha, és Tunis között.
0,51 -ел sklávok. Több hçmiglione , vs Siciliában , Val gyei vannak. Folyóji : Con
di Mazzarában , 1808 h. és
nectitut , Thames , Strat9000 lak.
ford, 's több kikotôji. Eghaj<nil , kövel kerített helység latja : a* tél tartos, de nem
Spanyol orsz. Valencia tart. felette hideg ; a' nyár gyaka.' tenger mellett , 3000* lak.
ran nagy hévségú. Földje
tiagy kereskedést üz tinhal- termékeny , kivévén a' holal, és szardellával, melly mokos partokat. Termése:
itt fogattatik.
vas, rez, ólom , gabona ,
mit* , szép vs Pomerellen fa , ezarvas marha , ló , disztart. ész. Prussziában , Bro
nó , juh , hal. A* tartom. 8
vizénél, jó kereskedéssel.
Grófs igra van osztva : Hai\tmnaught , nyugoti tart, azon
ford , New-Hafen, New-Lon4 tartományok köazülA meldon , Fairfield y Windham*

*~ «4« Lîchtfield, Middlesex, Toi- lyal, 3 pléb. tempi. mal, sisland. 1 fövsa van : Hartford pitállyal.
es Ncw-Hafen.
Çonstantine, tartom.Algierban,
Af'rikában , melly ez.en orsz.
Conquest , T.is , de gazdag vs
nak legszebb része, 's a' ten
egy kikötövel Fr. Finisterre
ger mellett fekszik ; Tunis,
oszt.ban.
Çims , helys. Fr. Saar oszt. hol hol Zaine folyó teszi a* ha. Saar es Mosel öszvefolynak.
tárt , és Buberak folyó közott , melly a' tartományt
Ezen %s hires azon régi konyugotról' Algier vs' vidéhidról (Consar' hidja, Cim
dékétôl választja, és mélyen
ier' hidja), melly Saar fobéhat a' tartomány* belselyóján keresztül vagyon ;
mind a' két részén vígyá¿ó jébe. Nagyobb része a' part
hosszábom sziklás , és hetorony All,
,
Çomslve , (45O 13' 27" E. Sz,
gyes , és a' független Arab29° 32' hx>' K. H.) vs Lomb. soktól , és Maurusoktóf lakatik, kik nem egyszer réVel. Kir. az Adriai tenger'
oszt. 5700 lak.
mítették már az Algieri orÇonsentaina , mvfi , és Gróftág száglószéket ; a' fövsa
Valencia tartom. Spanyol Contiantine , hajdan Cirta , a*
tartomány Helytartójánafe
orsz.ban.
Conterons , kis fart, az elöbbi lakja , és Algier után a' legnagyobb és népesebb vsa
Gaseognében , Fr. orsz.ban,
ezelött Vicomte , a' Pyrenae- az orsz.nak ; Rummal folyo
mellett fekszik , *s 'része egy
uszokon Comminges, Lan
meredek hegyen , á* tenguedoc, Foix, és Spanyol
gertöl 12 mfdnyire. Hajdan
orsz. kÖzött; és Garonne,
szebb lehetett , mint ezt a'
Salât, 's más tobb patakok
által nedvesítetik ; magas, düledéki mutatják;valamennyire meg van erosítve ,
és meredek hegyek fedik ;
mellyre nézve kevés huzája egy régi várral, és sánczol;kal. A' Bei' , vagy Helytarterem, ellenben nagy csordáfi, szép erdeji, és halai, tónak kastéíya derék. Utkülónosen pisztrángjai ne- száji a' vsnak szükek , és
rondák. Sok szép régiségel<«
vezetesek. re akadhatni. A" vs közeConstadt , mvs Oelsi Hers.bpn j
pén kanálisok által vizzel
Prusszus Sileziában.
megtelt húsz , 150 □ lábnyi
Constantes , I. Coutanceá.
tavak vannak. A' korülfeííConstimti , mvs Catalonia, tart.
Spanyol orsz.ban , Tanrago- yö tai termékeny. Közel
nához » mfd > 1 pléh. és 4 vannak a' Hamam - Sekuti
ferdök , mellyeknek gözßk
klastrommal,
Constantin, mezeiház o' jó re
fojtó.
ménvpépfokán Capker.ben ; Constantinápoly, KonstantináCapstadthoz közel, borára
poly , Cpnstantinopolis ,
'ttézve hires, melly Persiai,
hájdan Byzantium , törö
kül Stambul , Istanbul аь
és Rainai szölövesszbbol kéaz: a' hívek lakja; É. Sz.
ezíttetik. Ebböl eszt.ként
1 — 20p oxhoft, (íiióo ak<5)
400 1' 27" és а' К. H. 46°
36' 15'' alatt a' Marmorai
nyeroség vétetik.
(Propontis} tengerpartján,
Constantino , kis vs S ierra Mo
és a' Thráciai Bosphorus
rena fokon , Spaiiyol orsz.
Sevilla Kirs.ban, и kastély- vagy is a' mostani Constan
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in-ípolyi csatornáríak déliyu|oti végénél fekszik ,
A:isiai vagy is Byzantumi
U-Helyt.b Rurhili tart.ban
i/. egész Török birodl.nak
ovsa. , lakhelye a' Császáríah és fényes Udvarának;
Sudához mintegy 180 német
n i d n y ire.
Byzas Megaraiak Királya
'olt e/.en vsnak elsö építoe , ki maga nevérôl azt By;antiumnak nevezé. Pausáíias ai* Spartánok Fóvezére
íerxesnek gyalázatos futáa után megnagyobbította
5 megerosíttette. Nem sotára Al'.ibiades vezérlése aatt elfoglalták az Athéna>éliek, mivel lakosi szöre<ségben leven a' Persák;al , e/.eknek Görög orsz.
lien folytatott hadakozáokbansegéd kezet nyuitotanak. Meghodolvánkésóbb
jörög orsz. a* világ uraiiak — a'Rómaiaknak — Byantiumot is azzal egy forna sors érte. .Vespnsián CsáT.Ó.T mégfosztotta a' vst
ninden s/abadságaitól , és
zt a' szomszéd tart.nyal
ggyesítette, melly utóbb,
íivel SeverusCsászárnak elsntállott , fegy veres kézzel
1 egvétete tt , Byzantium elusztítalott 's lakosai elíéllesztettek. Másfél száadnak múlása után N. Conlantin elsö keresztény Csáíár volt egyszersmind az
Isö, ki a' régiByzantiumak omladékain K. U. szüitéseután 330- ban épittette
íásodikfovsát a* téresRóm.
irodl.nak , a' melly isiiiö
sztendokig lakásúi szolgált
' keresztény-gôrôg Császáoknak , mégíen 1453 eszendöben II Mahomet To
ok Császártól hosszás 's feîttébb kerriény vivas után
Ifoglaltatott volna.
Ezen roppantvs, hétkül-

sö vsaít ide nem számlál-*
ván , hét dombon 'e a" 1/4
mfdnyi térségen fekszik ,
és külsö vsaival kerülete 12
német mí'dre terjed. A' tulajdon vs külsö formájáranézve félszigetes fekvésében rendetltn háromszegefc
képzel, mellynek kéthegye
a'tengerbe nyúlik, tulpa pediglen 's harmadik hegyea'
saáraízal kapt soltatik. Azon
a' íoldcsúcson , melly kelet
fele a* teiigerbe ereszkedik
's Skutarinak ál,talellenben
fekszik , helyheztetett a'
nagy Serail vagy is a' Császári fényes rezideritzia , északi csut'sán épült volt a'
Sekir-Serail vagy a' hajdani Constantin palotája , és
a' harmadik, délnektekintö csúcsán a' hét toronynak
neveztetett kastély vagy i»
orsz, tömlöcze. Köröskörül
magas köfallal , mellynek
548 tornya , és a' száraz
részrol (holott még a' N.
Theodosius Császártól építetett köfal épen áll) 25
lábnyi széles sánczal keríttetik ; hajdan 4.}k.ipuji voltak , ezek közül 13 szolgált
a' tenger, 12 a' révpart felé , és \S nyilt a' száraznak,
most némelyek ezekböl berakattattak , '9 a' mellyek
meg is maradtak , elvesztvén régi nevezeteket , mas
új török neveket kaptak.
A' nagyobb részint alacsony faházoknak számok 88
000 ret, és a' lakosoké, id&
íoglalván külsö vsait is , a'
legújabb számszerént ,50000o
könnyen meghalad. Ütszáji
keskenyek , görbek 's tisztátalanok.
Epületei között legjelesebbek 1) a' Seraíl , mellyben
a' Császár lakik ud varával.
eggyütt; ezen roppant 's fé^
nyes kastély, maga egy vst.
képez , fekszik 3/4 mfdnyiv

térsêgen , és roooo ember
foglal benne hely et, magas
ïwlfal keritésén 8 kapu vefcet belsejébe , mellyek köt.ül a' homlokról lévô elsö
kapu Baha-Humajum, vagy
is magas portának , a' máeodik kapu Baba-Selam
vagy is a* szerencsés állapot kapujának , és a' harTTiadik vagy is legbelsöbb
Baba-Saadi vagy is a' Boldogság kapujának neveztetik. Két udvarral» szépkertekkel, márvány ferdökltel , udvari ékes mecsettel,
nagy kineses , 's fegyveres
kamarákkal , és más pompás lakhelyekkel tündoklík , de külseje igen kellemetlen 's komoly tekintetetmutat. E/.enCs. rezidentzia II Mahomettöl 1473-ban
ópíttetett , és éppenazon a'
Jielyen áll mellyen hajdan
Byzantium vsa , 's késobben
a' hires Sophia szentegyház
Papjainak és a' vs Pátriárkálának lakásaik állottak. Ez
a' Serail , mellyben sokszor
a' legiszonyúbb kegyetlenségek fordúlnak elö , az igoS
dikinyughatatlanságokmi- .
att felette sokatszenvedett.
e' között és Skutari köztt
áll egy kosziklána' tengerbën a' Leander vagy is leánytorony , melly mostvilágító toronynak j&7olgál.
— 2) a' régi Serail vagy is
Eski-Serail , 1/4 mfdet4 fog•lalj és a' throntól etávozott
Sultánoknak , a' meghplt
Sultán feleségeinek , ágyasainak , és a' Cs. Herczegeknek 's Herczegnéknek , szolgá.1 lakásúl, Itt vannak a'
Janitsárok
gyermekeinek
(Adschamoglan) és a' Csáizárnak szotgáló nemes ifíaknak(Idschoglan) tanitóïk, 's tanuló társaik a' Császárnak konyvtárja *s a' t.
-T- .3) nevezetes épület t tí .

hét téronynak hívattatott
kastély vagy is inkább tömliicz , mellyben azon Fejedelmeknek zárattatnak Kovetjeik , kikkel a'török birodalom hadat visel; Jitt
ült hajdan a' Törököktöl elfogattatott vitéz Szilágyi
Mihály is. Ezen hét torny«
tömlöczben van a' Csáezárnak legválogatottabb Há:
rernje, vagy is itt tartat- •
nak Georgiából , Tserkassziából 's áigyptoraból küldött legszebb ágyasai 's
sklávasszonyai ; azonkívúí
itt is van kinestárja a' Császárnak a' tömlöcz 70I me;
van erosítve 's egy к is kastélytól oltalmaztatik , ótt
tornyait nem rég a' menlíñ
)ól megrongálta. — 4) a'
Constantin palotája, a' SeJtir-Serail, most raár düledékeny
állapotban
va
gyon,
Mecsetjei közül, mellyeknek számok 500 felülhalad,
legnevezetesebb a' ha^dani
hires Sophia temploma ,
mint remek munkájaá'Gorögöknek a' Császárok alatt.
Ezt Justinián Csász. a' bitodik századnak közepe fê
lé az akkori Görög birodl.
nak leghíresebb ¿pítómesterei Trallesi Anthemiusés
Miletusi Izidor által kilenczedfél esztendb alatt építette , hossza 269 , szélesége 24.3 lábnyi, fö kupjánaK
holthajtása olly alacsony>
hogy a' kbzép pontiábólleeresztett függóleges liniaegész általmérojének , alU?
foglalja 6-k részet,hosszaazon
kúpnak 180 , szélesége pedig
115 lábnyi, ezen kívülmég
két nagy és 6 kissebb kupja
vagyon , kivül 's belol 110
porphyr , gránit 's más köoszlopok ékesítik ; az egési
épiílet 320.000 font arany
eziistbe került. II Mahomet

mecsetté változtatta , és
most belsejét különös engedelem néJkül egy Keresztyény sem láthatja. Ezen
épület körül vannak a' Sultánok temetö helyeik, mellyekben szünetlen lámpáeok égnek, és bizonyos órákban a' szegénységnek alamizsna osztatik. Ez után
még 6 me< set külonös eralíté§t kíván , tudniillik: az
1556-ban И Solimántól építetett mecset , mellynek
míveszkoze az elrontott hi
res Chalcedoni S. - Euphe
mia* templomából hordattatott ide által, hossza. 216
szélessége 210 lábnyi , homlokát 24 diszes oszlop ugyan annyi gömbölü bolth'ajtással , belsejét pedig 4 feletébb nagy porphyr osz
lop ékesíti: Ezt követi I
Achmet Sultan mecsetje,
mellyet ezen Császár 1610
ben nagy kôltséggel , 's buzgósággal építtetett , oily
annyira, hogy annakminden'kôvét 3pénzzel (Asper)
fizetné és minden pénteken
egy óráig maga isdolgozna
rajta. E' két mecset Sophia'
templomát a' styl konyûségére, és a* rajzolás jó íz->
lésére nézve sokkal felülmúlja , és a' Törököktöl
minden külföldinek jelesség gyanánt mutogattatik.
— Nevezetes még a' kis de
felettébb ékes Laleli ("tuli
pán) mecsetje, 175.3 építe-v
tetett , egészen márványal
vagyon kirakva , két tábláji Medina és Mekka városokat rajzoliák ; és a* III
Osman mecsetje, mellylV.
Mahmettól keresztény templom formára építtetett ,
i687készültel: kölönös említést kíyán a' mellette fekvô íolábnyi hosszú 61ábnyi széles, és 8 láb. mély

koporsó , ez egy darab por"
phyr köböl vagyon kívájva, /
hajdan N. Constantin Csá
szár tetemeit, most a' mosdásra szolgáló vizet foglalja. — Mindezeken kívüllátásra méltók még Mahomet
temetô kápolnáji , mellyek
között Valide-Sultanné III
Selim Anyjáé , az Araba
építésmüvnek remelle.
A' mecsetekhez iskolák,
konyvesházak , ispitályok
és árvaházak kapcsoltattak;
fö iskolát ôszveségesen 518
számlál,mellyekben a'török
ifjuság minden kôltség nél
kül oktattatik , fo iskoláji
között egy Mathematica é»
1 tengeri iskolát is találni;
gyermek iskolájinak 1250 re
mégyen számok ; kôzonséges konyvtárja 3.5 vagyon»
mally nagyobb részint más
fél vagy legföbb két ezer
darab kézírafcbol 's nyomtatványból , Mahomet koránjaiból 's annak magyarázatiból állnak; mostmár
Török , Ormény 's Zsidó
konyvnyomtató mühelye
is említést érdemel. — Constantinápolyban keresztény
szentegyházak is vannak
bátor elég érzékeny türödelemalatt'; a' nem egyesült Görögök , kik igen
számosak , 23 templomot
egy Pátriárkával ; egy kápolnát az Oroszok; 3 tem
plomot egy Ersekkel az Örmények ; 9 szentegyházat ,
в kápolnával , 6 klastromrnal, és egyPüspökkel a'R.
katholikusok birnak. Szé-*
mosak a' mindenütt elszaporodott Zsidóságnak ia itten lévoSiriagógájik.Elfelejthetetlen émlékezetü itte^
a' hajdani ékes Irene temploma is , metlyben Theo-,
dosius Császár a' keresztény
kath. Anyaszentegyháznak

imasödik kíízonséges zsinatfutóknak tstélúí seolgált.
iát. tartatta. Most a'.Törözea a' piaczon törtennek
itoktöl fegyvertárra változminden kôzônséges poratatott, és külömbfele régi- pák, mellyekre maga a' Csá
fcégeket foglal , ugymint A- szár is megszokott jele/ini,
lexius Császámak római vi
nem külömben itt tartják
vó eszközeit , mellyekkel
a' Törokok Djiri nevíí ha1097 Nicaea vsát ostrpmdi játékjaikat is. .Piaczai
lottá , á' keresztes katonákközül emlékezetre mélló
tiak fegy vereit , mellyekkel
még a' lányvásár piacza a'
«s.zok Balduin és Dandalo ve- 7 torony mellett , a' rab. wérlése alattConstantinápoly szoigák vásáros piacza 'sa' t.
bévevése aíkalmával elteRégiségeí közül említésre
»ek vala 's a' t. Epületei kö
méltó : a' 90 lábnyi maga»
zül még, figyelmet kiván- ponphyr oszlop, melly most
Ъгак : a' fehér palota vagy a' TÖrököktöl a* megégeteis Ak-Serail , mellyben a'
tett oszíopnak neveztetik;
Janitsárok kaszárnyája va- ezt N. Constantin Cs. álítgyon , a' N. Vezér palotátatta fel a' vsnak második
ja , a' Kappudán Basáé , a'
dombjára , tetejét N. Con
Görög Pátriarka lakja , a'
stantin Cs. idejében Apollo,
rabszolgák épülete, és a' kekésôbben N. Constantin
, *eskedöknek rakodó házaik
szobra ékesítette , a' mulfc
eok szép portékákkal.
században volt nagy égés
Köz piacza 130 vagyon :
által szép színébol sokat
ezek közül legnagyobb 's
vesztett, mellyért most a'
megégetett oszíopnak hívatlegnevezetesebb az ugy nevezett Almeidani piacz,
tatik. Marcián Császár oszvagy is a' Görögöknel szolopa a' vs negyedik dombkásban volt játékokra szoljának déli részénáll, egészgáló hajdani Hippodrom »
len gráñit köböl vagyon fahossza 250 , szélesége 150
ragva , és tellyos szép cziflépésnyi,eggyikrészén Achrázatokkal. De a' legszebb
met jeles mecsetje , másioszíopnak, mellyet Arcadikon pediglen egy nagy é- US Császár a' Theodosius
jñilet vagyon , melly najCs. atyjának a' Scythákon
dan a' Quaestoroknak t
nyert diadalmai jeléül álmostanában az örültcknek
lítatott fel, csak- 14 lábnyi
ezolgál lakásúl. Nevezetes
magas alapja látszat.ik a'
ezen a' piaczon a* 60 láb
lányvásár piacza kôrnyékényi magas Obeliskus , eben. •— A' régiségek kôzé
gyetlen egy gránitko darabtartoznak a' köböl készíteból készítve , négy oldalatett essö-viz kutak , és viz
it .-Egyiptomi titkos iráárkolások: azok közül vasok borítják. Constántin
ió a' Cisterna Basílica , cis
Cs. idejében Thebe vsából
terna maxima, és cisterna
jjiozattatott ide , és az öreAsparis 80 márvány oszlopgebb Theodosius Császár
pal keríttetik; ezek közül
parancsolatjára32 nap alatt
pedig kiváltképen neveze
.fellállíttatott : végén a' pites a' Valens Cs. víz árkoacznak áll a' 94 lábnyi ma
lása , melly a' kis Hydrangas ércz oszlop (colossus . lis fót a' vsnak legmagojtaructilis} hajdan a* pálya*abb tájékira. térítti; ezaa.

jból , melly most Kamar
mellyben dombos helyhez. Remar nevet visel , Kiat- tétese miatt mintha egy-*
[ana hajdan Barbysses , és más felett volnának építlach lena, vagy regenten ve soronként a' házak , tüvdaris bis fókból meriti nik szemébe a' kellemetes
rbppant vs ívóvizét.
a' látástól elragadtatott néMulatságos helyei kôzé жопек. — Külsö vsairészints
diet számlálni 130 ferdö
a' csatornának tulsó part,
Azait , chinai ízlésben felján, ugymint: Galata, Pe
észült számos kávéházait
ra , Top-Hana , Piri-Basa ,
linden pad 's széknélkül Dimitri, részinta' Bosphogy vadas 's több más szép
rusnak Asiai partján, ugyi
erteilet, cziprusfás ligetemint: Skutari ésKadi-Keví
et , és az Opiumos háza(a' hajdani Chalcedony fogat (Teriak-Hane"). — Nagy
lalnak helyet.
támmal vannak az itten Constontinápolyi Candi, Bospho-^
rus Thraciae , szoros ut a*
artozkodó órások , arany
i ezüst mívesek , gyöngyfekete tengerrol Márvány
rosok , kömelszok , fegy(del Marmora) tengerbe.
ercsinálók, timárok, szü- Constantinow , vs Orosz birod.
stik , pamut 's selyem szöVolhynia Helyt. 672 h. 403»
ök , borkikeszitök , török 1. kik között sokan Zsidók.
□ nal festök 's a' t. különös
Kereskedést üz.
íesterséggel készült övek , Conttantínow , vs a'Varsói volt[■gyverfüggök ; lótakarók,
Lublin oszt. Bug mellett.
'véltartók, tarsolyok, és a- Constantiia , 1. Costnitz.
any 's ezüst fonállal tett Consuegra, kis vs 6000 1. Spaivarrások 's himezések is
nyol orsz. Toledo tart.ban
mlítést kívánnak. — A' vsTajo , és Guadiana mel
ak jó helyheztetése 'snagy
lett , és a' Máltai Vitézek.íre felette virágzóvá teszi nek tulajdonok,Toledótól 10
' kereskedést , mellyben mfd. A'várban lakik többluropának csak riem min
nyire a* Castiliai nagy Pri
ien rsinosabb nemzeti , kior. Posztó fabr. és kcVmetáltképen pedig az Ormészéssel,
ivek , Zsidók és Görögök Confa , Genta , fó Olasz orszészt vesznek ; elosegíti ezt ban , az elöbbi Genuai Urosíes révpartja, melly egy
dalomban , melly Piemont?' tenger szorúltságból a'
ban ered , és Albenga mel
zárazba béható csatorná» lett a' Ligusti tengerbeömól formáItatik,hossza 3000
lik.
zélesége 3— 500 ölnyi , és Contadesdas , fó Traciában «gyik a' legjol)b 's legbá- mellybe folyt szép Traros
orsátrosabb kikötök közül
víze , 's melly Agrianesbe
világon. — Kôrnyéke a'
folyt.
'snak minden utazóknak Confessa , il Golfo di Contess*
illíttásaik szerént , igen nagy tengeroból Archipeláçyônytirûséges egyenetlen
guezban , Monte Santo fél-1
'ekvését mint Europa mint
sziget , Macedonia , és Ro
Uia részrôl к íes hegyek kemania partjai között , melterítikj ezekröl tekintvén
lette fekszik a* kis Makdoi* 7 dombon épült vst egy
ni vs Contessa , hol Stryiagy
Amphitheatrum ,
mon az említett öbölbe sza-c

654 —
poly orsz» tulsó HerczegséкаЗ.
'Contesta, vs Síciliában , Val
geben, 3400 l. Avellinotól
di Mazzarában, 5000 1.
keletre 6 mfd v,agyon ugyan
Contestant , Nerazet Hispani- benne Püspöki ülés, kinek
ában , Edetanusokon aló!, temploma itt van , de maa' tenger felé ; fö vsok Saega a' Püspök a' Sz. Andreai
tabis , Xativa.
joszágon lakik : van benne
Conti, vs Fr. orsz. Somme oszt.
égy második plébaniás'temSeiíle fó mellett 1,58 h. 760 1. plom , egy fogadó , es a'
Contigliano , kia vs a' hasonszegény lakosoknak inségnevü tó mellett , Francz. gel tellyes házaik.
orsz. volt Trasimeno oszt. Gook-Behring útja, tengerszoa' Pápa birt.
rúlat az Amerikai északContinent, SL szárazfold , egy
nyugoti
partok mellett,
darab tart. a' földön.
melly Amerikát Asiától váContra Syene , 1» Assuan.
lasztja.
Controné , vs Nápoly orsz. in- Cook-bejdrása , Cook-fója, Golf
nensö Herczs.ben. 1180 1.
Kenayskaja , mélyen a'
Contumaczia , 1. Quarantaine.
szárazfoldbe ható tenger
Contursi , vs Nápoly orsz. tul- kar , az Amerikai, északnyugqti partok mellett , 60
Conty , nagy mvs Selíe vizé- —бяГЁ. Sz.
nél , Picardía Fr. orsz.ban. Cook-ûtja, Cook-tengerszorúEzen Herczegi nevet viseli
latja Charlotensund , tena' líirályi Bourbon familia- gerszorúlat ,
melly
két
nak második linéája. Ebszigetet választ el egymásböl származott Ferencz La- tól, mellyekböl ú] Seeland
jos Her.is, ki 1697-dikben
áll Australiában. A' viláLengyel Király lett. Itt got körülevezö Cook. 1770)6 vásár esik.
ben találta ezt fel , mások
Convenue, Nemzet Gallia Aez alatt értik a' Behrinquitániában , Garumnán
gi utat; 1. Anian.
innen, Bigerronokjobbján, Cooleries , 1. Kallier.
fö vsok Lugdunum Conven. Coopeland , Carrickfergus-Bay
S. Bertrand.
, . elött levö szig., melly Down
Conventry , nagy és népes vs
Grófsághoz , Irlandiában
Warwick Gróf.ban Angliá- . Ulster tart.ban , tartozik.
ban, Shernburr pataknál,
12o 16' K.H. és 54° 39' É.Sz.a11 tempi, i jó iskolával , I
latt , egy világító toronnyal
köny vtárral , 1 ispitállyal,
északi részrol.
sok kézimüvekkel , és pri- Cooper , egy a' Bermudi szi»
vilégyiomokkal két küldett- getek közzül Ángol északijei vannak a' ParlamenAmerikában.
tomban. Itt hajdan gyülés Cooporstowrt , új Vs ész. Amé
is tartatott , Püspök lak- rikában New-York szabad
hely is volt.
.
statusáb. hamuzsir , és czuConversano , Cupersanum , vs
korfozéssel.
Nápoly orsz. Bari tart.ban, Cootehill, helys. Cavan Grófs.
egy püspokséggel.
,
ban Irlandiában,Ulster tart.
Coma , Compsa , (40° ¿o E Sz.
yászon vásárral , mellyböl
' ß2° ,5,5' К. H.) régi, foldhetenként 4000 font st. éríndulás által elpusztult . és
tékü kél el.
felette megromlotÇ vs,Ni- Сора, Cupa, ¿tfMajlan^itart,
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а' hires Necker- laltott , Ьаan Bobbio Grófs. határán
■edvén , Pavia tart.ban,
lászattal , es szôlômiveléeurbianellónál
Padusba sel foglalatoskodik.
Coppinsha , északi ScotzíáhoB
>ly.
eke , Orosz pénz , 1 jkr. ér- tartozó Orkádi szigeteknek?
íkü mellyböl 100 tesz egy egyike , kisded , de gabona
ubelt.
termö jó legelökkel.
tnick, vska , és Urodalom Copríza , fó Rum-Ilyben , té
szigeten Spree mellett, Bulgariai széleken ered, és
randenburgi
kôzépvidéMarízába szakad.
en, a' Teltowikerületben, Coptos , ib vs a' Koptusi No-»
55 h. 13,50 1. selyemi, flambsban , fel. ^Egyptusban,
ér , és vászon-fabr. I. Frid- Tentyrától 1% míd. Nagy
ck Király. itt egy mulató- kereskedö hely ,#Lgiptusiak
alotát építetett, minthogy
és Arabsok között. Itt rasen Urodalom néki , mint kattak le minden kel. Asiálasztó Fejedelemnek ada- ából, és Afrikából érkezett
>tt. Innen Berlin fêlé egy portékák , mellyek BereniНее ve/.et , a' vsban van
cébol egy csatornán vitetfy kis Francz. reformáta tek, Nil' vizére, 's ezen Aletrsaság.
xandriába. A' végre Ptolomaeus Phil, utat nyitott
hiok, 1. Koptok.
iapo, tart. a' Spanyol Chi- innen Berenicéig vagy is az
Audieneiában, déli Ame- Arabs tengerüblig.Diocletián
kában , sok ezüstje van.
Cs.tól e' vs feldúlatott felzendülte miatt ; mostani
' íovsa
iapo, (27o D. Sz.) vs egy nevé Kepht, vs Kopht.
jrék kikötövel , ínellynek Coquet , ftí , melly a' Scotziai
3ve Caldera, de mivèl a'
széleken ered, az Angl. Northoz küzel fekszik, közön- • humberland Grófságot két
gesbb neveCopiapo. Fekrészre szakasztja , és Blythise miatt, minthogy egy nél az északi tengerbe sza
•any-bányán fekyzik , az
kad.
fész világon a' leggazda- Coquet , kis sziget , az elobb
ibbnak mondatik. A' vs- említett fó-torkolatiánál a"
ik lakosi 700-ra tétetnek,
parttól 3 mfd Northumber
¡m számlálván ide a' bá- land , Grófs. ban , a* tenge^
pászokat.
pi madarak' lakja , mellyek
ilowats , Török vs Bulga- után itt a' mérész vadász
ában a' Widdini Urodaleselkedik,
mban.
Coquimbo , la Serena , hason■jns , 1. Pons.
nevü Grófs.nak fovsa déli
venorügge , a' Spielbergi
Amerikában, Peru Vicelü"úí's.nak íohelysége , a'
rálys.ban , Chili ker.ben
)lt W'estfáliai kir. Aller
egy jó kikötövel. Buzával,
zt. egy várral ; 106 h. és
pamuttai , taplóval , rézjy kénkbves forrással.
zel , 's halla! keresbedik.
pet y ezelött fohelysége egy Szomszédságában sok arany
asonnevn szabad . urodaezüst , réz, kéneso, gabo
mnak , Bern kant.ban ,
na , olaj terem.
ost, Waad kant.nak része, Coquimboi szigetek , északnyuelvetziában, Genfi tómelgoti partjain Chili tart.nak
ttj szóp várral, nïellyben
Spanyol déli Amerikábaft*
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Mugillon, Totoral, êê Paravs, és vár Fryburgi kan»
jara szigetek.
ton. Schweicz orsz.ban.
Corace , Corax, Crotalus , fó Coràetta , kis vs Grande NaNápoly orsz.melly Calabria viglio mellett Lomb. Vel.
oltra széïeiri ered az Apen- kir. a' volt Olona oszt.
nini hegyeken , es Squilace Cot bi , helys. Naslaf vizénél
Golfoba szakad.
Oláh. orsz.ban.
Corace , hely sziklás Arabia- Corbie, Corbeja vs Fr. Somme
ban 68° К. H. es 3o3 5' É. Sz.
oszt. hol Emoe az itt haalatt Ptolomaeus szerént.
jó/.ható Soraméhe íolyiJí,
Curuhiana, vs Corfu szigetén,
43 h. 1900 1.
2000 L
Corbigny S. Leonard , к is vs
Corálok , Tôt nemzetség , a* Fr. Nièvre oszt. Yonne ft)
Tesclienihegyek közöttfel- mellett, 384 h. 2300 1.
sô Sileziában V, mellynek Corcang , Urge r za nova , nagy
nagy hasonlatossága van a' vs Gihon vizénél , Usbech
Pandurokkal. Alattomosketart, N. Tatárságban.
sreskedést üznek, Austriai , Corcel, ve Manan kis szig.ben,
és PrusszusSileziai sóval, de
Ostindiában ; itt olly boa'
most harárok kozzé szorít- riskása, hogy szác annyií
tattak.
is megád.
Coran , tüzokádó hegy Fran. Corcyk , 1. Corcysk.
1 Puy de Dome oszt. melly- Corcjrn , . vs , a* Varsói volt
neitovénél 2 ásványosforRadom oszt. 1000 1. 's egy
rás vagyon.
Gymnasiimimal.
Corax, Cores , vs Mongol orsz. Corcyra , Nigra , sziset. DaV
ban nagy Tatárságban. , 's
matziában , most Curozo/a,
nagy hegy ugyan ott, a'
Kuhar, Corcyra , Scheria
Colchisi bérczekkel egyesül.
Drepane, sziget Epirobnál,
Corbach, Cörbach(5i° \6' 2>5¿'
m о Л Corfu.
É. Sz.} Waldeck Herczs. fö- Cordale, helys. déli S( otziai
vsa Itter fó mellett, ArolKinross Grófs.ban, karlon
sentöl 3 órányira ; melly ' fabr.
mellett az Eisenbergi ó vár Cordes , Corduae . vs Franc*,
egy hegyen fekszik. Itt van
Tarn oszt. sziklán épül!)
' a' Herczeg' Udvaritorvénye,
Celon fó mellett , 800 h,
ó és új vsra , osztatik ,
2300 1.
mindeggyiknek külön van Cordevole , Piave' mellék foja,
temploma, egy Gymnasi- Lomb. Vel. kir.
ummal, és gyapjú fahr.
Cordi leras, azon magas láncz*
Corbawa , tart. Horváth orsz. heg\ * к , mellyek egész dé*
, ban, Unna vizénél, keleti
li Amerikát déltôl északra
tésze a* Török , nyugoti az hasítják és még a7. észak
Austriai birodalomhoz tar- Amerikai hegyekkel is e£'
% tozik.
gyi sülnek. Lecrmag-asbbak
Gorbeil , Corbelium , (48o 33'
Cordilleras de los Andes,
E. Sz. 26o K. H.) vsFr. Sei- Peruban , és Chiliben mei
ne, és Oise oszt. a' Seine lyek hol legs/.élsobbek és/ak
rajta keresztül folyik , és
felé deli Ameritaban parti
azt ó és új vsra osztia. BörCordlileraSnak nevozteínek,
készítü , gyapjú , vász'on ,
azok pedig meliyek a* Braczukor , és enyv fabr. ¿
siliai és Chili hegyekkel
Cei bers, , Chorberg , Ured.
kancsoltatva vannak , Cordilleras

îiileras de Chiquitos. Itt
ht 20240 1. Guadalquivir f&
mellott, mellyeu által a*
'an a' legmagasbb hegy az
•gész vilagon Chimborasso.
köfaltol derék köhid van
1. ezt). Valar» int a' 14856
vétve , mellynek hossza 364,
széle 9 1/2 réfnyi, és a' párábnyi Corasson tetöji is az
tá-zaton kívül 13 réfnyi ma
mberektül megmászható
jas 16 bollhajtással. A* háegnagyobb magasság: Más
zak kozzül tóbben felényire
nagas hegyek e/.ek : Coambeoréou 181,80 , Antibszveomlottak, útszáji rosz-.
aná 18120, Cotopaxi 177U ,
szak., kivévén a* nagy piaczot , melly rendesen épiiít
angay ió<>68, Tunguragua
há/.akkal van kerítve. Ja'
5180 Pitohincha 14862 láb
legnevezetesbb épület Ta*
íagasságúak. Ezek között
Püspüki templorri , melly
ül)b tüzokádókra találni, és
nek nevé Mosquita, az ejbbnyire bár melly heves
elôbb azon helyen állott ,
;gyen is a' klima brök hóMuhamed mecsettoí, melal- fedetnek.
douant (la Tour de) ,(45э
lyet Abderrahman a' Maurusoklíirálya,isszonyú kült»
5' 14" E. Sz. 16° ig' ..50"
. H.) 175 lábnyi magasságú
séggel építetett, hogybelöilágítótorony egy sziklán
íe második Mekkui templom lenne. Minden mesterzátony , és szirtek miatt
îszedelmes Garonne torség , és pompa mellett is t
jlatján, Bourdeauxhoz i¿ melly el ezen 600 lábnyi hosfd. Francz. orsz. Gironde
szú , és 290 iáb. széles tem¡/.t.ban, kúpja 42 lábnyi,
plomfénylik, valamennyire még is helytelennek látellyben minden éjjel 225
ni; kôszén ég el.
szik, azután a' régi Maurus
iiwa, tart. SpanyolAndaRirályok palotája most a'ki-*
sia tartom.ban , északrályi mènes ; ezelött itt volt
l délre 30 3/4 mfd , és keaz Inquisitionak torvényfcröl nyugotra 17 \pi mfd
széke. Tübb Pléb. és klastro>sszú, 296 □ mfd, nagysámok voltak itt ez ideig , é»
i ; Guadalquivir , és Ge2 fbiskola Collegium és id
t, vagy Xenil fó mentéispitály. Köt6 , kalap , és
n, egy része hegyes (Sikordovány fabr. A' vstól
ra, Morena), más felül róegy órányi távolságra fek. Éghajlatja * mérséklett,
szik az ó-Cordova , hajdan,
árban gyakran felette
Isastély, most fallal keríves; a' tél ellenben lágy,
telt legelö a' mènes részére.
alig tart 2 holnapig. TerRégi Corduba mind a' két Se*
ísei : 36, gabona , bor, o*
naca és Lucanus honnya,
,fuge, Damasquinas (czitvolt, és bajtvívott Jul. Csám), gesztenye , myrtus ,
szárral.
ntiscus , Almezos (Fran- Cord, va del Tucumati , vsTucu-.
áúl Miconcoulier, mellyman tart. ban , Rio de la.
к fejér fájából székek kéPlata orsz. ban , déli Ametetnek), vaddisznó , kecsrikában , 460Q Liti к között
4000 szerecsen sklávok; és 600,
, juh , szarvasmarha , íó
L't. 236016 lak. számlál.
szabad Creolok vannak> éa
Europaiak,ez utoLsók között
vsa .
vagyonos kereskedbk tolálova , Corduba , (37° 57'
Sz. ii<= 50' К. H.) 3300 tatnak i 1 kath, PüspöJ*"
Б. LÍ.X. I.DAIb

Iak)a, «zBarát, és 3 Apácza
klastrommal , 2 Colleg.mal,
rnellyeknek eggyike Universitásnak neveztetik , a'
kereskedést ôszvérek által
üzi , és gyapjúpaplant készit.
Cerella , vs Spanyol Navarra
• tart.ban , Alhama, és Ebro
ôszvefolyàsok mellett , 3600
1. vidékein szép gyümölcsesek vannak.
Corf-Castle , helys. egy kastéllyal Angliában, Dorches
ter tart.ban.
Corfи , ,Drepane , Corcyra ,
(380 E. Sz.) a'- Joni 7 szigeteknek eggyike, 6oFranmfd a' kerüléte , 60000 1.
Goftin kikötövel ,nyug. északi része felöl. Eghajlatia lágy, de nagyon változó. A' szigetet , Mensogni
fó nedvíti és gyakran éri
á' foldindúlás. Ëszaki része
nagyon termékeny, de déli téjéka hegyes, és sovány.
Bora és gabonájacsak3holnapjrä való. Legnevezeteeebb termése a' faolaj , s<5
bányája is szép íovedelmü;
de a' fában fogyatkozást
azenved ; a' ragadozó madár , és a' szelíd szárnyasállat igen ritka ; hala ellenben elég van.. Rétjei ninesenek , kôvetkezésképen
nines szarvasmarhája , csak
kecskéb legelnek itt 's ott
a' tetökön , és 2 holn'apra
való tefet adnak, és sajtot. A' kertészség el van
hagyva, a' zöldseg az öntôzés fogyatkozása miatt
nem eléggé leves ; van czitromja , naranesa , és fügéje.
A' fovsa.
Corfu i (37P 51' К. H.) hézai
torn ölten T és egyszerüen éÏtiltek két vár között» egy
ikötövel , Érsekséggel, egy
Kómai kat. Cathedrális és
több más templomokkal. A*

Görög tempi. számosakyfojökegy Föpap,melly Nagy
Protopápának neveztetik.
Vannak , kat. és Görög Barát , és Görög Apácza klastromok , de a' szegényekre
nézve semmi réndeles. Nevezetes a' Gróf Schulenburg
oszlopa ki Corfut 1716 a'
Török eilen dicsöül védelmezte; fejér márványból
van az oszlop , és а' кари
elött áll , a' vs bemenetelénél. Van egy nagy kikötöje tengeri fegyvertára,
hajócsinálóhelye , és kereskedése. Lak. 25000.
Coria , Caurium , (39o 36' E.
Sz. 12o 4' К. H.) kisvs24oo
1. Alagon fó mellett Torras
Vareas hegy között Spanyol
Estremadurában , egy Püspokséggel.
Corientes , vs Parana, és Para
guay oszvefolyásánál Para
guay tart. déli Amerikában.
Corifiliano , vs Terra di Otrantoban , Nápoly orsz. egy
kastéllyal.
Corinth , Corinto . Corinthus,
Török nyelven Gerene , (4o3
48' 15" É. Sz. 23Э H 37"
K. H.) Tekintetet érdemlô
vs Morea Vilajeti tart.ban,
Europai Török birod. a* hasonnevü
földszorulaton ,
5000 , 1. 2 kikötövel. Az idevaló Görög Ersek Nápoli di
Romaniában lakozik. Szomszédságában van Akro-Corinth , mellyben esupa Törôkség Iakik"; a' megszárított szölö ettöl veszi Corinthi nevét, mellyböl ittlegtöbb készítetik , és Moreának egyéb vidékein.
Corinthus , ("ó) > régi , nagy és
hires vs Tsthmuson , elñszor
Heíiopolis, Pagos , Ephyra
nevet viselt. Alkalmatos
fekvés által, Görög és Ofasz
brsz. és Levante köztt üzfitt k«xeekedés, kôzép pon*

tyávávált. Virágzó álíapotiát hirdeti azon számos szálitmány , meílyet mindenüküldözött, millyen volt
Syrakusa is. Hajdani tortéíetit a' Királyok és Tyranlusok alatt megírta Herolotus háhorúságit,vitéz csa;ájit a' Peloponesusi harczban Thucidides és Dio
lor. Utóbb az Achajai frigylek fö helye volt, megvéele és feldulattatása tudni
/aló. Július Cs. felemelé isnét. Az Istmusi játékok itt
artattak.
rio, vs Piembntban , a' volt
'ó Franczia oszt.ban, ,513o
ak.kal.
rk ,. Grófság Irlandiának
dunster nevü, tart.mányá>an. Határos Eszakról Limnerikkel, keletröl Tippearival és Waterforddal ,
[él-nyugotról a' tengerrel ,
lyugotról Kilkennivel ; 125
/2 □ mfóldbn, 12 vst, 269
kklezs. , 47-8.34 ház. 370.870'
ak. számlál. Térsége a' sok
legyek és mocsárok miatt
erméketlen ugyan , de most
iég is nagy szorgalommal
liveltetik , és több szép táékokat foglal. A' Lough
line és Lough -Lee tavak
lalakkal bñvelkednek. Fóizei: Bandon , Blackwater,
lombola , Dripsey , Moy-;
lta. A' számos öblei között
jgnagyobbak a' Bailycottoi, Bantryi, Clonekíllyi ,
lumnannusi , Kuslinei , és
oaring-wateri. Fövsa
A , Lee fó partjan , igen
ytfnpörü tájékon fekszik ,
5 mfdnyire a' vstól foly
é ezen víz a' tengerbe , és a*
owe öblet , egy jeles kikoohellyeí formáljá.
Cork
sának 8.600 házaí, többyire keskeny és canálisokal keresztüí vágott utszáji
agynak. Lakoai , кйщек

száma 87.oóo-re mégyen , a*
mesterségbol és kereskedés*.
bol gazdagodnak ; ч találtatik itten gazdag pálinkafôzés gabonából, melly ital' nemét ok Whisky-nek
hívják, vászon , vitorla-vá-»
szon , üveg, szappany és>
gyertya fabr. , hujöcsinAl<>
mühellyel , vas és puska£or készítéssel ; azon fellül
asznos kereskedést üznek
a' lakosok bésózott tehéa
és disznóhússal , börökkel ,
vajjal , szalonnávaL, whis
ky vel, portérrel , vás'zonnal , vitorla-vászonnal , gabonával, fökepen búzávál.
A' tájékán szép izlésü mezzei házok találtalnak.
Cörlin , (53° .58' E. Sz. 330 44/
К. H.) közvs hátulsó Pomeraniában , a' Hèrczegségi kerületben, hol Krummen és
Radue Persantébe szakad f
van 1 vára, i78háza, 1020
lak. , lazaczhal fogássaí , és
posztó fabr.
Cormedies y helys. Frán. Eúré.
oszt.ban Tonques és Rilíeí'ók köztt. Vagyon 565. ház.
1.230 lak;, papiros es bör
fabr.
Cormentin , Fort Antiierdam ,
Fran, .ország' ( Hollandia y
helysége és kastélya , az Afrikának arany partján ,
arannyal , elefánt csonttal,
és rabszolgákkal kereskedik^
Cormerr, Fran. Indre és Loira
bsztály' városa Indre mellett, 159 ház.
Corrrücjr » Fran. Marne oszt.
vsa, 256 ház.
;
Cormons, (45° 57'
E- Sz31» 9' 9" K. H.) Illyricumban Gorcz' tart.nak vsa,
Cornavutri , vs alsó Parinoniában , Duna mellett , raai
Opatovacz Schonvisner szerínt.
Cornados , Spanyol pénz if4
Maravedís.
4**

Çornasann , Cornil ianum , kis
vs Adda vizénél Majlandi
tartom.ban, Trivultio Herczegé.
Qornavdy nemzet kozép Britanniában , i'övsa Deva ,
mai Chester.
CorneНиз munster, Fr. volt Ruhr
oszt. helysége looház. 7000
ïak. ; vagyon vash4morja,
kôiejtése , sretöntö, posztó
's varrotö fabr.
Corneto, ( 42o 15' 23" E. Sz.
29O 2.3' К. H.) város Pápa
birt. , пега messze a' Mar
ta fónak a' Toskánai tengerbe
yaló béfolyásátol ;
püspöki lakhely; az egé.sségtelen levegö miatt kevés
lakosokat számlál. Püspöksége a' Monte-Fiasconeivel
egyesíttetett.
Comíale , falú Illyricumban
Triest és Reka között, Karst
mellett; póstával , szénko
rakadóházzal , és egy nevezetes barlanggal.
Cornico , Candía sziget' vsa
Canea kôrnyékében , Corni
co hegy mellett.
Comigliano , kisded vs Fran,
ország' Montenotte osztályában.
Corno, Velenczei Herczeg' pénze i mellynek hátúl egyenes , elöl pedig meggörbedt
kürthez hason csúccsa vala ,
ezálatt viselt egy paszomántos sipkát , melly mind a'
két fülére lefüggött.
Сornoи aille , 1. Quimper.
Cornu* , vs Franczia Aveiron
oszt. , 990 lak.
Corn-wall y Cornubia, Angol
orsz.nak dél-nyugoti csucscsá a' tengertol fcornyülvéve , és csak kelet felé határos Tamarral és Devonshirrel; 56 ifi Q mfdön 27
vsokat és várokat, 161 ekklezsiákat, 34.87.3 ház. és
190.000 lak- számlál ; közepetten hegyes és tei'méket¿en , de uemelly helyeken

mégis réteges , "s huzátteTmeszt.Csak az alacsony tá¡ékábanterem meg a' gabona,
de igen csekélyen , még a'
burgonya is rosszúl nevelkedik, mert a' szélvész gyakran mindent elpusztít. A*
marha tartás itten nem nevezetes; a' lovak kisdedelf,
de tarlósak , foképen a' jármos bkrbk erösek , az ószvéreket kozonségesen használják itten. Foképen czínnel és rézzel bövelkedik, de
vas , 6a , vízmut ércz , piskolcz, egérkô, kobáltércz,
gránit, pala és kigyó M
is találtatik. A' czinböl esztendönkint 18.000 Block, a'
rézbol ,54.000 Tonna jönbe,
és ezek mivelésével 60.000
ember táplálja magát. A'
tengeri halászat is igen
hasznos kereskedésnek tárgya. Nevezetesebb fóvízei:
Taraar , Foy , Camel és Val
le. Az Angol ország' korona
Herczege 4 ezen Herezegségnek nevét viseli születésétöl fogva addig , még a' Wálesi Herczeg' nevét meg nem
kapja. Fövsa Falmouth.
Cornwallis , vs felsö Canadában , Lorenz vize mellett.
Cornwallis y vs u) Skócziában ,
egy tengeröböl mellett.
Cornwallis y Angol gyarmat,
a' keleti Tndiának Nagy-Andaman nevü szigetében,szép
és bátorságos révparttal, a'
Bengala tengeröbölbe valü
bémenetelében.
Coro , romlott vs Yenezuelh
tart.ban Spanyol déli Amerikában , az úgy neveztetett
Terra íirmában ; eg/észen
csak nem vizetlen rónafbldön fekszik, a' hol Coloni
al termések, de csak csekély mennyiségben neveltetnek.
Coromandei , (Dsholamandala ,
Soromandelam, az az:köles*
orszája, Hinduszoknál Ta-

mumandel), eg"y része ал
^ndiai a/on keleti tájékiak , melly Golkonda es
íistna
folyó torkolatja
<öztt fekszik;és magában
íoglaljaCarnatik , Tanjore,
Vlarawa , Tritschinapory ,
ís Tinevelli tartományokat.
ron , (3<S° 47' зо" É. Sz.390
*8' 37" К. H.J vs bátorsáços révparttal , Belvedere
k-idékében Moreában , a' hason nevü tengeröböl mellett. Van benne Görög Erвек lakja, a' vs meg van
erösitve, minthogy két részröl a' Golfo és Matapán,
egy részról pedig egy meredek s/.ikla által keríttetik , ezen fellül e; ös tornyos falakkal is kerül vagyon véve. Kereskedik olajjal , aloe fával , sajttal , seryemrael, kerti gyümölcscsel , 's t. ef.
nonata t régi vs Boeotiában ,
Kepbiszos fó torkolatjánál ,
Libethrion hegyétôl 4ostad.
hires a' tartományi közünneptôl (Pamboeotiától) , és
az Athenébélieknek ittmegverettetésektol.
nonata , (4.5o— 460 E. Sz. 32o
—33o K. H.) sziget, mellynek lakosi , és jó épült házai vagynak, Zafa partján
Dalmacziában.
ironus , hegy Mediában.
<uopa, tart. Brasiliában déli Amerikában Corapatute
í'ó mellett, Parima tó , és
az Amazonok' foja között.
irregio , kis vs egy régi várral
Modenai N.Hercsz.a'voItCrostolo oszt. nevezetes de Allegris Antalnak , ama' nagy
képírónak születéséról , ki
magát ezen vstól Corregionak nevezte. Lenza mellett
fekszik , 4000 lak., földje
's kertjei termékenyek.
arrête, fó Fran, orsz.ban ,
зде11у az elöbbi Limosia

tart.ban ered , Tullet nedvesíti , és 6 mfdnyi folyása
után Brives alatt Vezerébe
folyik. Az ezen fótól nevezett oszt.
Correze , nagyobb részét Limosin tart.nak foglalja magában,io8 □ mfdnyire terjed
el, és 244.000 lak. számlál ;
réz , ólom , czín, gabona ,
bor., gesztenye, szarvasmarha , juh , ló a' gazdasága. Tulle , Ussel , és Brives
közkerületekre osztatik,mellyek mindüszve 294 kozséget , es 29 kantont számlálnak. A' fövsa Tull.
Comb , 1. Lough Corrib.
Corrientes , hegyfok Xaliscá
tart.ban , Uj-Spanyol orsz.
Eszaki Amerikóban , melly
Délnyugot felöl a' Déli tengerre nyúlik.
Corrientes, (¿as), (27 o 27' <t\f*
, E. Sz. 61O 6'N.H._) kereskedö vs Spanyol Déli Ameri
kában , la Plata Vice Királys. , hoi Parana 's Para
guay egybe folynak , 4.^00
lak. théával és tüzfávalke- .
reskedik a' Monte video
nagy erdösegböl. Egy igen
jó
kikötövel ,
várral,
's tiilajdon Icazgatóval. Corseliti, falú Falster szigetén , a' Dániai Lalant urodalomban , foldmiveléssel ,
és kert-iskolával.
Corsena , heiység Lucca Herczegségben , meleg ferdökkel. —
Corsham , heiység az Angliai
Wilt Grófs.ban, posztó fabrikával.
Corsika , ( la Corse ") , Rorsis ,
Cyrnos , Fran. orsz. hoz tar^ozandó sziget a' kôzépten*
géren , Genuától 40 mföld
aélre Sardiniától pedig 3
mfd északra , és tôle csak
az úgy nevezett Bonifacius'
Canálja által szakas/tati';
el. (4x0 i¿* 6"~42^ 35' Б.

— ш —
Ъг. »6° 15' г"—-17° 1б7 К. H.)
legyedtek a' Liguresek , HisHosszukás gombölyü forpanusok , és Római Colomájú, és 174 3/4 □ mfdeket nisták.
foglal , me-llyeken 170.000 Corso , L Capo Corso,
lak. számlálhatni. Eghaj- Corsöer , Crucifora, kis váro*
latja lágy, mérséklett, és
Dániában, a' Seelandi sziegésséges , denémelly tájé- geten , melly a' Bálti tenkokon több tavaknak gögeren fekszik ; ezen kezolgési betegségeket okoz- resztül mennek Fühnen szijiak.1 A' vplgyes vidékeken
getébe. Van i ó kikötöje«, ' '•
a' nap türhetetlenül heves ,
eros vára.
,
az éj ellenben felette hüves. Corte, Curia, (42o 18' 1" E.
Az egészszig. hegyes, magas
Sz. 26o 27' 31" K. H. ) kis
és kietlen hegység nyúlikej. ys Corsika kbzepén , fellegraita kereszt formára,melly- várral, és 2.100 lakossal,
»ek tetöji hóval vannak fed- hegyen.
ve. A' Monte rotondo 1549 Cortegana , 1, Campo d' AndeTois magasságú. A' hegy- valo. '
eég nedviti vizeivel a' völ- Cortelaizo , kis sziget Sardigyeket. A' nevezetesbb fóji nia mellett , és ugyan Sarezek: Golo , Tavignano , és
diniához is tartozik.
Xiamone ; több kis tavak- Corle maggiore , kis vs Parma
ra is akadni. Fijldje ugyan és Piacenza Hercz. , Larda
többnyire köves , de még fó mellett.
is termékeny , különösen Cortemarк , vs egy, Belg. Kir.,
gabonája, jó bora, lenje, 2570 lak.
Sendere , hüvelyes gyümöl- Çortemiglia , Curtismilium ,
ese, réti termése , 's fája еerös vsBormidafó mellett,
ïég. Nagy sokasága Vana'
egy régi várral hegyen , Piegesztenye mondóla,
olaj
montban ,
4000 lak.kal.
's szederj-fáknak. Az erdok- Hajdan némelly Markgroben van tölgyfa, és vefok errftlnevezték magokat.
res fenyö. Nagy a' marha- Cortona , Cyrtonium , Hetrutartása is , különösen a' juh- riában , Arno volt oszt.nak
nyáj , vaddisznó , szárnyas fö erös vsa , egy magas heállatok , 's hal nagy szám- gyen , lakja egy Püspöknek
mal. Az ásványok közötta'
és két Tudós Társaságnak,
Vas, ezüst , réz , ólom , tim- eddig az egy fö templomon
só, gránitko, só. Mindeze- kivül 6 plébániás temploket a' természet' szép aján- maivoltanak, néhányklasdékit még eddig nem igen tromjai 's egy ispitálja. A'
használf ák a' lakosuk , kik
lak. száma 4000-re megy.
legdurvábbaknak tartatnak
Az épületek közzül nevezefgész Europában, az ezekkel tes a' Commissariátus' Palovaló kereskedés is csekély. tája »mellyben van azidevaHomlott Olasz nyelven beló Akademiának gyülesszászélnek. Az effész sziget 2
laja, a' Hetruskai régiséoszt.pa volt felosztva: Go- gek, 's a' theátrom ; a' püslo ésLiamone oszt¡ályokra ,
pöki k'astélya , és a' város. de igii-töl fogva csak egy
háza.
.oszt.ja van Corsika név a- Cortryk , Courtray, ,Cortralat.t. Elsñ lakosi Phorysbécum, (50o 40' 43" É. Sz. 10%
liek voltak. Velek öszVe e- 55' 51" K. H.) régi helyes

/abrikás és kereskedováros
egy. Belg. Kir. 13.500 lak.
Lys mellett , több f'abri.
kákkal.
Corunna , Curonium , Spanyol
Galicziának fö 's kikötövsa , 1 kastéllyal , 6000 lak.
Eddig itt tartózkodott a'
Királyi Audiencia; 1 helytartó, 1 pénzvero ház , 4
plébánia, ugyan annyi,de
már eloszlott klastrom ; a'
üereskcdése elég nagy ; több
fabrikájí is vannak. Innen
holnaponként megy egy pós• tahajó Havannahba, és minden másadik holnapba egy
Buenos Ayresbe ; az Angliai
háború elött holnaponként
Falmouthból is jöttegy, 's
ismét tovább.
Corunna del Conde , kis vs Na
varra Spanyol tartom.ban,
erös várral.
Coructok , igy nevezik a' külsô nemzetek az utólsó pártos Magyarokat , a' mi kuruczainkat; a' keresztröl,
melly által azt akarták jelenleni, hogy az igazságért
és szabadságért fegyverkeztek fel ; épen úgy , mint a'
kereszténység a' keresztes
háborúban a' Religióért.
^Corvey , Benediktinus Apátság, a' volt WestfAlia Kir. ,
melly a' 9-dik századbah
fundáltatott, és 1802-ben a'
Nassau-Orániai háznak adatott mint Herczegs. ; kerülete 5 □ mfd, 93.000 lak.,
1 vssal , 16 íalúval, 60.000
forint jövedelemmel , azután Fulda osztály' Höxter
kerületének fö részea' Westfáliai Királye.ban.
Corvey, szép vár Höxter kant.
hason nevü kerületében ,
Fulda oszt. , a' volt Westfáliai Kir. Weser mellett ,
hol Schelpe a' fft fóval egygyesül. A' Corveyi felkent
Püspök' lakja, hajdan itt

a' Benediktinüsoknafk klastromok volt.
Corvo , az Azori szigeteknek
eggyike Afrikában , nagyon
sziklás és sovány , keriilete
csak egynéhány órányi
1/2 □ mfdnyi nagy. Flo
restal csak 1 órányi széles
tengerkar által különöztetik ; 740 lak. , kik halászattal, zoldséggel, és marhatartásból élodnek. Egyetlenegy valamire való helysége vagyon : Nossa Senho«
ra do Rosario.
Corvoriant' barlangja , 1. Fingal barlangja.
Corydalus ,
hegy
Attika'
partján , Salamis áltellenében.
.
Corzár , a' tengeren keresztül
járó, tengeri rabió, ezen
Gothus szóból származik
cors , melly keresztet jelent.
Cortegno , Corsenium , kis vs
Alba tart. , Montferrat Her.
ben, Spignói urod ban. •
Cos, Stanchjo, Stingo , török
sziget Archipelaguszon , Natolia partjai körül , bor ,
narancs , 's czitrom terméssel. A' hason nevü fövsnak '
van egy kikötöje , kasté*
lya , és lakhelye egy görög
püspöknek.
Hippocrates
honnya.
Cojarat , erös vár és általjárás Verba fóhoz közet , a*
Bosniai határok mellett.
Cosenw , Nápolyi tart. Cala
bria citrában. A' fövsa
Cosema, (39o 1%' É. Sz. 34o io'
K. H.) régifôvs innensö Ca
labriaban ,
Nápoly orsz.
több halmokon fekszik Bu»
siente és Crati fók között ,
szép éstermékeny tájékon ,
keriilete 1 1/2 ¿rányi Soon.
lak. Erseki lakás ; azErseki
templom nagy , *s tiszteséges épület; van nagy , szép
's helyes vára , 's jól épült
f
talált gyexmekháza; suk cse~
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rép i vas , és czín edénye- vs Fran. Nièvre oszt. , 736
ket készít , és nagy jöve- ház. 4.700 lak. , hol Noaym
delmü kereskedést üz se- Loire fóba szakad , vasfabrikáji nevezetesek.
lyemmel, borraj, olajial ,
eóval , mannával ; a' vásá- Cossato , vs Mailandi tart.ban
Sesia vizénél, 2470 lak.kalrai is nagyon népesek. A'
lakosoknak kedves foglala- Cossé le Viviers , vs Fran. May
tosságok a' yadás/.at , ama'
enne oszt. , 530 haz. .3.400
közellevö , nagy Sila er'do- lak.kal.
*ben. i7t'3-ban a' foldindulás Çûssioco. kis vshason nevütó
tetemes károkat tett.
mellett, Illyriai Istria tarfoietani , nemzet Hispániá- tományban.
ban ', fovsa volt Tarraco , Cossonay , vs Venoge mellett ,
Helvetziában Waad kant.
Taragona.
Сбф1(Г, ( 51« 57' ix" E. Sz.
ban.
' 24° ,5'2' 22" К. H.) vs Fran. Cosswick , kis vs és vár egy
Lippe oszt., Berkel fó eres/.ép tájékon Albis mellett,
detinél , egykor szovetseges
Anhalt Bernburgi Herczegs.
ben , 320 ház. 1940 lak., és
vs, 4Я0 ház. 2060 lak. , vágyapjú fabr.
sxon és gyapjú fahr.
Çôslin , C540 X2' 7" É. S*. 34° Costarica, Ora dives, Mexiko'
\* K. H.) élelményes város,
Guatimalai tart.ny*, Északi
egy már egészen leomlott Amerikában , tömve erdökvárral, hátulsó Pomeraniákei és hegyekkel, szép ba
1>ап , , a' Fürstenthümi ker. jó épület fája terem , é
Ъеп , Nisebeck vágy Nese- szép legelöji vagynak. Ä
hach mellett , melly a' Ja- fövsa Carthago.
mündi toba folyik , a' Göl Coste S. André, (te) , vs Fr.
ten hegy tôvénél , mellybol
Isere oszt.
i/4 mfd hosszú vízcsatorná- Cestheim, falú Donnersbergi
^a által friss" vizet nyer ;
ker. , hol Main Rajnába fo
lyik , 600 lak. , gyümölcse573 ház. 3.046 lak. y i7î6-ban
■egy Prussziai vjdvari törsekkel és szölöhegyekkel.
vény és Consistorium állí- Çostigliofe , vs Pienaontban ,
•tatott ittén hátulsó Pome2.600 lak.
raniára nézve. Ezelött Com- Costnitz , Constanz , Constanz ,
mini Püspökök lakták; a' hajdan Sváb Püspokség, a'
vásárhelyen áll I. Fridrick Costnitzi tó körül, Helve"Wilhelmnek s-zobra. A' vs tzia szélei mellett , 6 mfd
ázon nton fekszik, melly nagyságú , 14.800 lak. , «vsBerlinböl Danczigba vezet , sal , 29 falúval , és 80.000
és azértfelégeledel'evan,mel- forint jovedelémmel. 180.3lette iók a' gyapjú , dohány ban a' Badeni Nagy Herés bor müvei ; a' halászat , czegséghez kapcsoltatott. A'
marhatartás , i oldmivelés } fôvsa
nagy divatban vagyon".
Costnitz v. Constanz , /Konstan
tia, (47o 36' 10" E. Sz. 26°
Cosmolotto , sziget az Aethiopiai tengeren Afrikában ; a* 48' K. H.) ott fekszik , hol
Madagaskar! Sz. Sebestyén
Raj na a' Bodeni tóból kifofokától 1 mfd.
lyik Unterseebe, 809 ház.
Cosmopoli г 1. Porto Ferrai'o.
és 4.600 Jak.kal , most már
Cosne , Condate , (47o 24' É.
puszta és hajdani kellemiSz. 200 35/ к. H.; kis fabr.
böl sokat elvesztett ;^itt tar-

atott az 1414 — 1418 - diki
Egyházi gyülekezett,mellyben három Pápahbz , kik
magokat a' Pápaszékbe betolták, még a' negyedik is
választatott. Ez a' gyülekeiet volt az, melly Hues Jánoat (141^-ben, Jul. 6 kán)
és Prágai Jeromost ("1416
Majus 30-kán) minekutána
hosszú idore a' Dominika
nus templomban Petershauвеп és Constanz közöttfekvö szigeten csukva ültek, a*
l'.ülsö vsban raellynek neve
Paradirsom , megégettette.
A' vsban van egy Lyceum,
óra , és karten fabr. ; borral , kerti gyümölccsel kereskedi.k.
\stniai t6 , 1. Boden tri.
stostt , falu Lom. Vel. kir.
Bacchiglione fó mellett márvány bányával.
)t alis , 2oo há/.ból Alió helység , 's vár Georgiában, Asiában , Faze fó mellett ,
ezelött a' Imeretei Herczeg
itt tartá lakását.
naniin , Cortentin, félsziget
al. Normandiáb. Fr. orsz.b,
sziklás , és völgyes sok forrásokkal és patakokkal , jó
barom tenyésztéssel. Az itt
való Hague nevü fok azon
tengeri ütközetröl nevezetes , mellyben a' Fran, flot
ta az Angoltól 1692-ben megverettetett.
at'itis, 1. Kutay.
ote , (la.) így neveztetik
Bern kant.ban azon kis tart.
melly Aubonne, és Promon
teuse fók között fekszik ,
mellyben nevezetes bor(vin
de la cote) terem.
ote d' or, 1. Goldhügel.
4 ,
ote rôtie , helys. Francz. orsz.
ban Bhone oszt.ban , Rho
ne mellett, hol jó veres bor
terem.
ote S. André, ve Fr. Isère
oszt. .3600 1.
otes du Nord, I. északi ten-

gerpartok.
Cot hon, s/.îget Lakonika ko-*
rül , Kythera és Creta kö
zött.
Catjar, Cotia, az alattqmoe
kereskedésnek meggátolására alkalmatoshelységCeylon szigetén, mellyetEuropaiak , és Cingaíiak egy
Hadnagy alatt laknak. Tulajdonképen egy szigeten
fekszik a' nagy Trinkonomalei öbölben , Mavelagonga torkolatjától nem messze.
Cotignac, vs Francz. Var oszt.
3280 lak.
Cotrasco , Codrosco , karókkal
megerositett Török helység
joo h. Bosniában, erös toronnyal.
Cut rone , Crotón, nagyonromlott régi vs tulsó Calabriában , Nápoly orsz. a' Tarenti
öböl mellett , 4640 lak. 1
kastéltyal , és kikötöveL
Kiilömben Püspöki lakás,
Chutjchin , 1. Choczim.
Cottenham , falu Angliában ,
Cambridge tart. ban , ter
ni ékeny vidéken, hires a'
teje , és sajtja.
Cottonera , 1. Bormuta.
Couches, mvs és Urodal. Bour
gogne Herczs.ben , . Francz.
orsz.ban , Káptalan tempi,
és ispitállyal.
Coucy , Codiciacum , vs Fran.
Aisne oszt. 800 lak.
Coudac , vs Tunkin Kirs.ban ,
déli Asiában , jó kikötövel.
Coudrefin , kis vs Helvetziábban, Waadtkant. a'Genfit<4
mellett.
Coueron, vs Francz. alsó Loire
oszt. 3830 lak.
Çouhé , vs Fran. Vienne oszt,
Divefó mellett , vidéke bor
gabona , ésgyümolcstermo,
980 lak.
Coulange la Vieneuse , 1. CoW
langes.
Coulogne , helys. Francz. fels*
Garonne oszt.

Couîonges, vs Franez. Sevres
oszt. 354 h. 1730 1. es gyapîu fabr.
Couloubriere , helys. Fran. Var
oszt. ólom bányával.
Couleur , mvs Gangesen innensö felsz.ig.ben , Golkonda
orsz.ban , Bagnagártól 7
mfd. Itt vannak az egész
világon leggazdagabb gyémánt ásványok.
*Couna , Conna, helys. egy kikötövel , Portugalliában ,
Lissabonnának elleneben.
"Couper , kis vs Fife Grófs. den
Ii Scotziában, Eden folyó
mellett.
Courby , vs Somme mellett ,
Francz. Somme oszt.
Courmonterai , Cournon Terrail , Vugnolles, vs Francz.
Hérault oszt. 2,55 lak.
Cournon , vs Francz. Puy deDo
me qszt. 2120 lak.
Courpiere , Cropiere , vs Fran.
Puy de Dome oszt. Dore fó
mellett 304 h. 3170 lak.
Cours , 1) A' pénzérték, vagy
1 is a' kelendô pénznek értéЬе. 2) pénzforgás , ez а'
pénz nem forog , nem jar.
3) Az út , ha posta útról
van a' szó, 4) A' hajómenetele , directioja.
Courtenay , (48o 1' E. Sz. 20°
4,5' К. H.) vs Francz. Loiret
oszt. 320 h. '2480 lak.
Courtesan , vs Francz. Vaucluse oszt. Azeilléhez nem messze , 2360 lak. ettöl 1/2 órá, nyira van egy tó , melly
tengeri sót ád.
Çourtray , 1. Cortryck.
Coutallí , sziget a* marmorái
tengeren , Asiában.
Coutancr.s , Constances , (A9°
fi'45"É\ Sz. 16a 13' 25" K.
HO vs Francz. Canál oszt.
Barde folyó mellett, 1850
h. 8500 lak. Püspöki lakás
t'ôbb fabr.kal , a' marhatartás nagy benne , és gabo!n.ával > vajjal > juhokkal ,
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'e lovakkal Itereskedik.
Coutras, Certerate, (460 4' i
Sz. 17°32'K. H.} vs Francz.
Gironde oszt. hol lile , é»
Droumefolyok eggyesülnek,
658 h. 3060 lak.
Couvertoirade, (la) vs Francz. A«
veiron oszt.
Couvin 3 vs Francz. Ardenne;
oszt. 2500 lak.
Coux , magas hegy Chablais
tart.ban Sabaudiában.
Couzon, vs Francz. Rhone osít.
Rhone mellett 176 ház. Kózel hozzá van kobánya,
jnellyböl derék ásvány , és
mesz-kö , kova , és kristály
fejtetik.
Coventry, vs Angliábaji , War
wick Grófs. 16000 lak. régi
és helytelen , selyem pantlika ,
bársony , és ¿ra
fabr. mind ezekkel nagy
kereskedést üz , mellyet ai
öszvekapcsolt csatornákMnyítnek.
Covilhao , helys. Portug-alliában , Beira tart. 959 h. 3480
lak. meleg ferdövel és gyapi ú fabr.
Covines , kis vs Francz. Ourth
oszt. la Noire Eau kis folyó
mellett.
Covolo , 1. Kofèl.
Covo-Perella , nagy barlaní
Ciutadella vstól 3 órányira,
Spanyol Majorca tart.ban,
hol külombféle csepkö alkotványok találtatnak.
Covovastel , üreg Villef ranchf
mellett Francz. keleti pyrenaeumi oszt. 124 grádicson
kell alámenni, \fz órányia'
hossza , szép viz zuhanással.
Cowel , kerület déli Skotziában, Argyle Grófs. nak egy
része.
Cowes , Г50Э 45' 27" É. Sz. 16'
20' 21" K. H._) tengeri Ыkötö Newportban Wigh'
Anglus szigeten , a' Ports
V mouthi kereskedô hajóknaí
gyülöhelyeki

Cowie , bis vs Aberdon Grófs.
Магг ker.ben , északi Skotziában , egy kikötövel.
Cowpar , 1. Couper.
: Coxumet , sziget új Hispaniáb.
déli Amerikában , Jucatan
szigetétôl nem messze.
Crank , vadászvár Mec.klenburgban , hol ]ó puskapor
készül.
. Cracau , f'alu Magdeburg ker.
i
ben .Elbe oszt. a' volt Westfáliai Kir. Magdeburgtól 1/2
órányira , 339 lak. kik zöldséggel , és téjjel kereskednek. .
Craiburg , kis vs Inri vi-zénél ,
Bajor orsz.ban , Burghaur
sentöl 7 mfd.
Crailsheim , 1. Kreilsheim.
Crajowa,vs Valarhiában Schiu
fó mellett , sóbányával.
Cramond, f'alu Edinburg Grófs.
Déli Skptziában , 3000 lak.
vasbányával , és drót húzással.
Cranenburg , vs Fr. volt Ruhr
oszt. 230 h. 1140 lak. gabonával, és marhával kereskedik.
Crangahor , tart. és eros szép
vs innerisö India' félszigetben , a' Malabari parton.
E' kis tart. másokkal egygyütt egy Bramin' birtoka,
de a' vs a' Hollandusoké ,
melly Érseki lakhely volt,
míg a' Portugallusoké volt,
paliport sáncczal erosíttetve.
Crangen , vs a" Schlawi kerületben hátulsó Pomeraniában, Grabow fó mellett.
Craruac , falu Francz. Aveiron
oszt. Lot mellett , kénkóves
ásványforrásokkal , és köszénbányával.
Craon , Credonium , kis vs
Oudon fó mellett Fr. Ma
yenne oszt. 690 h. 3310 lak.
czérna fabr. gabonával, borral, és lennel kereskedik.
Cranz , j árá«j és vamhely Bre-

mai birtokban , Elbe vizénél , Hamburgtól 2 mfd.
Crapone , ama Proven с ei hires
csatorna , melly Durante
vizébol Rhone ágáig , 's in
nen a' tengerig , több mint
hét mfdre terjed. Szerzôjé-?
nek nevét viseli. A' hajókázásra, malmokra, és me
zo vizezésekre szolgál.
Craponne , vs Francz. felsö Loi
re oszt. 570 h. 3200 lak.
Crati , fó innenso Calabriá-r
ban , Nápoly királys.ban ,
melly Appenninben fakad,
és Rossano
vidékén a'
délkeleli partnál a' tengerbe ömlik.
Cr ato , fallal kerített helység
Alemtejo tart.ban , Portugalliában , egy plébánia,.
tempi. ; ispitállyal , 's egy
klastrommal, eddig fbhelye volt a* Máltairend' NagyPriorságnak.
Cratovo , vs Serviában az EuropaiTörök birod.ban , közelToplicza forrásáhozSand-i
scháknak lakja.
Crau , Crava , nevezetes, csu-f
da nagyságú tüzköves fold,
Francz.' Rhone torkolatjai
oszt. Arlestöl délre, Rhone
fónak keleti részén egész a'
tengerig , 12 □ mfd térü ,
's egy része puszta sivatag;
ennek földje tüzköböl áll ,
találtatnak azonban kôvér
legelök , imittamott jó bor
is terem, és a' mellette fekyó mocsáros helyeken sóbányákra akadhatni. Most
naponként míveltetik , és
a* nedvesbb rész 200000 mázsánál több szénát hoz.
Cravant , vagy Crevant ,318
h. álló vska Francz. Yonne
oszt. Yonne fó mellett, mel1уеП által itt köhid vagyon,
's a' vst kereskedésében nagyon elosegéti , mellyet borral , 's t. ef. ûz.
Crawinkel , 209 h. , é« 1000 1.
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re mennek, ésgseregre ose6.W6 falu Gothai Herczs.ben;
tatnak fei, felsöre CMusmuzsika szerszám fabr. mész
kogulok) kozép , és alsóra
es malomkôfejtéssel.
(Siminolek.) ezek egy köz
Crawleys , leghíresbb vasbáNemzeti tanács által egyenya Angliában , Northum
sülnek. Minden, seregnek
berland Grófs. hol mindenmeg van az ô Eloljárója,
íele vasszerek készítetnek.
ezek között az' alsó seregreance , 1. Crichingen.
Greba , 600 1. álló helys. Schöps nek föje némelly jussokkai
fó mellett felsö Lusatziá- bír a' többi felett Több
mint óovsaik, 's falujik van
ban , a' Bauczeni ker.ben ,
jó vashámorral , Gersdorf nait. A' fövs Utsche.
Grófhoz tartozik , még 12 Creetown, kikotö , a' Wightomás Lusatziában lévô Uro- ni öbölnel , Kirkcudbright,
Stewartryban déli Skotziá
dalmakkal.
ban j hal, és szén kereskeiCrecy , Cressy, helys. Francz.
déssel. A* hely az alattoSeine és Marne oszt. hegy
mos kereskedés miatt ros¿
alátt 180 h. 1040 1.
Ciediton , helys. Angliában
hírbe jött,
Devon Grófs. Creden mel Cre/eld , Crevel (51? ao/ 27"
lett, gyapjúfabr , 's keres- E. Sz. 24Э 12' 14" K. H.)
szép új vs Fran, volt Ruhr
kedéssel.
oszt- 7°o Hollandi ízlés sieCredo, Jura hegynek déli rérént , épült haz. 's 7500 í.
sze Francz. Ain oszt.; alatezek közzül rnint egy бок
tá folyik Rhone
ren Leyen Urnak csudála*Cree-FirtA , az Irlandiai tentos bársony , és selyem magernek kis oble Skotziában,
nufacturájaban
munkát
Gillowey Grófs. melly nekapnak. Ezen felül vannab
vét Cree fótól veszi , melly
még vászon , harisnya,paezen öbölbe folyik.
mut, dohány , 'st. m. fabr,
"Creek , így hívják az Anglusok északi Amerikában a' Cremlingen , vs egy várral Bakissebb fókat, és patakokat.
jor orsz.ban, Rezat ker.ben,
Épen így a' Hollandok nyu190 h. 1000 1.
goti Indiájokban Surinam Creichgau , Creichgow , ker.
alsó Palatinátusban , melly
Jkorül a' kis fókat, és pataa' választó fejedelmi Hei
Ttokat , mellyeken a' czukor a' plántáló helyekröl delberg, Mosbach, és Bret
ten Urodalmokat foglalji
ide 's tova hordatik.
Creeks, (olv.Krikhs)tulajdon- magában,nevét veszi Creich
képen. Uschesees , Musko- kis folyótól , melly Sterngulgok , vagy Muskoghok, fels vár mellett ered , és
szabad nép Indiában , észa-* Speyeren alól a' Rajnába
folyik. A' birodalmi Vites
ki Amerikában , legcsirend nagy részét birta , és
nosbb , leghatalmasbb ereegy Swáb kanton tôle veszi
deti nemzet , így neveztetik , mert lakófoldje fók, hevét.
és öblök között fekszik. A' Creil, kis vs Oise mellett Fr.
lakosok helyestermetüek ,
Oise oszt. 176 h. 1000 1.
bátrak , tiszták , birtoko- Creilsheim , vs Jaxt vizéné!
«ok, jó gazdák ; a* földmi- Anspachi Her.ben. Bajor
orsz.ban, várral, Urod.rrul
veléssel , marhaí:artással ,
pléb. temp. Herczegi teme*s lóaeveléssel foglalatost'.oinaki 's több mint 80000 ta heilyel, deák iskolával

íspítállyal , PorcZellán nemü fa.br. , kôszén , gáliczкб , és timsó ásványokkal.
Crekelade, Cricklade, várhelység, Angliában , WiltGróí's.
szabad iskolával. , '
Crema, (4.5° 21' í^'E. Sz.27=>
4i' 42" K. U.) erös vsLomb.
Vel. kir. szép, 's termékeny
rónaságon Serio mellett,
tnelly homokjában arany
szálkákat rejt. A' vs jókora,
ezépen épült, ésnépes,egy
Püspök' lakjával , várral ,
és 88oo 1.
Cremasco, az egykori Majlandi Herczs.nek Urodalma ,
melly Velenczéhez tartozolt , azután felsö Po oszt.
nak része Lomb. Vel. kir.
gabonát, bort, és kendert
termeszt.
Cremien , vs Francz. Isereoszt.
hegy alatt , 2120 1.
Cremiiten y kis v.s Pregel mel
lett , nyugoti Prussziában,
Königsberg felett.
Cremmen , Kremmen , kis vs a'
Magdeburgi , kôzép markban 279 h. 1760 1. Pálinkaégetéssel. A' körül fekvö 16
faluból álló táj Glihn nevet visel.
Cremona, (48o 21' 30" É. Sz.
35° 1.5' 4.5" K. H.) felsö Po
oszt. nak fövsa Lomb. Vel.
kir.b tn , régi, erös vs,hol
Adda Poba folyik , 31000 1.
«gy Püspöki várral. Kerülete 2800 Tois; utszáiegyenesek , és szélesek ; a' házak alatt egy kis levont Canál vagyon , mellynek ne
ve Cremonella, vagy Serió
la ; régi erös Santa Crpce
nevü várral; vannak több
szép épületei, a' fötemploma fejér , és veres márvántiyal van ékesítve , és szép
figurákkal kiczifrazva;a'rajtalevö mesterséges torony
372 láb magasságú , mellyröl nagyorí szép kiné/.és van

a' körülfekvö tájra. 44 pléV
bánia. tempi. , 's több klastromi. A' lakosok mester-*
ségeket fabr. és kereskedésfc
, üznek. Selyem , posztó, é*
bélhúr fabr. Az itt készitett Violinek messzeföldröl
megkerestetnek. A' kereskedésnek
elomozdítására
nézve íy^-ben Triesttöl fogva Cremonáig, Paviáig, es
onnét vissza vízútazás nyittatott. A* mi Cremonát
a' Historiaban híressé teszi
az az , hogy 1702-ben Vílleroy Francz. Marschalt Eu
gen Herczeg , a' vár közepébôl annyi sok orállók között elfogván, kihozá.
Cremoneie , Mailandi tart. ,
Po, Oglio, és Adda fó* között , bora , és kertigyümölcse gazdagon van.
Crealok , Az Amerikában született Europaiaknak , kiilönösen Peruban született
Spanyoloknak neve ; barnaszínüarczájok van; és a-r
Europaiaknak minden jussaikkal élnek.
Crepy , 1. Crespy.
Crescentino , kis erös vs Po
mellett Piemontban 3960 1.
Crescier , kis vs Neufchatel
Herczs.ben.
Crespy j Crepy, (49° 12' É. Sb.
2o=> 28' K. H.) kis vs Fran.
Oise oszt. 500 h. 2300 1. gabonával, sóval, ésfávalke-»
reskedik.
Ciesstil , vs Francz. Aveirort
oszt. .
Crestensac, vs Francz, Lot oszt,
4500 1.
Cressy , 1. Crecy.
Crest , Crista Arnaudorum ,
(440 45' É. Sz. 220 44' K«
H.) kis vs Francz. Drome
. oszt. З21 h. 4000 I. egy vár
ral 's toronnyal , mellyben
ezilött az ország foglyaí
tartattak ; selyem, 's gyap>ú fabr.
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Creta , 1. Candía."
Crevant, t. Cravant.
Cretácea , a' Tremiti szigetek- Crevecoeur , ys Francz. Oise
nek eggyike , Nápoly orsz.
oszt. 2000 I.
eddig lakatlan.
Crevecoeur ,
Vs
Eggyesült
Cr« de Montabon,Cret dé MontBelgiom orsz. hol Dommel
moron , 2 magas hegy , Su- Maasba folyik ; és Dies fó
sa mellett Francz. Po oszt.
mellett.
mellyek között egy szük Crevecoeur , ezelött Hollanhossu völgy fekszik le Pas diai , azután Francz. or»
de Suse név alatt.
vár a' Guinea partokon Rio
Cretins , emberek az Alpesi Volta mellett.
volgyekben, kík dio nagy- CreveIt , I Crefeld.
sagú golyvával születnek , Crevillente , (з8э 28' É. Sz. ф
melly mindinkább nagyobb
3' К. H.) vs 7200 h Valetlesz. Vastag fejiiek, erös taciában , Spanyol orsz.bin,
gúak.csak a'magánhañgzó- Spartofüböl , és szittyóbó!
bat tudják kimondani , ha kötött gyékény fabr.
csak 10 — 12 esztendös ko- Crew- Kerne vska. Somme oszt.
fokban még az étel szájak- Angl. Grófs. ban , 3000 Í. nein
Ъа nem rakatnék , éhen
messze Parrettöl a' Dorseti
haltának > meleget , 's hiszélek mellett ; lakosi övet,
deget Пет éreznek , 's a'
gombot , és vitorla vászleçmérgesbb ütéseket tob- nat készítenek.
nyire némán fogadják : kré- С ¡chingen , Creance, külörataf'ejérségü börök , 's hosszú ben Grófs. , és néhai lato
karok van.magok kicsinyeki
vár, 'smvs, Nid fó mellett
lllyenekre találni a' SalzMetztöl 7 órányira a' mosburgi; Wallisiés Piernóntani Francz. Mosel osz.ban,
ti tájokon;
utólszor Wiedrunkeíi GrófCreuse , Crosa fó Francz. oszt. hoz tartozott.
ban melly Marche tart.ban Chrimati , kissziget az Indiai
erecl, és Chatelerault alatt tengeren Asiában , Borney
Viennébe szakad. Ettöl ve- szig.töl nem messze , gyészi nevét
mántokkab és gyöngyökkel.
Creuse , oszt. , melly az elöb- Crimmea , l. Tauria.
biMarche tart.nak nagyobb Crimmitschau , Krimitscnau,
részét foglalia, magában , e'
kis vs Szász orsz.ban , a>
tnellett a' külömben Alsó- érczhegyi ker.ben , Pfeif
Auvergnéhez tartozó Com- se mellett, 320 h. З200 l.szép
brailles tartományocskát ;
festéssel , materia, és vá11З □ mfd térséget foglal szon fabr.
el, és 218000 lelketszámlál. Crionero,fó Natoliában, As¡¿4 u.m. Gueret, Boussac , ban , melly Taurus hegyén
Aubusson , és Bourganeuf efed, és at küzép tengerbe
kerületekre részeltetik, melszakad.
íyekben 296 kbzs. és 25 kanti Crispait , hegy Helvetziában,
van. A' fövsa Gueret.
része Adulának.
Creussen, Crusina¿ vska veres Crivitz, jóélo vska a* MeekMain mfeliett Bajór orsz.
lenburg- Schwerini Gr6fs
Main ker.ben, 130 h. 1000 ban, egy halastó melíett.
1. Innen ал itt készült ese- Croatia , 1. Horváth orsç.
rép édény meesze földre vi- Crocéta, helyPármai Her.ben,
tetiki
Mercis Gen.nak 1731 aoJuA*4

itt rsatázásáról ftevezetes.
Crocodilopolis , vs fei. ÄLgyp' tusban , Nil ny. partyán. Itt
a' Krokodilok tiszteltettek.
Crocç,vska. ¿20 l.Fr.Creuse oszt.
Cruja, Gruahegyen fekvö vs,
Albaniában , egy erös kastéllyal j küJömben a'Töröké , és Scanderbeg Herczegnek születése helye ; Ales«ioban rekeszté ez napjait,
1367-ben , és koporsója ed
dig tiszteletben tartatik a'
Törüköknel.
Croisttte, Cabo de Croisette,
hegyfok Francz. Rhone torkolatjai oszt.nak partjain ,
Marseilletöl nem messze.
Croisette helys. Chalons mellett Francz. Marne oszt. hol
e' vsnak lakosi Anjou Károly vezérlése alatt 8000
Anglust vertek le.
Croitic , Crosiliacum ,1. Le
Croisic.
CroüiUc , Crucilla , kis vsFr.
volt Leman oszt.
Croix (la) falu Francz. Vas
gau oszt. ólom , és ezüst
bányával.
Croix (la.) Grófs. északi Amerikában az eggyesült statusok között , Neu-Braunschweigi Angol Helytartóságbarí..
•
Crohedislnnd , Bahama szigetinekeggyike nyugoti Indiában: jiagyon hires itt egy
sziklás barlang, mellynek
nagy hasonlatossága van
egy roppant épülethez. A'
sziklának tôvében nehány
üregek mosattak ki , mellyeknek nagyságok,és mélységek, külombféle formájok
csudálatos ; és a' gyakor
1 vizmosás miatt sima < fényes alapotot mutatnak. A*
íegnagyobb üreg csak ne
hány lépésnyi távolságra esik a' barlangtol. Némelly
helyeken a' felsö rész maid
a«m leomlott, 'e beesett,
4
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. a' másik pedig helyesen vtttt-.
kivájva, mint szinte valamelly Gothus boltozat. A"
cseppkövek, és a' falak külseje nedvesj és kékes mokhal fedett. Ezen barlang
csudálatos formákban meghatározatlan hosszaságra,
terjed ki ; jóllehet nem hihetö , hogy az egész szigéten keresztül hasson.
Cromarty , Grófs. északi Skotziában, északról Ross Grófsággal , egyébütt , a* Cro
marty, és Murray Frittekkel határos. Csak 25 Ang.
□ mfdet foglal magában ,
és 4050 1. A' tart. hegyes
völgyes, és az erdoségekben
vadakat nevel , a' hegye-"
ken pedig külombféle kövei Vannak u. m. homok,
granit , porphyr, és topáz ,
kövek. A' lakosi tobbnyirtí
halászatból élnek. A' fövsa
Cromarty, (1.З0 45' H. .57Э 3о/
4o//E.Sz.)i<5oo 1. Az öböl meU
lett fekszik, jó kikötöveh
Az öböl, melly két hegyfoktól ("the Sutors of Cro
marty) formáltatik , igen»
bátorságos a' hajóknak , é*
minden Britanníai flot-*
táknak elfogadására alkalmatos.
,
Cromer, (53° 5' E. Sz. 18o Ai*
К. H.) helys. Angl. Norfolk
Grófs. , a' partok mellett r
többnyire halászoktól Iakatik , kik leginkább tengerí
rákkal kereskedüek ; mel-~
lyek különös nagyságúnk.
Cromford, helys. Angl. Derby"
Grófs ban , gyapjúfonással.
A' lakosi bányászatot i»
üznek.
Cropiere , 1. Courpriere.
Croppenstedt , fallal kerítetíj
vs , és egy hasonnevü kantónnak fóhelysége Halber
stadt kerületben , a' volt
Wesffalia kir. Saaíé oszt.
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ban, 1 tempi., 2 ispitálmellyel és más kötökkel,
materiákkal, orvosi szereklyal, 341 ház., 1700 lak
kik a' lennel nagy kekel , és vasmtivekkel keresreskedést üznek.
kedneli a* lakosok; van márCrossen, Herczs. alsó Sileziáványbányaja is , és az ide
ban , északról Brandeburg
való mész nagy becsben
gal, nyugotról Lusatziával,
van. '
délrol Sagan Herczs. gel , és Crouy , Croy , vs Fr, Seine,')
keletröl Glogau Ilerczs.gel
Marne oszt. 235 h
határos ; két kerületre osz Crowland , helys. Angl. Lin
tatik , az elso Crosséni (¿a
coln Grófs.ban, egy posványos vidéknek ko¿epén Ьа3/4 □ mftï 316x5 1.) a' márokra épült , és ezért kis
sodik Züllichaui, mellyben
Luther' , és Calvinus' tani- Velenczének is mondatih.A'
tása uralkodik , a' fovsa
3 utak canálisok által líülönöztetnek ; a' keresbedés
Crossen , erös várral , hol Bo
nem csekély, hallal, és tol
ber Oderába ömlik , 3460 1.
las állatokkal. A* templora
kik posztóval, borral, serrel,
maradéka ama nagy , Et's t. ef. kereskednek.
helbald Mercíai király ál
Crossen , Szász mvs a' Naum
tal állítatott Apátságnab,
burg! megyében , 50 h. 57
familiával , vashámorral , Croy , helys. Fr. Somme oszt.
66 h. ettöl vették а' Croy
és mészkobányával
Herczegek neveket ; kik Fr.
Crossen, 1. Krosno.
orsz.ban elvesztett jószágokCrossensche Hütte, 1. Neubrück»
nak kipótolása vegeta' RaV
Crostólo , kis fó Olasz orsz.
nai szovetségben Dülmen
bari , melly Parma és PiaGrófságot kapták , melly
cenza Hercz. ered, ezt keFrartcz. Westerns oszt.hoí
resztül folyja délrñl északnak , és Guastalla mellett tártozott.
Póval eggyesül.
Croy, 1. Crouy.
Crotíolo , . Olasz prsz.ban volt Croydon , vska Angl. Surry
oszt. , melly az elöbbi MoGrófs.ban , Canterbury Erdenai Herczs. nek , és az egysek' palotájával , 's szep
templommal , isk.olákkab
kori Parmához tartozott
Guastalla Herczs.nek egy
gab'ona vásárokkal, és ¿ó*
részébol áll , és 48 1/3 □
szén kereskedéssel.
mfdet Joglal el. 179070 LA' Crozel , vs Fr. Ain oszt. ¡№
fövsa Reggio.
ház.
Crotoy, (50Э 12' 45" Ë. Sz. 190 Croxet , vs Fr. Loire oszt. 19Í
16' K. H.) vs 180h.Fr. Som
ház
me oszt. közel Somme tor- Crozon , helys. егу félszigetea
Brest , és Donarnanez obkolatjához , kikötövel.
lök között , Fr. Finistère
Crotte, Hegyfok , és helys. Fr.
oszt.ban , 520 h. 6490 LVÜ
Montblanc oszt. mellyen
töbnyire hajósok , és hala
által II Emmanuel Károly
nagy fáradsággal útat vászok
gatott, hogy Sabaudiából Crugna , kis vs ó Castiliábac
Fran, orsz.ba járni lehessen.
Grófság' czímével.
Grottendorf, nagy faluTs,cho- Crusade, Portugalliai i for
pa mellett Szász orsz. Erczrö 'ezüst pénz , és 3 for.
hegyi
ranypénz ; Spanyol oí
0Г'.
_„ ker.ben , 253 h. 1700
L Itt sok csipke köttetik,
pedig1 aranypénz mélly ne
íeci

becse i fl. 4,5 kr—2 fl. 15 kr.
Crusocco , 1. Acaman te.
Grustuinerium , vs Italiában Fidena mellett , még Romu
lus fól gyarapíttatott, Tarquinius Priscustól meghódíttatott.
Çrustumium, sebes fó Umbriáb.
Italiában , mai Conca.
Crusy , vs Hérault Fr. oszt.
215 h»
Cruysholden , Cruys-Hautem ,
vs Egy. Belg. orsz. 5140 1.
Csub , Csebovce , magyar és
tot falu Hont Várm., Nógrád
Várm. szomszédságában ,
Kékkotôl 1 i/4 mfd. F. ü.
G. Balassa , lak. kath. egy
derék kath. tempi. mal , jó
szántófoldekkel , 's szölöhegyekkel.
Ctaba , népes, és jeles falu Békes Várm.ben, azon nevü
ker.ben, Oroszháza és Gyula köztt lévo posta úton >
1715 eszt.ben kezdödött, és'
maid 20000-re szaporodott
lakosinak száma, kik evang.
és kath. F. U. G. Károly ,
és Stockhammer. Postával,
tulajdon pléb.val , termékeny földdel és jó Iegeltetóvel.
Csaba , Pilis Csaba , falu Pest
Várm.ben , Pilisi járásban ,
Vorosvártól 1 mfd. F. U. Ô
F. Cs. K. Herczs. a' NádorIspány. Lak. Németek, Tófcok , kath. tulajdon pléb. és
derék vendégfogadóval , de
rék erdövel, és jó szölöhegyCsabar , Chabar , falu es urodalom Horvát orsz. ban , Zágráb Várm. szép jövedelmü
vasbányával. F. U. Paravich Fam. lak. kath. tulaj
don pléb. és i várral , Chabranka vizénél , melly Horvát országot Karinthiától
elválasztja.
Csábrágh , Varbock, Hradszky
Wrb Orvok, falu és urod.
HUB. LEX.I. DAÄ,

Honth Várm. Bozoki járás
ban , Ipolyságtól 5 ora, Drenóhoz közel. F. U. G. Kohári , lak. Tótok evangel,
Mellette sziklán épiilt omladozó vara , melly a' G.
Kohárinak czímet ád , ésa*
háborúltban hajdan sokat
kiállott. Benne a' familia'
fegyverhá¿a , és tiszti h¡ vataía ; hozzá szép majorságj
tartozik.
Csacza , mvs Trericsén Várm¿
K. U. Ujhelytöl 1 1/2 mfdaiî
ország útján ; Kisutsza ful yo
melleft a' Sileziai határszélek körül, Eszterházy Hercz;
bírtoka , posta 's vámházzal. 3800 kath. és 120 zsidá
lak.kal.
Ciaçjavicià , mvs Slavoniiban , Verócze Várm. és jár:.
ban, Eszéktôl 10 óra. Valpói urod. hoz tartozik. 1 nent
eggyesült Illyrus pléb.val.
ddkánj , Csakesdorf , mvs Vas;
Várm. Körmendi jár.ban ;
Rába és azon nevü vízuél ;
Iváncshez közel, R. Sz. Mihálytól 3/4 óra, G. Rattyáni Urodalma. Lak. Magyarok , kath. szép vár forma
kastéllyal , 's jeles kerttel.
Sok más Csákány falu is vaa
Gömör, Abauj, Posón, ésSomogy Várm.kben.
Csakova , mvs Temes Várm.
Verseczi jár.ban, Temes vizénél kel.re Polyahoz kö
zel , Zsebelytöl г óra. F. U;
a' К. Kamara. Lak. Néme
tek , Oláhok , és Râczok ,
kath. és óhitüek több pléb,
tempi. kal. A* kath. 1230 niégyen számok. Jeles kir. kaszárnyával , Számtártói hivatallal , és számos nemes
udvarokkaï. ,
Csdktosnya, Csakáturn , Csakovecz , privil. mvs Szala,
Várm. Tapoíczai jàr.barç
Ternova pataknál , orszáj
útou. G- Festetics György
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)a , Varita 's a't.
és Magyarok, kath., mester- Csandd Vármegye , Magyar ОГség üzéssel, gazdálkodással,
szág Tiszán innensö kerül.
és édes bor-termes.ztéssel él- vette nevezetét , hajdan nenek. Van tulajdon tanávezetes Csanád Püspöki vscsok , és pléb. templomok ,
tól , míglen nagyobb része
melly Sz. László Provin- Torontál , 's Temes Banáciabéli Franciskanusok, kik- tusi Várm.khez пега карnek Provincialisok itt lakik,
csoltatott, sokkal messzebb
lelki góndviselése alatt van.
terjedt , most 29 • □ mtfd ,
Itt posta hivatalis vagyon.
mellyet Maros vize , kel.re
Hozzá közel hires CsáktorArad, és Zaránd , ész.ra Bénya vara , Dráya és Mura / kes , nyug.ra Csongrád Városzvcszakadásánál, Kanisá- megyék határoznak. Vidéke
tól mintegy 4 mfd. Eredemero térség , imitt , amott
tikép Csáki familia' jószá- cserfákkalbóvelkedo erdöcsga; legnevezetesebblett hal- kékkel díszesítve. Folyóvihatatlan Zrinyieknek ha- ze Maros , melly Pétskánál
taima alatt. Ettöl nem mesArad Várm.bol szakad beeze volt Sz. Helena klastrom,
lé , ez gyakori kiontésével
mellyben a' Sz. Pál Remete
nem csekély károkat okoz.
rendbéli Szerzetesek ájta- Földe kiváltképen termétoskodtak, és mellyben tekeny a' gabona termesztésmetkeztek a' legnagyobb
re, különösen a' marhatarZrinyi Bajnokok. Althán tásra alkalmatos. Bora MaJános Gróf a' vár helyén
kó mellett legnevezetesebb,
négyszegletü és emeletü kasgyümölcsökkel 's halial is
télyfc, magas és díszes tobövelkedik , méze , viassza
ronnyal építtetett. Ottan
elég. 2 mvst , 9 ,falukat,
a' Sz. Ferencz kápolnája , 30 pusztákat számlál. Porés nagy gabona tartóház is táji 25, lak. З4641 , kik kiiemlítést érdemel.
zcitt 17419 kath. hitüek taCítíki/ár, xnvs Szék. Fejér Várm. lálkoznak, nagyobb részént
azon nevü iár.ban , Acsához Magyarok, Oláhokj Tllyruközel, Fejérvárhoz 2 mfd. sok , Zsidók. Csanád PüspüG. Eszíerházy Miklós Uro- ki Megye nevezetét PüspÖdalma , lak. Magyarok, Né- ke' , 's Káptalan' régi lakí
metek, kath. és ref. tulaj- helyét&l Csanádtól veszi,
don pléb.kal. Az Uraságnak
mellyben azt Sz. István Kir.
díszes kastéllyával, és ritka
állította vala fel ; mostan
szépségü anglus ízlésü kerta' Püspök Káptalannal ejével, jó határral.
gyetembe Temesvárat laCsalököz, Aranykert, Schutt,
kik. Káptalan Urai 6 hivat.
így neveztetik ama sziget,
ugyan annvi titul. 16 Espemelly Posony és Györ Vár- rests. 158 Pléb. 54 káplánv.
megyék részeibol a' Duna' a 68.5.52 kath. Szerzeteseknek,
íolyásaitól békeríttetik , 's
u.-m. Piarist. 2, szintanmi
Komáromig terjed. Hossza Barátok , 4 Minorit. j Mi14 mfd. szélessége egyenet- ser. klastromokat foglal keJen. Gabonával , szénával, belében. Torontál, Temes
's syümölccsel bövelkedik.
Krassó, Arad, Csanád Várm
Lakosi Magyarok tobbnyi- ket egészen,Csonerádnak pè
re. Fö helység benne Soraor- dig egy részét foglalalja ma
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pléb. tempi, vagyon. Azegábán.
Csanád, regenten mvs roppant
lött nevezetes szabadságokvárral kérkedô , mellynek kal birt. Hasoaló nevü omladozott vára knszihlára
omladékimostis látszatnak,
nevezetes axon 40 Nemesek'
volt építve, és hajdan jeles
esetérôl , kiket Aba tanács- eroség volt, míglen 1671.
kozásnakszine alatt öszve feldulatott volna. Az uro»
gyüjtvén , egy házba bézádalomhoz 12 falu tartozik.
ratott , és ügyoknek felve- Csásiár vár , Czeszargrad ; ó
tele nélkül megbletett. Nedüledékeny vár, Zágrábtól
Vezetesîtette Csanádot az it6 órányira , Klanyecz mellett. Gróf Erdödinek Noviten Péternek elüzettetése ,
és Andrásnak viss/.ahivatta- Doori urodhoz tartozik.
tasa eránt tartatott Ország Cscít , mvs Borsod Várm. Mis
kolcsi Járásb. ország úton ,
Gyülése is, meg, hogy Kún
Mezökövesdtöl 5 óráuyira.
Lábzlónak temetö helyet adott Hajdani fényét ré- F. U. több nemes familiák.
szint a' Tatárok , 's késôbb
Lakosi. Magyarok , jó legelövel,
Dozsa Gyorgy zendülte , Izabella Királynénak kicsapá- Ctataj , Schattein , tôt falu
si , részint pedig az OsmáPosony Várm.ben , és Járásban , szolñmíveléssel , 1 kat«
nok mindeneket f'elemésztö fegy vereikkel öszvetapostempi. mal. Itt találtatik
Mátyás kútja, mellynek a'
ván , most alig képzelheti
koznép csuda eröt tulajdoaz ember látásából , mi yala régten. Most népps falu
nít. Kath. száma 150, eTorontál Várm. lakosai Névangel. 400 rhégyen.
metek 's Ráczok , Nákó fa- Csatorna ositdlya , 1. Canál.
miliának jobbágyi, a' katb. Ctava , Stoob , Stuma, német
kiknekszámok i70omé?yen,
falu Soprony Várm. 1 evang.
Eklézsiával , \s postával ,
nem külomben az O-hitü
szolomíveléssel és mintegy
Káczoknak is vagyon pléb.
1,50 í'azékasokkal.
és tempi.jok , folde termé
keny , erdeje elég , fekszik Cidvoly , népes helység ЕЦс*
Várm. F. Ü. a* Kalocsái Éra' Maros partjánál.
sekség , Illyrus
Német és
Csanád , Rácz helys. Csanád
Magyar lakosi kath. számok^
Várm. a' Maros partján fek
szik, hajdan eggyesülve va1800-ra mégyen. Szántófoldla a' másik psanáddal , de
jeik meglehetösek , szöllei
is termékenyek , de selejte»
most csak helyét szemlélni
akkori f'ekvésének , mert borokkal fizetnek , mellyeket azonban nem szokták
megúnván a' Maros ozbnésokáigtartani.Bajához másnek gátlását , elhagyván ré
fél mfdnyire fekszik.
gi lakóhelyekef , más közel
levo helyre takarodtak, de Csebta, Oláh és Rácz falu Zemplén Várm. Tiszán túl , egy
itt se menttek a' Maros árnem eggyesült Görög tempi. ,
jától.
Csassza , mvs ésUrodal. Tren- mal,és riskása termesztéssel.
csén Várm. F. U. G Illéshá- Csécs ,^kis) manyar falu Zemzy , kis Podhrágy és Vág viplén Várm. hol Sajó a' Tize szomszédjában Trencsénazába folyik , 1 kath. tempi,
hez i .3/4 mid. Lakosi legmal , és a' Római csatorná»
nak szegleteskí? maradv&inkább kath. kiknek egy
'49 *
,

Вт iva]. Nagy Csécs egyik
oily boven , hogy külso kereskedést is üz velek. Bora
Abaujban esik Szirmay Uraság kastélyával , és Tu- kevés , de az, melly Melnik
dós Csécsi honnyával , má- körül terem , jó. Marha
tartása igen nevezetes, kisik Borsodban , Sajó víze
vált a' juh , ló , sertvés és
meilett.
baromfi tenyésztetése. BánÇjefa, mvs Bihar Várro. Szalontai Járásb. Gyapjutól i nyáji igen gazdagok : ezüstben (Joachimsthal, és Rutórányira. Kir. kamaráé,
tenbergj rézben , igen jó
lak. Oláhok , óhitüek , és
kath. nagy és kis Radványi czínben , fSchlackenwald)
gránátokban , gyémántokpusztával,
ban , és más nemes kövekC*eh ország, Böhmen, Böheim,
Bohemia , eggyik az Aus- ben ; a' vasban , kobáltérczben , (Saatz) magnesben ,
triai birod.hoz tartozó legjelesebb , 's legnépesebb or- timsóban , salétromban (
kénkoben , köszenben , '«
ezágok közül. Határos délre Austriával és Bajor orsz. más ásványokban , de só
gal, nyugotra ismét ez- nélkül szükölWödik. Ásvázel , és Saxoniával , északra nyos és savanyú vizei ishíresek: a' Karlsbadi, TópHPrusszus , Saxonia, és Silezia Herczegségekkel ; keletre czi, Egeri, Scheidschützi, 's
Morva és Austria Herczegs. - a' t. Hiresek a' Csehországi
кel. Nagysága 9.50 □ mfd fáczányok, gyöngy-ostreaÄ
is. A' Cseheknek munkas3140000 lakos.kal. Nemzeti
sága igen dicséretes. A' tunyelve Cseh , némelly kerületekben , és a' vsokban a* lajdon és idegen terméseket külombfélekép haszonnéraet is keletben vagyon.
Religyiója kathol. dé a' ra fordítják. A' kézimüvek,
és f'abrikák egész Cseh orsz.
más is eltürettetik. Fekvése magas , a' mint »bból ban elszaporodtak. Sok kö
legnevezetesebbek a'
nyilván való , hogy benne zül
бок folyók erednek, de bó gyolcs, battiszt, fátyol,panem folynak. Kornyülvéte- tyolat , czérna , csipke , 's
tett magas hegyekkel , és t. ef. kézi munkák, mellyeki79'¿-ben már 17. milliora
erdökkel ; azok között legjelesebb a' Cseh hegyláncz, árra mentenek, 's feiere kiés a' Cseh erdë ; legmaga- vitettettek. A' gyapju porsabb hegy ar nagy Donner- tékáji 9 milliomnyira menberg , Milesownál a' Leut- tenek , 's azólta nötton nónek és iobbúlnak. A' 78 bumericzi ker.ben. Folyóji kö
zül , mellyekkel áztattatik, tákban készíttetett cseh ü*
legnagyobb Elbe és Moldva ; veg az e%ész Europában ne
vannak jeles tavai is , és vezetes. Nevezetesek a' Cseh
íinom kalapok , papirosok»
termékeny sik mezoségi.
Levegöje mérsékelt, kelle- selyem portékájt , pallérometes és egésséges. Földe zott gránát kövek , muzsitöbbnyire termö, csák né- ka eszközök , és más egyéb
hol homokos. Számos ja- szerek. Cseh ország 16 ker.
tekre osztatik ; ezek : a
vakkal áldatott meg a' természettol. Terem minden- Bunczlaui , ríonigíngráceif
Bitschowi, Chrudimi, Czasínémü gabonát, lent, 's efész Europában
legjobb
laui , Budweisi, Tabori,
emlét , és fagyümölcsöket Frachini, Pilseni, Klattaui,

Saatzi , Elnbogeni , ал Egeri
börnyekkel eggyütt, Rakojnitzi , Berauni, és Kaurzimi ; mindeniknek tulajdon
Kapitánya vagyon. Polgári
tôrvényi , és kincstári Kormányai Prágában , fö Cancellariája Bécsben vagynak.
Prága íóvson kívül Cseh
orsz. ban 250 vsok és kisvsok,
308 mvsok , 11.546 faluk
*zámláltatnak. Ezek kozt
nevezetesebbek: Jungbunczlau , Melnik , Turnau, Reichenberg, Trautenau, Kut
tenberg , Budweis , Pilsen,
Karlsbad , Joachimsthall ,
Töplicz; erôsségei : Königingräcz , Jósefstadt, Theresienstadt, 's Eger; Fabrika helyei : Ruinburg vsa,
Adersbat h , Sedlitz, Scheid«chütz faluk, 's a' t. Ezen
ország deák és német nevét vette , Bojer , a' Celta
nemzetbéli elsö lakositól,
kiknek nyelveken lakóíoldök Bojohemum nevet viselt , Magyar és önnön nevek azon Slavus néptól származott, kik Csehek, (Tsche
chen) az az: elobbvalók ,
voltanak nevezet szerént ,
és a' Bojok lakhelyét 500
eszt. K. Sz. után a' Markomannusoktól Csekkó vezérjek alatt elfoglalván , 720han egy Herczeg alá eggyesültek. A' keresztény hitre,
és irásra oktattak Methodi
us és Cyrillus által , de csak
966-ban tértek meg. Egy
ideig a' Német országi Császárnak adóztak HercEegeik,
kik IV. Henrik Cs.tól emeltettek Királyságra ; evvel
Wratisláw élt legelöször. Az
Ottokár' halálával kimult
a' Cseh fejedelmi vér. Hen
rik Karinthiai Hercz.re, erröl Luxemburgi Jánosra
szállott a' Korona , ki azt
igen megdicsöitette , több

tartomdnyok szerzése , 's a'
Prágai Universitás állítása
által. Austriai Albert Csász.
volt az elsô , ki a' Cseh or
szági Királyságra szert tett
az Austriai há/ból ; ettöl
ismét elszakadván , I. Ferdinand.alatt megint visszatért , elöször ugyan választható jussal ; így választatott Cseh Kirátlyá Maximilián , Ferdinánd' II-dik fia.
IH-dik Ferdinánd alatt a'
Westfáliai héküléssel Caeh
ország az Austria háznak
öröke Ion.
Cseh Aicha , l. Aicha.
Cseh Brod, fallal békerített
vs Cseh ors/.. Kaurzimi ker.
Zembera folyónál 141 ház.
posta hivatallal, és dekán
tempi. Lakosai a' vsi mes-.
terségeken kivül földmiveléssel is foglalatoskodnak.Vidékében jeles buza U'rem.
Cseh erdo, Böhmer-Wald , igy
neveztetik azon nagy erdo,
melly Cseh országot Bajor
orsz tól , Palatinátustól , és
Frankoniától elválasztja.
Cseh Gratzen , Buquoi Grófhoz
tartozó vs Cseh orsz. Budweiszi ker. 187 h. 1440 lak.
Vagyon régi derék levéltárral diszeskedö vára. Szom- ,
szédságában van egy angol
kert.
Cseh Hinterzimmerwald , 1.50 h.
álló bányás helységCseh or
szág Leutmericzi ker. a' Clari Kraupen nevii urod.ban,
czín , ezüst és rézbányákkal.
Cseh Kamnicz , Kinsky Hercz.
hez tartozó vs Cseh orsz.
Leutmeritzi ker. 371 h 212a
1. harisnya kôtéssel , fonál
fehérítéssel , gyapjufabr. ;
az itt készült üvegekkel és
öntött gyöngyökkel kereskedik. Klein János hires Mathematicus honnja. ■.
Cseh Ltipa , 68Я h. és 4020 lak.
álló vs Cseh orsz. Leutme
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ritzi ker. Poitzen vizénél,
Vidékje legesïegszebb ; me!
lyet kelletett az Uraságnak
it ten igen fino m posztó,és je
hegy-parton épült es neveles cserép edények kószítetzetes kônyvtàrral, 's sokfének, nevezetesek a' gyapju
le drágasá Tokkal ékes kasvásárok ; vagyon dekán
télya , "s jeles kertje ; a' fetempiomán kívül más kath.
kete viz csergedezése , és
temploma is , azon kiviil
ennek bal partján levo szép
vára és sóháza.
Itt emlékezetet
Cseh JVeu-itädt/, bányás vs Cseh kápolna.
érdemel még azon viznek
orsz. Bunzlaui ker. a' Friedjobb partján lévô karton
landi uro d hoz tartozik , 220
fabrika , salétromfôzés , 's
h. fürész fabr. jeles réz és
termékeny határa. Lakosi,
czín binyászattal.
kiknek számok 1000 meghaÇseh Wiasemhxl , kir. szabà 1
lad , egy két evang. és zsihat ir és bánya vs Cseh orsz.
Ell'.>ogeni-ker. e#y völiyben
dón kívül miad kath.
jit in raessze a' Fichtel hegy- Cselye , v. Csele , kis fó Baranya Várm. Mohácsi Járásb.
töl a' felsö érczes hegyek*
ered Csele pusztájában, a'
kôzepén. 64 ház. Fulde terméketlen, 1 ikosi bányászat- hon nan tavasszal , 's essös
ból és -siplíeszovésbol élnek.
idökben nagy zuhogással
Çseh Zinnwuldß, bányás helys.
foly le iszapos árkában.
Cseh orsz. Leutmeritzi ker.
Gyakortai kiosapásival fo14'. h. jeles eziist, czin , és
lyása mellett lévô vidékeií
ré/.bányáítkal
elborítja , szukséges volt e'
Çje/hâ , falu ß.irs Várm. a'
miatt már régenten a* TolBeszterczei
Pdspokséghez
nai országúton rajta hidat
tartozik 980 kath. iak. és
készíteni az általjárásra ;
templ.mul , *s szôlômivelés- száraz esztendökben pedig
sel , .az erdökben sok vadak- olly annyira elapad vize e*
ra td.lálhatni.
fónak, ho^y a* hidra ñera
Çie/ta, Cs tktitze, mvs Nyitra lévén szüksége az útasnak,
Várm. Vág-Ujhelyi járásb.
oblét szárazon általlábalréizint Gróf Erdödy , részint hatja , partjai némelly hemás Uraságok' birtokában.
lyet magasak ; I<ancsuk és
Lakosai kath. evang. és zsiMohács alatt elfolyván a'
dók , a' kath. 1500, az evan. Dunába szakad. II. Lajos
<¡o , és a! zsidóknak 220 raé- Kir.szerencsétlenségérol negyen számok, tulajdon tem- yezetes , a' ki elvesztvén a'
flom.kal , és Sinapógával. véres Mohácsi ütközetet,
zántofolde 's legelöje ele- midön Tolnának sietett ,
gendö , S/.Ö11Ö hegye nagy, észre nem vévén a' hidnak
országos vásárjai népesek.
elrontatását , paripájával
Vág-Ujhelytól csak egy órá- eggyütt Cselyének iszapos
nyira távozik. Hajdani je
árkábá süllyed !
les vára a* hegyek között Cse nicie , tôt falu Liptó Várm.
az erdosés^ben állott , most
16 kath. és 40 evang. lak.
még csak omladozó köfalai Ezen a' vidéken legnagyobb
látszatnak , nevezetesek a' rónaság van az egész Vártbrte'netekben téres pinczéji. megyében.
Cfhlész, mvs Pozson Várm. Csendes tenger , (így nevezteés Járásb. Pozsonhoz 2mfd. tik , mivel ezen kevés tenOróf Eszterházy Urodalma. geri rablók koborlanak) ,

nagy Oceánnak nyugoti Amerikai , és kel. Asiai partjai köztt fekszik, es földünk'
' mind,az öt derekáig kiterjed. Eszakról eggyesül a' jeges tengerrel , Anian - v.
Cook-Bering tenger szorulatja által ; délrôl Amerikai
tengerrel , 's Indiai Oceánjial. Ezen tengernek részei
ezekv: I. Eszaki tengere a'
nagy Oceánnak , ehez tartoznak : a^ ész.ról az Orosz
■északi fbtenger , delröl Cook
utja 2 öböllel , AnadyrI 's
Kamcsatkai tengerek. b)
nyug.ról i)Lani v.Tunguziai
v. Ochotzki tenger, 2) Japoniai tenger. c) kel.röl Kaliforniai tenger, a' veres ten
gerrel. d) delröl a' deli fö
tenger, melly a' tolvaj szigeteit magában foglalja.. II.
Kozép tengere a' nagy Oce
ánnak s itten vagynak a)
keleti Amerika felé Galapagis , Fernandez , 's t. szigetek. b) kôzépen a' társaságbéli szigetek , Veszedelem és
Charlotta szigetei ; a' Sz. Lélek szigetje , új Hebridek 's
a* t. c) nyug.ról » ) sok nagy
szigetek, ú. m. uj Britan
nia, Sz. György tenger zugjával» uj Irlandia, uj Hannoverá , Admiralság szigetiei 's uj Guinea , Dampier
's Pitt szoros tengerekkel.
•2) Keleti Chinai tenger v.
Formosa , Korea öböllel ,
Hoan-Hay v. sárga tenger.
III. déli tengere a' nagy Oceánnak. Itten vagynak : a)
uj Hollandia , b) uj Caledo
nia , 'suj Seeland, с) Esméretlen tájékok jól del felé.
Csenger , priv. mvs Szathmár
Várm. Krasznaközi Járásb.
F. U. G. Károlyi Lakosai
Magy.'s részint kath. részint
pedig reform, jó dohányt
termesztenek , fekszik Szatroárhoz raintegy másfélrnfd-

nyire. Hajdan vara is volf.
Csepel , Duna sziget Pest Várm.
közel Budához, 5 magy. mfd
aü hossza, sok vadja, külö»
nösen nyula van , innen
Nyúlak szigetének is neve-ztetik. liajdan ezen sziget a'
Magyar Királynéknak menyegzöji ajándékúl adatott.
Eugenius Hercz.nek ajándekoztatván, sokat nyert mint
az épületekben, mind a' gazdaságban. Most F. Albert
Királyi Herczegé. Itt állapodott, és kélt álta* Dunán
Arpad. Fö helye Ráczkeve,
és Csepely , melly régi épületek' düledékiVel dicsekszik.
Csepreg , Tchapring, mvs Sopron Várm. alsó jár.ban ,
■ Rábcza vizénél , Köszegtöl
l \J<i óra. F. U. G. Jan kovich , 's más nemes fam.
Lak. Magyarok , kath. többnyire, tul. pléb. 2 tempi. Virágzó vs volt G. Nádasdi Tamás és Ferencz N. Vezérek'
idejében , mind szép épületire , mind tudományi vi- 1
rágzására nézve. Szép akkori iskoláján kívül könyvnyomtató mühely is volt
benne, mellyek több hasznos könyveliet hoztak napfényre. Püspöki lakhely is
volt valaha. Határja termékeny , bora jó , faja ele?.
Cserevics; kies helysó;? Szerem
Várm. llloki Járásb. Tóth
orsz. F. U. Gróf Brunszvik,
200 kath. és 1140 ó-hitü rácz
lak. számlál , mindeggyik
vallásbélieknek
tulajdoh
pléb. 's templom jok vagyon.
A' Szeremi hegyek alatt fek
szik Duna vizének partján,
mellyen itt, Kompon ( hida>
son) járnak által; az által
ellenben levo korcsmánál
kiszálván a' hidasbólÚj Fu«
takig négy sor fáktól árnyé*
koztatott út veae.t. C*e*e»
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«pïcsnek lakosai kereskedé*böl , mesterségekbol , föld
mívelésbbl, de kiváltképen
iszölö termesztésbôl élnek,
fríresek kivált а' fehér hejgyen termo borai ; szilva
pálinkája 's külombféle jó
jzû gyümölcse bôségben.
Szerem Várm. elsö V. Ispánya , az Uraság Tiszttartója
fs Számtartója lakja. Vágyon 'postája , melly.Szuszekkeí és Péterváraddal
közösül- A' Ráczok temploma felett levo dombon némelly régi várnak látnidüledékeit , és csak nem az egész domb belölröl ki van
vájva. 1811-ben nagyobb
részint elégett, de most ismét 's pedig díszesebben felépült.
Слета , fó Magyar orsz.ban ,
, Oláh országban Erdély szélein ered , délnek folyik Mebadia felé , Krajovát , és
Bellaregát magához veszi ,
es uj Orsova alatt a' Dunába ömlik.
Csernagora, Schwarzberg, Kár' pát hegy/ Szepes Várm. Tiszán innen.
' '■
Çsernelyhàza , Magyar falu So■ pron Várm. Repcze vize
mellett , Sz. Györggyel áltéllenben , F. U. Csernely
Uraság , lak. Magy. kath.
van egy kastélya , és Spanyoljuhokat nevel.
Çsesznek , mvs Veszprém Várm.
hasonló líevü iárásban. F.
IL Galanthai Gróf Eszterházy. Veszprémhez 3 mfdnyire régi vára 's örök hegye alatt fekszik Oszlopnak
szomszédságában, mellynek
iiliája, 470 kath. és csak
nem annyi ref. lak.kal. Régenten sok szép szabadságokkal birt ; kiváltképen
^gyümölccsel. bövelkedik. —
Omladékos vára magas kö. saiklán i4i4-ben Gara Zsig-

mond által építtetett ; mind
az erdö mind pedig a' térség felé beiöle gyönyörü kilátás vagyon. Györ és Koraárom felé, a' térség körülötte hol halmos , hol alacsonyabb's egyenes bö termésü szántófoldekkel megáldattva , a' körülfekvft majorok 's kerték gyümolcsósök új elevenséget adnak vi, dékjének. Jelesek a' napnyugoti részérôl a* várat
tarto kósziklában levo barlangok.
Csestte, Schatmannsdorf, mvs
Pozson Várm. és Járásban
,50o kath. és evang. lak. Vórüskoi vár alatt, hasonló nevü G. Pálfy Urodalmához
tartozik. Határa botermékenységü, hegye, fejér hegynek , erdeje Lie tavának ,
folyójá pedig Gidrának neveztetik. N. Szombaitól 1
órányira.
Csesttreg , mvs Szala Várm.
Lbvöi Járásb. Hg. Eszterházy Némethy urod.mátxoz
tartozik. Fekszik Kerka vi
ze mellett dombos 's hegyes
tájékban. Lak. kath. van
píéb. tempi- föld 's szoló
mivelésbôl élnek. ,
СШпек , (47° 38' 4" E. Sz.) népes , kellemetes Tót mvs és
íirod. Csetnek tava mellett
Gömör Várm. felsö jár.ban,
Rosnyótól.3 óra kel.re. Sok
nemes Familiák Iaknak ben
ne. Több vasbájiyák találtatnak , mellyekböl a' leg}obb vas ásatik ; e' mellett
piskolcz , 's a' hegyen köy. az úgy nevezett holdtés.
A' lakosok vassal kereskednek , és mesterséget üznek.
Van itt egy kath. templom,
és egy reform. Eklézsia ; 1
ispitály , és evang. Gymn.
Az evang. Eklézsiában sok
emlék-oszlopokra akadni.
Csík-Siék , a' nyolcz Székely
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enyaszékebnelf eggyike, Erczek is fejtözni TarkôJbérczdéíyi nagy Fejedelemségben
ben. A* Csík-Székelyeknek
fekszik 46=> %• —47° 5' É- ßz>
tulajdon torvényeik , elöl42° ф' — 44° К. H. alatt.
járójik , Grófjok, Vezérek,
Kornyékeztetik három Szék's kofmányok van. Б' Szék
töl, Moldvától, Torda Várm.
1. ker.re , felsöre és alsóra
toi , 's Maros Széktôl. Nagyoszlik : az elsö , felsö Csiki,
eága ¿54 6/8 □ mtfd. Több
es Gyergyói iárást foglalja
mint 50000 lak.kal , kik kimagában , a' másik alsó
vévén néhány Ürményeket,
Csikit és Kászonit.
s Magyar OÍáhokat /mind Csiklova , Német Csiklova, y.
Székelyek , ref. ó és eggy. hiCsiklova Bánya ; bányas
tüek , 's kath. Ege tiszta ,
helység Krassó Várm. Ora*
egésséges , és nyáron fris
viczi Járásb. magas hegyek
nagy magas fekvése miatt ;
alatt fekszik Oraviezától
azérf nem is igentermékeny.
fél órányira. Számlál 280
Sok hegyei közül jelesebkath. lak. tulajdon pléb. és
bek : Gyergyó mellett Obbányahivatala vagyon. Hísina Foelpe , hosszú havas
resek a' veres réz bányáji,
bérczek , mellyek 1 —1 mfdKözel hozzá fekszik az Oláhre terjednek. Olyvös Várle
Csiklovai oláh helység.
hegyen ölettetett meg Báto- Csobántz , mvs Szala Vár.ben.
ri András Kárd. és Erdélyi
Balaton taválól nem meszFejed. 1599-ben egy várnál,
8ze , Füredtol és Tapolczámellynek düledéki láthatók.
tól.i mfd. F. U. H. EszterMoldvába innét két út ve- házy , lak. Magy. kat. Hi
zet ; a' Piricskei áltjáirás res meredek kosziklás hegyGyergyóban a' gyalog úton, tetön épült várától , melly»
's a' Gymesi szoros áltjárás míg magátbirta, olly erös
Csíkszékben, az ország úton. volt , hogy az Asszonyoktól
Tatros folyónál közel egy is védelmeztethetett, és vépataknál van a* strázsa , delmeztetett is. Dicsôségét
vámház , harminczad , és felelevenítette Hazánk Barcontumáczia. Vannak több
dusa Kisfaludi Sándór. Al
ësvények is. Az Erdélynek lya szép szölfthegvekkel, és
két legnagyobb folyóji Ma
sürü szigetekkel díszes; haros és Olt e' Székben eredtárja is bö termékeny.
nek , mellyeken kívúl van Csóka , mvs Torontál Várm.
nait sok más patakok is ; ás- Török Kanisai jár.ban. Tör.
ványos források , és bérczi Kanisától 1 ora. F. U. Martavak , mint az Anna és Pi
czibányi fam. Lak. legtöbbricskei tó. Az Olt vize pisz- nyire Ráczok , Magyarok ж
trángokon , lazaczokon, 's Németek , Tótok ; ó hit. é*
a' t. kivül csíkkal bôvelke
kath. Tiszán lévo révvel.
dik leginkább. Erdei külö- Csókahegy , nevezetes szölönos fákkal rakvák, sok me- - hegy Fejér Várm.ben alsó
szet szenet szolgáltatnak ;
Magy. orsz.ban ; a' föld könol kivágattak, jó búzát is rülötte ingadoz.
teremnek. A' Csiki gucsma, Caokonya , mvs Somogy Várm.
es ordog gomba , a' sajt is
Babocsai Járásb. F. U. Gróf

pedig

aggyik-

íiek tulaidon tempi, határ17. G. Károly юзов bat. ma
ja kozépszerü termékenysógyar lak. 34 görögöt, és ii
gü 's homokos, Babocsától
zsidót számlál , esperestes
pléb. templ.mal. Postával ,
egy mfd.
tágas legelövel, széksós földCsongrád Vármegye, Magyar
del, sok hallal. Hajdan Jáország Tiszán ínnenso ker.
ben ; nevezetét vette Cson
szok uralkodásakor nevezetes hely és rév volt. Vára
grád várától ; nagysága ki
is erös volt ; nyomai és sánterjedtebb volt míg Temes
■es Bács Vármegyékhez haczai körös körül láttaínak
tárjából nagy rész el nem ma is; mellynek árkai vízzel felvétettek ostromkor.
vétetett , most 62 □ mfd.
kel.re Békés és Csanád, dél- Volt jeles kastélya is , most
e' helyen az Uraság mulato
re Torontál és kis Kunság»
szállása szemléltetik.
nyug.ra Pest Várra. és nagy
Kunság, ész.ra
Kunság Ctorna , mvs Sopron Várnt.
és Bihar Vármegye határoz- ben Rábakozben.
Része
жа. Hegyei nincsenék ; er- Eszterházy Herczjiek, része
döji Tisza mentében van- pedig a' Praemonstratensis
Rendbéli Regularis Kanonoлак imitt amott. Tiszta
idöben akármellyik torony- koknak tulajdona , a' kik is
ból egész vidékét béláthat- ennek birtokába 1802-dik
eszt. állíttattak vissza. Eni. Nevezetesebb folyóji :
zeknek ittPrépostságok,eí
Tisza , Maros , Koros , és
Kurcza. E' vizeknek áradá1808-dik eszt.töl fogva Residentziájok egy Hitelezô lesiból sok tavakszármaznak,
véltárral (locus credibilis)
ú. m. Kondora , Korugy ,
vagyon. Azon része , melly
Hód, Andalics, Vidratorok,
Dongér , Pusztaszeri , DoEszterházy Herczegé, a' Kapuvári Urod.hoz tartozik;
czy , Balogh , Maty, Láda,
Keres, Gyékény, és Csesztó
a' többi pedig Gyarmath
Maglotza falukkal - 's egyéb
a.' holt Tiszával eggyütt.
Földe termékeny , mind bú- helységek' részeivel , 's néaát , mind egyéb vetemé- hány majorokkal , a' Csornyeítet , káposztát, dinnyé- nai Urodalmat teszi. Vagyon
ket gazdagon és nagyokat itt kath. Plébánia , melly
terem. Dohánytis termeszt nek Isteni szolgálatja mint
némelly helyeken neveze- egy húsz eszt.töl fogva (roitest. Szölöji és borai van
olta annak temploma elégett) , az említett rendnek
nait , de alább valók. Vad
la elég, kócsak madara is, templomában vitetik végés hala van, egyebeketnem hez azon templom tulajdoemlítvén. Marha tartása nosainak ideig való enge*
legjelesebb. 1. sz. k. 3. mvst, delmekböl. Tájéka róna,
6 falukat , gl pusztákat, és erdökkel , és lapályos nádas
64217 lak.kat számlál, kik helyekkel keríttetik. Lakocsak nem mind Magyarok, si Magyarok , kiknek száés kat. Portáji 48. A'Csaná- ma mintegy 4000-re mégyen.
di Püspöki Megyéhez tar- Foldje kovér , búzával fótozik.
kép bövelkedik.
Csongrád , mvs Csongrád Vár. Csornoholova , falu Ungvát
ben Tisza partján, SzentesVárm.ben , Tiszán innen, 1
kez , és Alpárhoz г mfd. F. eggyesült Goróg templ.malt

*s plébániával , vadas er- ban , Marezali járásban»
dökkel, és savanyú vízzel.
Berzenczétôl 's Ih-BerényCtötörtök , legrégibb ravs Csatöl 1 1/4 óra , Fesztetics
Grófnak birtoka , egy kath.
ló közben., Posón Várm.
ben , keletre Gombával ,
és reform, templommal , és
nyugotra Misdivel határos ,
egy jól elrendelt reformat.
Somorjához i óra. F. U. G.
Gymnasiummal. Lak. Ma
Balassa és Eberhárdi Uragyarok , Németek , Tótok »
eág , kivévén 6. Curiákat.
és Horvátok, kath. száma
Népes 's szártios Mesterem600 tészen. Forrás kutja.
bereklól lakott hegy vala nevezetes.
Mohácei veszedelem elött ; Cteùphon, hajdan nagy helys.
Assiriában , Tigris vizénél.
Bcskai és Bethlen Gábor
pártoskodása által is naA' Parthusok Királyaitól égyon megrongáltatott. He- píttetett , hogy a' tulsó pargyes Gothus forma épülete ton fekvö Seleucia vsamegis volt, Fanum Jovis név rontassék. Itt laktanak Ök
alatt. Lakosi Magyarok kat. télen , nyáron pedig Ecbaszámok 500 mégyen. Ketana vsában. Mainap egyinyérsüto kemenczéik a' há- kének nyoma se láttatik. Sezaktól külön vannak.
leuciától 3 mfd Zagrus heCtötörtek hefy , Stwrtek,Quingye mellett.
toforum , Donnerstmarkt , 'идя, az Antillai szigeteknek
mvs Szepes Várm. Löcsei
legnagyobbika Nyugoti-Indiában , ( 18o—30° 22' 30"
járásban , Löcsetöl 2 \/4Ór& ,
azelött a' Szepesi Kamaráe
E. Sz. ,550-66° N. H.) kevolt , most G. Csáki Illyésrülete 600 Leguas , ( melfalvi urodal.hoz tartozik ,
lyekból 17 ifi számláltatik
lak. Tótok és kat. csaknem
egy grádicsra}, 235 a'hosmind. Tulajdon pléb. Misza , és 14—4,5 széle , kerüorilák klastr.val. Határa
lete 2.309 □ mfd , népessége
h egyes völgyes.
600.000-nél többre megy ,
CsSvár , tót falú Pest; Várm.
és eddig V Spanyol koronáa' Nógrádi szélek mellett,
boz tartozott. Két részre
egy sziklán épült ó várral ,
osztatik , az eggyik Gobier
bol egyszersmind világos
nos de la Havanna, a' migipsz, és feiér színu alabasik de Cuba ; mind a' ketetrom találtatik. A' lakosok
t6 egy Generál - Kapitány
föld 's szölömivelesböl él
alatt van , ki egyszersmind
it ek , van kobányájais, és
de Bario Vento' Armada Sva- .
mészégetés.
dronjának Vezére és 2 ReCsucson , fallí GÖmÖr Várm.
gemente,n kivül, néhány
Felsö járásban , Rosnyótól
könnyü gyalog, egy Rege-^
1 óra, a'Rosnyói Püspokségment lovas , és egy Dragon,
hez tartozik , egy malomSvadron áll hatalma alatt ,
pattantyússággal , ,és honni
mal , és piskolczbányával ,
Bolovez hegynek allján.
sereggel eggyütt. EghajlatCiungdny , Sugania , Oláh fa
ja , heves és egésségtelen.
lú Erdélyben, Zaránd VárHegyei magasok , mellyek
megyéb., nem eggyesültgödélrol nyugotnak nyúlnak ,
Tög plébániával, 's több eés délrol S. Antonio hegygésséges forrásokkal.
fokban , nyugotról MaizeCturgá , pepes mvs S.omogyben végezçdnekj aagy егм
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méketlensége miatt birto„a&ségeï , míveletlen de egykos nélkül vagyon , 's аг
ezersmind
Nyugot - Indiai
egész vidéke szomorú tekintermékeivel gazdag földje
van. ïllyeuek •. a' réz , vas ,
tetet mutat.
aranypor a' fókban , do- Cueca , természettôl erösitett
vs Algier országban Bugii
hány, czukor , gyômbér,
vizénél , Afrikában, fóvsj
paraut , mindenféle gyüazon nevü oszt.nak , mellymölcs és zôldség ; mahagony , cedrus, ebenfa ; se-* nek Királya, és alattvalóji
az Algierieknsek adóznak.
lyem , viasz , szarvasmarItt legjobb gyolcs készítteha , tengeri madarak , es hatik egész Barbariában, 's
lak. A' Mexikóból, és egyébb
kornyékében az olaj leg
.'«' tengeröbölnek helységeijobb.
. böl, nem külömben Terra
tfermából és az itt kereske- Cuddalore, Goudelour, Angot
vs és vár a' Koromandeli
dö Európai tartományokpartokon ,Keleti Indiában,
ból kiszállított portékák60.000 lak. , vászon , mate
tiak , arany , es ezüst pénzria , nyakra való , és Bas
»ek, melly Mexikóból jó,
rakodó helyek. Ide szállasin fabr.
nak a' Spanyol ide , 's oda Cudrefin , csekély vs Helvetziában , Waad kantonbanf,
«tazó hajók; innen vitetik
Iii a' dohány , bör , viasz ,
plébánia templom nélküi
Îjamut , czukor , (esztendöna' Neuenburgi tónak keleti
lén i mili. Arroba), kávé ,
partján,
*s t. ef. ; sok jó kikötöji is Cuellar , kis vs Margu isséig nevannak. A' íovárosa Havezettel , Segovia Spanyol
vannah.
tart.ban, 2400 lak.
K?ubagua, kis sziget Margua- Cuenta , Spanyol ország Ujrita mellétt Nyugoti-IndiáCastilia tartom. , Madridban, mellyen semmi víz
tól keletre hegyes , 266.18'
sera találtatik , ezelött pelak. A' fövsa
dig hires gyöDgyhalaszat Cuenin , 6000 lak. , egy magai
tartatott , 16 században masziklán , ott, hol Huesca
gok alá kerítették e' szigeés Xucar folyók eggyesül'tet a' Spanyolok , és vst ének ; a' vsnak szép sétálóji
pítettek rajta , mellyet Uj- vannak; 's egy hídja. az uCadixnak neveztek ; de mi- tolsó fón által, melly Ы
ólta a' gyongyhalászat meghegyet köt öszve. Lakjaegy
szünt, elhagyták.
Püspöknek, 14 templomÇubellas, (41O 15/ É. Sz. 18o
mal, gyapjú és más fabri15' К. H.) vs Cataloniában,
kákkal.
Spanyol tartom.ban, 3.600 Cuenta, vs Quito tart.ban,
lak.kal.
Déli Amerikában, Quaya<?«eí?aro,Cogueto,falúPiemontquil tengeröböl mellett)
ban, Amerika fellelöjenek
30.000 lak., kik a'mezeilaeziiletése helye.
kosokkal egygyütt .Merla^uchbzhar , kis Herczegs. Bukoknak neveztetnek. A' vitan és Bengália között Kedék több Ыгез ezüstbányákleti-Asiában , sivatag vidékal gazdag.
Icen , csúf termetü lak.kal. Cuers , vs Fran. Var osztályA' hason nevü vs, és Ben
ban, szölös és gyümöleses vi*
gália között fekvö föld Urdékbea» 4.890 lak.

Cutrvo , I. Cofvo,
' ,'
Cueva , vár és urodalom Spanyol orsz. , Ó-Castiliában ,
ettöl veszi egy hires fami
lia nevét , mellyböl Albu
querque Herczegek , és Bedmar Grófok származnak.
Си/а , puszta hely Török Bagdadi Basaságban , ettöl vették a* legrégibb Arábiai Ьеtük neveket.
Cujavia , tart. , melly ezelött
nagy Lengyel orsz.hoz tartozott , és a' Brzesci és Inowroclawi Vojvodságból állott, most pedig a* Lengyel
felosztás után egészen déli
Orosz birod.hoz tartozik.
Cu/es , helys. Fran. Rhone torkolatjai oszt., ola] és borterméssel , papiros malommal
és rézbányával.
Cuihung , vs Yunnan tart. Chi
naban j azon nevü ker.nek
fovsa , 6 más vsok tartoznak hozzá.
Cujo v. Kel. Chili, tart. [Rio
de la Plata Spanvol Királyságban , déli Amerikában ,
nyugotról Andessel , keletröl Pampassal , vagy is a'
Paraguayi pusztákkal , északról Tucumannal, és délröl Patagoniával határos ;
nyugoti Chilitöl Cordilleras
áltaí külcinöztetik , itt az
éghajlat
durvább
mint
nyugoti Chiliben: Folyóji:
Desaguadero , Huaranca ,
Levu , és Cusu Levu ; Tavai : Laquen.vagy Viílarica ,
îïagelhuapi , mellyböl egy
fó Patagoniának ömlik , és
Guancalhe. Földje északon
mocearos , délfelé* pedig
hegyes erdös. Eredeti lakosi
a' nagy száraz Guarpek. Oszveséggel 50.000-en vannak.
A' fövs S. Juan deFontera.
Cui/ly , !. CuTly.
Cuisery , vs Franczia Saone és
Loire osTt. Seilíe mellett,
391 ház, 1,300 lak., 1 káp-

talan fempîommaï".
Cuisseaux, város ugyan ott^ .
1.690 lak. , káptalan tem*
plommal. '
Culadi stigetek , több mint ¿é'
íziget az Adriai tengeren r
Dalmatzia partjain , mellyek bor 's olaj termök.
Си land, vs Arn on fó mellett *t
Fr. Cher oszt. , 170 ház.
Culenburg , 1. Kuilenburg.
Culiacan , S. Miguel de Culiacan , tart. Uj Spanyol orsz. 9
Guadalaxara torvény ker.
ben , Eszaki Amerikában ,
egy hason nevü fó mellett j
tele bányákkal ; van egy
hason nevü erös vára.
Callen , vska Bamff Grófs. közép Skótiában , 1700 1. a' német tenger egy oble mellett ,
vászon és damasz szôvés*
sel, 's halászattal. ' * '
Cultera, (16O 33'É. Sz. 39o 15'
K. H.) vs Valencia' Spanyol
tart.ban , Хцсаг torkolatia
mellett , ,500o lak.
Cullin , 1. Cullen.
Culloden , helys. Skótziában ,
Murray Grófs.ban , az 1746е
ki csatáról nevezetes.
Cullross , vska Perth Grófságban , kôzép Scótiában, egy
kikötövel , gyapjú , paraut
's lenmiveléssel , és vasbó!
készült portékákkal üz kereskedést.
Cally , Cuilli , vs Helvetziában , Waadt kantonban a*
Genfitó mellett ; vidékén terem a' legjobb bora Helvetziának , melly Ryfborrtafc
neveztetik.
Culm , Chelmno , vs közel
Visztulához,a' Varsói Bromberg volt osztály, 361 ház.
3.890 lak. , egy kath. fö iskolával , 's kereskedéssel.
Culmberg, Colmberg , Culmen*
falú Saxoniában , a' Lipcseí
ker.ben , Würzen és Oschatz
között , ama' magas Cuílänenhegy alatt«< A' régi Meis

eeni Markgrófok itt tartották gyüléseket a' szabad ég
alatt.
Culmtti, vs a'Varsói volt Bromberg oszt.ban , 167 ház. 740
lak., egy liáptalannal.
Culp , 1. Kulpa.
Culrosx , kir. mváros Shire of
Clackmannan, tartom. déli
Scotziában, Forthi tengerfoknál, jó kereskedéssel.
Cultebeque , kis helys. Uj Spániaban , nyugoti Amerikában Mexikóhoz nem meszsze. Itt van a' Spanyol Vice-Királyoknak temetöjök ,
» és Escuriáljok , melly nagy
és jól épült kastély.
Culver -Cliff', több egymás mellett fekvö sziklák Wight
sziget déli részén , Angliában. —>
Cuma, egy felette régi, már
a' 43-dik századnak kezdetén leomlott vs Olasz orsz.
ban , rnellyböl most már
csak kevés maradvány láttatík; nem messze feküdt
Nápoiytól , emlékét fenntartják a' Cumai iövendölö
s'züzek , vagy is Sybillák,
most is fennálló barlangíok által.
,
Cumana , tart. Uj Granadában ,
Spanyol Kiralys,ban , déli
Amerikában, a' Caraccasi
< Kapitányságban ; északról
és keletröl a' tengerrel ,
nyugotról
Venezueíával ,
délrol Orinokóval és Guianával. Az Orinokoi tájék
csak marhalegelésre való.
A* belsö tart, kulönösen ter
ni ékeny, nagy hegye vagyon , és a' hires Guacheroi barlangTumeriquiri hegyen kelet felé , mellyboljó
nagy fó szakad , és a' ben' jie fészkeló madaraknak
• szomorú szavak hangzik ki ,
mellyet az Indusok a* szenvedö megholtak' panaszaiknak tartanak, Cumana még

egy mülióval tobb plántá*
nak hèlyt adna. A* f&vsa
Cumana v. Uj'-Bar collona , (10«
30' 50" E. Si. 4J 37' 40" H.
H.} Mañanares fó mellett
fekszik , lakja a' Helytartónak, 1 külsó vasal, 1 magasan épült várral , 24 00.1
lak. , a' hazakat a' gyakor
foldindulás felette megron' totta ; még végre az egés¿
vst 1797 ben elpusztította.
Cumania , 1 Kunság.
Cumayta , másképen Oeta, Messowohegynek mellékbérae
görög orsz.ban.
Cumberland, Cumbria, Grófs,
Angliának északi részén,
északról a' Solmay tengeroböllel és Skotziával , nyu
gotról Irlandiával , dél-ói
az Irlandiai tengerrel , es
Lancashirével , keletröl Northumb erlan ddal , D u rhammal , és Westmorelandd í
határos ; 61 □ mföld tersegü , 15 vssal , 's várraj , $
ekklezsiával, 22.4350.47.. uj,
230 lak. Majd harmadrés/e
ezen Grófságnak hegyekból
áll , mellyekkel puszták á
zsombékos helyek határosok. Asványai száraosan
vannak , de szántófoldjei
haszonvehetetlenek.
Jobi
földje árpával vettetik be,
de többnyire legelöre fordítatik , mellyen a' hosszá
szarvú kis marhák legelnek. A' hegyeken rovil
gyapjas kis juhok járnak;
's ezért ez a' vidék sok vajat hord ki a' külsó országokra is. Az ásványok kozotttaláltatik -. koszén ,réz,
ólom, ésplaibász. Tobb fóji is vannak , ezek közöt;
elsö Eden , ezután Derven'
A' fók a' tavakkal eggyüt:
halasak. A' fövs Carlisle.
Cumberland , Grófs. Eszaki M
merikában New-Jersey Sz*j
bad Státusban , DelavaH
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ob öl mellett , 21 □ mfd a' Cunlhat , vsFran. Puy de Do»
nagysága , 8.250 lak.kal. Fö
me oszt. , 2.820 lak.
helysége Fairfield.,
Cunnersdorf, falú a' BrandeCumberland , Grófs. Eszaki Aburgi
kôzép
markban ,
merikában ,
Pensylvanja
Sternbergi kerül.ben, hol
Szabad Státusában , Sus1795 Aug. 12-kén az Orosz
quehannah mellett keletre.,
és Prusszus Ármádák között
46 □ mfd nagyságú, 18.240 veres ütközet esett az elsolak. ; sob hegyei és termé- nek gyôzôtlelmére.
Iteny vidékei vannak. FÖ- Cunningham , déli Scotziának
Air Grófságában északi kevsa Carlisle.
Cumberland , Grófs. Északi A- rülete , felette termékeny
völgyekböl áli , határi :
merikában, Massachusetts
Szabad Státusban y 174 □
Renfrew, Clydesdale, Ky
mfd nagyságú, 25.450 lak. le , és a* Clydeí Frith.
Kennebeck és Sagadehock Cunstadt , Constadt, vs alsó
Sileziában , 1,52 ház. 1.100
fókkal. Itt van a' derék Cas
lak. a' Kreuzbergi ker.ben,
co kikötö. A' tart.naknagy
erdoségei, szép rétei, vadai, Posadowsky Urasághoz tareárcsáji , és halai vannak. tozik.
A" partokon sok ]6 kikötö Cünzelsan , Hohenlohe-Neuenvan. A' föhelyseg Portland.
stein-Ingelfingeni, Herczs.,
nek vsa a' Wiirtembergi
Cumberland , Grófs. Eszaki Amerikában , Vermont Sza
Oehringen ker.ben , Kocher
bad Státusában.
mellett, 2.147 lak. , bor és
réz fabr. , szép festéssel, é&
Cumberland , Uj-HoIIandiának
egy része , (10o—430 É. Sz.)
ökör kereskedéssel.
hoi Albion és Rosehill An- Cuorgne, város Piemontban y
gliai gyarmâtok vannak.
3.250 lak.
Cumberland , sziget Északi A- Cupan , 1. Kaupang.
merikában, Georgia Szabad Cuparof Fife, vs Angol For
Státusban a' partok mellett.
far Grófs.ban, 3000 lak.
Cumberland , sziget Baffin ob Curassao , (ia° 4o' E. Sz. 50 n.
le mellett, Eszaki Ameri
НО е?У a' Caraibi szigetek
. közzül Nyugoti-Indiában ,
kában.
Cumberland , helys. Eszaki Aeddig a' Hollandusokhoz
merikában, Rhode - Island
tartozott, de 1808-ban a*
Szabad Státusban , Provi
Angoloktól foglaltatott el,
dence Grófs. ban , Patucker
Amsterdam eröseggel,melly
mellett , i960 lak.
a' S. Barbara kikötöt védelCumberland , Allegany ,Gróf- mezi , 8 □ mfd nagyságú,
és 2000 fejér, 2000 fekete
ságnak , fôhelysége Eszaki
Iakosi vannak , )ó sóbányáAmerikában, Maryland Sza
bad Státusban , (39o 33' É. val, czukor, dohány, és
Sz.) hoi Wills-Creek Potowpamutterméssel. Csakikút
mackbafolyik , 150 ház. 900 van rajta, mellynek vize
lak.
pénzen adatik. Ezen szigetCumiana , város Piemontban , nek kormányozójához tar4./¡oo lak.
toznak még Aruba , Bonai
Cuneo, 1. Coni.
re , Aves , 's más szigetek.
Canillera, egy a' Spanyolok- Curateo, a' Lucayi szjjgetekhoz tartozó Pithiusi S£Ígenek eggyîke.
tek közzül.
Curdo , Taurus bérczeknek ré-»

*ze Asiában , melly Turcomániát Diarbeck tartom.tól
elválaszt ja , 's Curdistan tartom.ban elnyúlik.
Curigliano , 1. Corigliano.
Çuriasolites -, nemzetLugd. Galliában, tenger partjánál,
fövsok Fan um Martis , Con
date vsa mellett.
Curisches - Haff, Curi kikötö ,
nagy
tengeröböl
Keleti
Prussziában , melly Königsbergnél veszl kezdetét , Curische Nehrung által а' keleti tengertöl különöztetik ,
Memel mellett pedig a'szüktenger által , niellynek ne
ve Tief t vele ismét öszvekaptsoltatik. Az öböl 27 ijk
□ mfd nagy , 15 mfd hoszszú , 4 >yí széles.
Gurische ílehrung , (Hiederung) ,„
keskeny félsziget KeletiPrussziában^ a' Curi öblöt
.a' keleti tengertöl választja el, 1 5 mfd hosszú , homokos és sovány , van még
is 8 falúja. A' lakosai balászatból élnek.
Car¡and, hajdan Herczegség j
imelly nyugotról a' keleti
tengerrel, keletröl Lithvaniával , délrôl Samogitiával , északról Lieflandiával
volt határos , és utólsótól
Dwina fó által szakasztatott el. Két része volt : a'
tulajdon Curlandia és Semgallert. Nagyon erdös , raocsáros, de még is termékeny , különösen gabonában , lenben , kenderben,
's t. ef. ; az erdök medvéket, farkasokat , jávorszarvasokat táplálnak. . Lakosi
résíint Németek , részint
Lettek , és a1 kathol. vagy
luth, valláson állanak , jóllehet a' reform, vallás is
szenvedtetik. A' Curlandi
nemesség számos , és egykor nagy jussai voltanak.
Regenten Curland nem kii-

lömben mint Liefland л'
Német Rendhez tartozott;
de mivel ez az Oroszok ei
len eléggé nem védelmezhette , az utólsó nagy Mester Kletter Gothárd L.ieflandot Lengyel orsz.hoz adta,
magát ellenben 1.561-beQ
Sigmond August Király ál
tal Curlandi , és Semgalíeni világi Herczeg'ségekneÀ
ôrôkôsévé tétette , és eztmaradéki is megtarták 17.57dikig;(ezen esztendöben holt
meg az utólsó Herczeg Fer
dinand a' Kletter házból,
Majus' 5-kén minden örökös nélkül.Már 171 i-töl fogva Curlandnak nagyobb része Orosz birodalomtól függött-, ezen udvarnak miiidenkor legnagyobb béfclyása volt a' Herczeg' választásába. Péter , a'Bironi Hw
czegnek , Ernst Jan osn ак ¿ja, 1769-töl Curlandiänak
Herczege volt. Ez a' tartói
zenebonák miatt ,
mellyek a' nemésség és polgárság között támadtak , Petersburgba futott , és a' Ne
messég kivánságára egész
országát az Orosz koronának adta által 1795-ben ; s
e' helyett a' Sileziai Herczegséget , Sagant
vette
meg , hogy 5 leányáról szorgoskodhassék ; mert fiaegv
semi volt. II. Catalin ezen
Herczegséget Orosz Helytartósággá
változtatta
Pal ügyan a' Herczegséget
elöbbi lábra állitó , de raást
már Curland és Semgallen
mint Mietaui helytartósáj
az Orosz birod.hoz számláltatik. L. Mietau.
Curlew- Mountains , 1. Sligo.
Curndorf v. Zcíi undfaIva , mtn
Mosony Várm.ben , Lajtb
vize mellett , Német Jagen
dorftól 1 mfd. F. U. H. Al
bert. Lak. Németek kat h. ei

Curtatsch, Uradalom a' Tyroli fertályban , г pléb. , 3
templ. , 2falúk, és 3kaüté-,
lyok tartoznak hozzá.
CuTHche , vs Portugalliai Aiern tejo tartban, 800 ház¿
■2.420 lak.
Сыгго/а, szigetDalmatziábany
11 □ mfd nagyságú , mintegy 6000 lak. a' Velenczei
tengeröbölben , hajdan Herczegs. csak egy keskeny tengerkar által választatik el
a' Ragusai partoktól. Minthogy nagyon erdös, hajótsinálóhely gyanántszolgál
a' hajóknak elkészíttetésekre és ¡avítgattatásokra. Jó
bora is terem , 's több kikölöji vagynak. A' fóvsa
Cunóla, tornyasfalakkal van
bekerítve, egy jó kikötövel,
mellynek neve Pidochio «
szép külsö vsokkal ; lakja
egy Püspöknek, ennek , 's
ez országlás' palotáji, nem
külömben a' f'6 templom ,
's 2 klastrom szép 's jó
épületek.
Cur to 1ш i , 5 kis szigetek a'
Joni tengeren , nem messzë
Lepantói Golfótól. 1572-ben
e' szigetekben a' tengeri esata fényes gyozödelmet szült
a' Törökök eilen , melly Lepantói csatának is mondatik. —

lyek küzütt 12.000 ,fellül Perubéliek vannak. Ersek Iakjával, és îUniversit. Külömben Yucas országnak fövsa
volt , és 2 hégy között fe
küdt , mellyeknek eggyiké
számos forrási álta! a' gazdag rónaságot jól megöntözi. Yukay fó a' második
kissebb magasságú hegyeii
ered , és a' vele hasonnevü.
völgyet nedvesíti. Már YnJ
Cas idejében mint a' tart.
nak legkiesbb részé becsültetett ez a' völgy a' Királyoktól , most pedig az Ersek bírja ezt majd egészen
maga. Cusconak sok szépen
épült gazdag teniplomai , '«
más kozépületei vannak,
Limával majd egy nagyságú , nála pedig híresbb a'
najdani Yncas eroségnek
omladéki miatt4 Azon helyen > hoi most a' Domini
canusok temploma áll i volt
hajdan a' Napnak pompás
temploma ¿ 's a' küzvélekedés szerint a' Monstrántia
épen ött tartatik most , hol
azelött a' Náünak csuda képe állat. Ez egészen aranyból volt , és a' templom fa
lát egy részrol majd egészen
elfedte , a' templom falai is
arannyal voltak bevonva¿
Az itt lakóPeruanok a' leg-

Nil nyugoti partjan , Heraz egész nép között, ezek
mopolistól 24 mföld, most
tartják a' gyapjú , pamut #
Kussie.
és bör fabrikákat , ök kéCusano , kis vs Nápoly orsz.
szítik a' fa , 's elefánt esontaz innensö Herczegségben t
ból faragott képeket , 's aa
3.400 lak. i 's posztó fabriEurópai vásznot ezek festik.
kával.
A' vs kereskedést ñz.
Cusco, tart. Peruban, Spa- Cussac , vs Fran, felsö Vienné, ,
nyol Királyságban , Limai
oszt. , 2360 lak.
ker.ben , déli Amerikában , Cusseb , vs Fran Saar osztályb;
egy része hegyes , arany, 's
Glan mellett j 440 haz. иг?0
ezüstbányákkal, 'eszajryaeJak. 1704-ben a' Francaiakí
HÜB. ¿BX« I. DAR*
44
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ezt felégették. ,
lakosi, kiknem szántottak ,
Gusset, (46o 2' É. Sz. 21o 20' vetettek , hanem gyümölcsK. H.) vs Fran. Allier oszt , csel es téjjel éltek, ne m háfelettetermékeny vidékben, zökban , hanem Barlan600 h. 3940 1. , Juk marhá- gokban laktak.
val'sgabonával kereskednek. Cydne , fó Natoliában.
L'iïstrin , (53° 35' É. Sz. 32o 20' Cydnus , fó Cilicia Cam. bis
Л. H.) erñs fövs a' Brande- Asiában , Taurus hegyébôl
burgi új markban , hol Warered , Thursuson. álfal ten
te Oderába folyik , 666 ház.
gerbe foly , torkolatjánai
,540o lak. , két részrôl szé- tó vagyon.les mo' sár keríti , mellyen Cy llene , legmagasabb ,'s legjeáltal ,36 hídas gát vagyon ,
lesebb hegy Arkádiában.
mellynek hossza 3/4 mfold ; Cynibra , vs Bulgariában a'
van a' ysban 1 Gymnasium ,
Dunánál.
gyapjú , vászon, bör és ka- Cynopolis , vs kôzép Aegyplap fabr.
,
tusban , azon nevü Nomos'
Cuth , helys. Franrzia Somme fö helye. Itt Anubis tiszteloszt. , szülütésuhelye ama' tetett a' Sz. Kutyákkal. Tahires Ranus Péteniek.
va és Thmuis köztt is volt
Cuylenbw g , 1. Kulenburg.
Cynopolis als« AegyptusCuyo, 75 mfd hosszú , 's szé- ban. —
íésségti htrt„D. Amerikában, Cypress , avagy Fenyves sziget
heletröl Chili mellett, sok Australia! új-Caledoniána!¡
tavakkal , mellyeknek nedéli részén 100 lábnyi тгvek : Guanaeache , ezekben
gosságú fákka'I bövelkedii,
* hal és só találtatik. Fövsa melyekböl jó épületneíf vaMendoza. '
,
ló fa készül , kalán , füvel
Cuxhnfcn , C.530 .53' E. Sz. 26o
's t. ef.
23' 28'' h. H.j f'alú egy kis Cypressenbruch , egy mfdnyi
kikötövel a' Hamburg! vi- hosszaságú posvány az édékben also Német orsz.ban,
szak - Amerikai
Delavare
Elbe mellett, hol ez az szabad Statusban fekvö Susészaki tengerbe szakad; itt sex Grófságnak déli részén.
a' hajók menedéket lolnek a'
melly szép Cypressusokfcal
szélvész eilen. A' helység vagy fejér Czedrus fákka!
Hambu/ghoz tartozik , 's a'
siírüen ¿é van nové", éssok
. Tisztihivafal
mindenkor
méhekkel bír.
egy Hamburgi Senator ál- Cypron, Jericho felett Herotal viseltetik. Békeség' idejédestùl épittetett kastély. .
ben innen megy mindenkor Cyprus-, (34° 30 —35O go' ¿
e#y póstahajó Yarmouth- Sz. 49o ¿o'— 52o 40' K. H)
ba , Angliába.
sziget a'. ítozép tengeren, a
Cycladi siigetek , ezelott így
Syriai és Karamaniai parneveztettek Arrhipelagus- tok között , mintegy 33 mfd
nak azon szigetei , mellyek a' hossaa, 15— 16 a'széle.
a' Negroponti , és Golfo d'
és 393 □ mfd a' nasrysága.
Engiai s.-igeteknek vidékén
Egy hegyláncz által kereszkör formaban feküsznek; ne- tul hasítatik, mellyek Y'óvezetesbbekközülök : Délos,
zötta' legnagyobbakOlymp»
Paros, Cea, Sryro, tine, SiSz. Kereszt'heg-ve , és Buff*
nhanto, Mi< ole.
"
vento. A' Jevegö *s az égh^
Cyclopes, Siciháuak els& vad
lat egésségtelennek tarta
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• ftík, nagyobb is îtt a* nyákormányoztatik, és 16 keri hévségmint egyébbszomrületekre, vagy mások szeezéd tájakon ; télen ellenben
rint 4 tartományokra osa• a' szoba íutést kiván , a' mi i;atik ; ezek' neveík -. Lapekülömben egész Levanteban thia északon,
Salaminia.
hallatlan. Fôldjét csak kenyugoton , Lamathusra dtvés bis fók öntözik , ezek is
leñ, és Pophea keleten. A*
nyárban kiszáradnak, söt
fövsa Nikosia. Jövedelme a*
. télben is kevés bennek a'
nagy Vezérnek jár.
viz , ha csak es5 nines , e' Cyrtnaiça , Libia, Pentapolis,
• pedig itt kôzonségesen igen tart. Marmarira és a' n. Syr^
ritka. Mind ezek mellett a' tis között Asiában. Fö vsa>
..-•-saiget elég termékeny; ta- volt Cyrene , tengertöl it
lálni itt. , bár most nem oily' mid nagy és termékeny volt»
böven mint ezelölt , «ara- Sok tudósoknak , u m. Galnyat , ezüstet , «ieze-t , vasajt , liroachus és Aristippusnak
~i márványt ,
galicakövet , honnya.
timsavat, kristályt, sma- Cyrene, 1. Kurin.
• - ragdot , sáfránt, rebarba- Cyrus , Fó n. Armeniában,
rát , selymet , gyapjut, fes- Henochi hegyekböl ered ,
téket , jó borokat , terpe- , Caspiumi tengerbe í'oly»
tint , búzát, árpát , szur- Cyriaksburg , 1. Erfurt. .
'
kot, savat , Sz. János ke- Crrieu* , 1. Kisic'o»
nyerét , ambrât , hegyi zbl- Cythaeron , hegy Phocisban,
det , 's t. ef. Utóbb minden
mostani ¡Livadia részében ,
Európai konyha , 's virágGörög orsz.ban , Musákrialc
novevényeket , ?s az Angol ,
szenteltetve.
- Franczia , Olasz kerteknek Cythera , sxiget Peioponesus»
jeles nôvései itt leginkább
kórül,Oiiugnathos foktól 40
szaporodnak • jók a' rétinp- . stad. azon nevü vssal , . ítt
vések is, és nagyon elüsevolt Venus Urania hires*
gítik a' marhatartást. Az temploma , most Cerizo. '
erdökben rókák , nyúlak , Czajla , Zeil, Tôt falu Po~ '
lovak , szamarak , vidrák,
zson Várm.ben. Szölö mí-,
kecskék , és ôszvérek a' tu- véléssel és posztó készítés- •
- lajdon állatok. Látni szársel. Az ugy nevezett Somпуаз vizi, és zengö állato- berger kath. templomba,
kat is. A' lakosok' száma
gyakor proczessziók törmintegy 84-000 mesjy , ezek
ténnek.
közzül 37-000 keresztények 5 Czantoiy , két hegyek Austritöbbnyire Görögök, keveai Sileziában a' Testheni
sen Maronítak 's Arabsok.
Herczs.b^n : Nagy Czantory
Cyprus' íakosi szép termeVistula és Oelsa fók között,
tüek 's képüek. Azon iga
Kissebb Czantory is azon,
miatt, melly alatt nyogfok között van délfelé a*
пек , nagyon lomhák , ez
Nagy C/.antoryval határos.
akadályozza. a' népesedést Сzaranda , kis vs Voscha tónál
nak. A' kereskedésenagy , 's
ságban.
ezért az Európai hajóke- Ciariczenka , vs az Orosz Ore«
reskedöknek ágensei , 's biz1¡ Helytartóságban Orel fótosai, itt tartózkodnak. A'
lyónál.
sziget egy Helytart© által Ciarita, kis eröa vs az Orosz;
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,
— fiys
gyes , Alhis,Dobrawa , Sa*
Astrachan Helytartóságban
czawa Zeliwka keresztü'
hol Sarpa Volgába szakad.
folyják, Számlál 17^.160 1.
Czarnikow , ]eles vs Varsói
Bövelkedik bulónos gaboBromberg volt oszt.ban nem
nával. Magában foglal 6.
messze Netzétol. 254 h. 1246
(16) vst. 36 (26) mvs.LEo
keresztény , 470 zsidó 1. és
Urodalmakat és Jószágokat;
posztó szôvéssel díszeskedik.
802 falukat. A' kézimesterCiarobyl , 2.50 h. álló vs az Oség és fabr. virágzik benne.
rosz Kiowi Helytartóságban
Uralkodó nyelve Cseh.
Przypier fónál.
Czamokozienica , vs az Orosz C* Jiniki, vs az Orosz W iteps ki Helytartóságban.
Podoliai Helytartóságban.
Çzarnovanz ,
Praemonstrat. Czasztalowicz , mvs Cseh brsz.
ban a' Kónigingréczi ker.
.Apácza klastrom , és falu
ben, a' vad Adler fónál.
az Oppeini ker. Siléziáb nem
102 h.kal. egy Urodalmi
messzé a' MalapanenakOdevárral és egy dékan temrába való folyásától. 500 1.
plommal.
üveghutával,czin hámorral,
Czebaksar , vs az Orosz Kasáés csipke kereskedéssel.
ni Helytartóságban , Volga
Czarnowszyce , vs az Orosz
fónál; kereskedik.
Slonin Helytartóságban.
Czarny^Ostrow , vslia melly- Czebo , Cseben , szabad falu
Erdélyben , Zaránd Várm.
nél a' Bog ered az Orosz
. Podoliai Helytartóságban.
ben , a' Korosbányai ker.
Regen ezena' tájékon állott ben, egy Görög nem egyeDréwiernek fö vsa Koros- sült templom mal. Ezen a
tájékon találtatik köszen ,
ten v. Iskorest. ,
és a* Majura bérczeken aCzartorysk , vs és föhelye egy
Fejedelemségnek a' melly ranybánya^
RadzivilHázhoz tartozik Ster Czechow , vs Gallrcziában a'
fónál , az Orosz Wolynsk
Bochniai ker.ben a' DonaHelytartóságban 27,2 1.
jecznál.
Czaslau , ("49° .52' 49" É. Sz. 33O Czeczersk, kis vs Orosz Mohi5' 25" K. H.) kerületbéli vs
lewi Helytartóságban Szohasonnevü ker. ben Cseh scha fónál.
orszban. Vannak benne 279 Czeg , kis falu Erdélyben Koh. 2520 1. kik sok salétrolos Várm.ben, a' postaútnál,
mot készítenek , egy PüsOláhok lakják, egy nem epöki templom, ZsiskaHusgyesült görög Plébániáva!,
sziták Vezérének , к i 1434 savanyúvíz kúttal és sóbáholt meg sírjelével. Egy kinyával.
rályi ker.beli hívatallaí.Ke- Czegléd , nagy mvs Magyar
rületipénzvaltó fovígyázatorsz. ban PestVárm.benPesttal, vám szedö hívatallal ,
hez 6. óra. F. U. a' Religyió
dohány rakodóboltal 's Pósfundusa.
il 000
Matryar
tahívatallal. Sziiletéshetye
lak. Itt hajdan Székelyek
ama derékDussek nevü mutelepedtek le. Posta váltás,
zsikai költönek a'ki 1812 eleegy Cath. és Ref. templom
lért Párisban meghalt.
van benne. Itt sok veres bor
Czaslaui kerület , Cseh orsz
terem.
ban , Morva orsz. , Tábori, Czeitsch, a'Godingi UrodalomKanrzimi és Chrudimi ker- hoz tartozó Udvar Morva
rületek között, délre he- «rsz.ban , a' Hradischi ker.

ben , egy ásványos hathatós ferdövel a' sántaság ei
len.
Czelakowitz, vs 99 h. Cseh orsz.
ban a' Kaurzimi ker.ben
az Albis fó mellett.
,
Czelüwinszk , ker.beli vs 400 h^
Orosz bir.ban az Orenburgi Helytartóságban Mijae
fónál.
Czelempasar , V. Rogariza bis
vs Bosniában.
Ctelt, his mvs, VasVárm.Kemenefali jár.ban, Pápától
3 óra . Belsñvár és Dömölk
köztt. Benedihtinusok birtoka. Lak. Németek és Magyarok. Kat. Az itt Benedictinusok templomában le
vó B. S/.. Mária képe számos búrsút járók által tiszteltetik. Van itt posta is.
Czembar , vs Orosz bir.ban a'
Pensa
Helytartóságban ,
570 1.
Czempin , Nemes vs a* volt
Varsói Posen oszt.ban 101
h. 330 keresztény , és 137
Zsidó 1.
Gzenk , k. és n. Czinka , Czinkendorf ,
hely Sopron
Várm. felsö jár.ban , Soprontól 1 1/2 óra. F. U. G.
Széchényi F. lak. Magyarok , kat. Nevezetes földes
Urának ékes kastélyával ,
mellynek palotájában, halhatatlan SzéchényiGyorgy,
és Pál, E?ztergomi ésKaloesai Ersekek' képei díszelkednek, az elsö 2700033 frt- nyi fundatiót tettj,' nevezetes tovább Angol ízléssel
gyönyörködtetö kertyével,
mellynek szépségi külömbfélék; nevezetes azon drága könyv , kép , más ritkaságok'
gyüjteményirol ,
melly e' í'ényes lakhelynek
fö kincse ; nevezetes magáÏ6Ï a' kegyelmes földes urtól ki a' Museummal Nem-

zetünket példa nélkül megajándékozta. E' helynek
Plébániája felsö Czenken
van, és határa áldott.
Czensztockow , régi , és ú\
Czensztochow, (50° 43' 45"
É. Sz. 36» 45» 12" K. H.) vs
az elöbbi Varsói Kalisch
oszt.ban a' Varta fónál 452
h. és 2400 1. kik kö/.ött 230
Zsidó , és egy gazdag Sz.
Pál elsö remete szerzetbelí
klastrommal , hol egy csudatévó Mária-kép is vagyon
mellyhez gyakor a* bucsú
járás. / A' vs és az eróség
April. 6-án 1813 az ostromoltatott Francziáktól eggyezés szerént az Oroszoknak
adatott által.
Czerdak , • ко v. fa tornyok
Tót és Horváíh orsz.nak határinál , mellyeknél a' Törökök* gyakor szaguldozások miatt egy kis órzó sereg van.
Czeremrssen, 1. Tscheremissen.
CzerepuwKtz, vs az Orosz Nowgorodi Helytartóságban a'
hajókázható Siida fónál
melly , a' Volgába ömlik ,
538 1.
Czerhenitz, mvs Cseh orsz. ban
a' Kaurzimi kerületben , 90
h. , egy régi várpal és fáczán kertel.
Czerhowitz, mvs Cseh órsz.ban
a'Berauni ker.ben egy kath.
tempi. mal és Posta hiva-'
tallal.
Czerkask , 1. Tscherkask.
Czem , vs J48h. az Orosz Tu
la Helytartóságban.
Cierna , helység Tót orsz. a'
Bródi Katonai vidékben 112
h. és 1400 1. Bossut és Bigy
patakok köztt fekszik , va
gyon kath pléb. tempi. é«
régi római sáncza.
Cierna Gara , 1. Montenegro.
Czernahora , mvs Morva orsz.
ban a' Brüni ker.ben , egy-.

- 604 helybéli káplánysággal , Nagy kereskedéstüz. Ittsoîf
van benne' 118. h. és 690 1. Zsídók megtelepedtek.
egyhasonnevühogyenépült CzemowlyanC, 38 h. álló falu
várral.
\ Horváth orsz.ban. Kulpán
Czernek, Csernefeld, ravs es tul a' Dubiczai ker.ben hoi
urodalom Posega Várm.
a> Jasznováczi gát kezdöTót orsz. szép kastelya Щк.
t)léb.
„
, , Cima,
nn.
F
,.tempi.
, ,l . ', »Sz. Ferencz
< ib 1 Czerszk
Circium
, ve
szerzeti
klast.
es
egy
alkal,T
,■
.
,
лг.
' ,
.
j, ~
.<
az Varsoi oszt.ban
Visztula
mas
vendeg
f >gadomint
haz egy
di,
szesíti.
Posegáfcól
m-ue" o5°fi l4 órányi íbkszik kies vidék- Ciervinsh , vs 50 h. a' volt
ben. Dohányt termeszt.
Varsói Plock oszt.ban a'
Ciernen, helys. Oláh orsz. Visztulanal.
ban, melynek tájékan )ó- Czerwony Dtvir , vs az Orosz
ságára . és eroségére nézve Vilnai Helytartóságban Niaderék bor terem.
men mellett.
'
Czerniakow , királyi mulato Czetechowitz , falu Morva orsz.
: ; istély a' volt Varsói Her- a' Hradischi ker.ben , kath.
c/s ben fél mfdnyire Vartempi. , egy régi várral, és
sóiól.
márvány bányával, 71 h.
Czrrnr íkow , vs 203 h. az Orosz 464 1.
" Volynsk Helytirtóságban. Czeteny , v. Sitin eggyik a£i
Cterniejnwo , Nemes vs a' volt Nyitra VizénekMagyar orsz.
- V irsói Posen oszt.ban, 85 ban melly a' Nyitrávaí, szih. 880 !• és bprfabr.
getet formal , és veíe JÉrseJi
Cze-nig4Vl,'l. TschernigóW.
tJjvárnál ismét egyesül.
Czn-ni^rad ,
megerösitetett Czidlina , fó Cseh orsz.ban,
klastrom Motrulnál Oláh.
a' Bids* hovi ker ben , ered
o'rsz.ban.
. - egy hasonnevü falunál délCz"nik, kis vs az Qrosz Volfelé a'Kaurzimi ker.ben San
ni.sk Helytartóságban.
falunál folyik, azután isCzv "i»wne , Czerniowiec vs Oméfc vissza fordúl a' Bidrosz rodoliai Helytartóságschovi ker.be, ésLibicználaz
ban Morachwa vizénél.
Albisba ömlik.
Czemobyl , vs az Orosz KioW Cziffer , mvs Pozson Várm.
Helytartóságban Ufzának
ben, Gidra vi/.e mellett,
a' Pr/.ipiecczel való öszvefoaz orezág uton, Nagy Szorolyásánál. ■
: -battól п/г, Sarfötöl 1 mfl
Czerm witz
Csernowitz (48o
F. U. G. Battványi és mi:
2.5' 40" E. Sz. 430 39' К. H.)
fam. Lak. Tótok , kath. Al
fövs Bukovinában, v. Czer- Uraságpknak kastélyaival.
novitzi kerben, Gallicziá'9 gazdaságbeli épületivel.
ban Prath fónál , fco h. és
és jó termékeny határával
4000 1. egy Görög Püspöki
jeles.
templommal , kerületi os- Czigánd, 2 falu Zemplén Vármkolával , Póstahívatallal ,
ben a' Tiszának iobbjárri
és vámra való fovígyázatNagy és kis Czigánd. A' lak
tal ; Helye a' ker.béli Tisztcsupán a' hal fogásból él
séçnek , az orsz. rendjeinek, nek. A' halak télben meíBukovinából , egy nem efagyva, nyárban megszi
gyesült görög Püspöknek; rasztva nagy távolságrasze-

lyel vitetnek. Ái¡ iszonyú
8ok nagy szúnyogok eilen
nyárban oltalmazzák ma{çokat az emberek áz úgy
xievezett szunyoghálok által , ezek lepedök melyekbe elbújnak.
Czigdnszál , szôlôbércz Szala
Várm.ban a' Muraközi járásban G. Festetics Gyogyhöz tartozik.
Czigdnyócz , falu Ungv. Várm.
ben egy erdötöl körül vet
völgyben , meleg ferdñkkel
és azokhoz taztozó épületekkel.
,
Gzigrin , ker.beli vs az Orosz
Kiowi
Helytartóságban.
Ros fónál.
Czihana, (49Э 53' 45" E. Sz.
és 30Э 47' 46" К. H.) falu
Cseh orsz.ban a' Pilseni
ker.ben , egy kath. tempi,
és kñbányával , a' hol esztendônként sok derék malom kövek készülnek , és
Bajor orsz.ba vitetnek.
Czinczdrok, Oláhok familiája
Magyar orsz.ban.
Czirach , Urodalom egy hahonnevii mvssal Tôt orsz.
ban Posega Várm. ben, nagy
barom tartással. Az erdökben nagy számmal vannak
a' medvék.
Ciircassy , vs az Orosz Volhini Helytartóságban Dniepernél.
Ciirke , Szierakovf , Nemes vs
a' Varsói volt Posen oszt.
ban 136 h. 785 keresztény
és 260 zsidó 1.
Czirknits, I. Cirknitz,

Cziroka ,
fôcska Zemplén
Várm. ben ettöl külombféle
helységek veszik neveket.
Czirquertieza, falu Magyar Littoraléban , a' Vinodoli Kamarai Urodalohiban , 210
h. egy kikötö helyel, és 1153
lak.
Cziszewo , Nemes vs a' volt
Varsói Plock osit.bàn 429
lak.
Cznrtkow , mvs Galicziában a*
Zalesz' ziki ker.ben , egy Sz.
Domokos szerzetbeli klastrommal, nagy tobák fabr.,
várral, és Ievél tárral.
Czuchloma, ker.béli vs az Огозк
Kostroma'
Holytartósú gban a' hason nevü 1ónál
mellyböl Kostroma ée.Wija
fók ellenkezö lineában folyriak.
Czudec , kis vs Gallir.ziában a*
Jaszlói ker.ben Wyslok fó
nál egy Plébán.val.
Czudnow , v. Cuddow , keritetlen vs 555 h. 3330 1. az
Orosz Kiowi Helytartósáícb.
Teterow fó mellet , melly
más oldalán egy új vs All.
Czudz, vs Gallic/.iábana' Jasz
lói ker.ben.
Czugnjew , erös vs az Orosz
Charkowi Helytartóságban
Doneznél.
Czyrin , vs az. Orosz Vilnai
Helytartóságban.
Ctyrkassy , vs Dniepernél Kio
wi Helyt.ban , k. Lengyel
orsz.ban , Kozákok fö vsa ,
1637-ben a* Lengyelektöl
porrá tétetett.

J, Darab'

Függeléke.

Jgtelek -, magyar mvs Gömör
tusban 250 h. és háromnem
Várm. Putnoki járásb. F.
eggyes. görög tempi, pósU. több nemes Úraságok, taházzal , 3 lovas malomfekszik Pelsöczhez közel . mal , és 1 kir. salétromot
szép erdöji,gyümölcsös kert- fozö házzal , fekszik Pancsova és Neudorf között.
jei 's legeloji vannak. Hires
a' napkelet félé álló kopasz Almás , mvs Bárs Várm felsó
<és meredek kosziklában ta- Járásb. P. U. több Nemes
lált;ató barlang szép csepp- Uraságok, ugymint : Koronay , Németszeghy , Antukôveivel , fó vizével és enovics, Rudics , Siskovics, és
gyébb ritkaságaival.
jfgyogfalva , Angendorf , falu Kovacsirs. Lak. Magy. Ném.
ésRáczok54oo mégyen, kik,
4 Udvarhelyi Székb. Erdélyb.
kivévén mintegy 30 nem
nagy Kükülö fónál Segeseggy '■ görögöt , 10 luth. , és
vártól , mintegy 8 órányira , reform, lakosokkal. Itt 6p zsidót, mindnyájan kath.
állott haj dan Foncsiga hely
Épületei közül az Uraságség , mellyben a' Székelyek béliek jelesek; kivált Korotartiák vala gyüléseiket.
nay Uraságé , kinek Iakja
jljta (Nagy) mvsHáromszék rézzel fedeztetik ; a' jobMiklósvári székbenErdélybágyság házai alacsonyak,
ben, lak. ref. eggy. és ñera
de már ezek is szebb rendeggy. görögök, 3 országos beti helyheztetve nagyobb
dísszel emelkednek. Pölde
vásárt tart.
Akna , (Dees) Desifodina,
homokos, mindazáltal terszabad mvs belsö Szolriak * mékeny. Földes Urai most
Várm. Déési járásb. Erdélymár erdöt is ültetnek tében fekszik hegyek között,
res határjában. Négy orszá
sókútja , kir. sóháza és tu
gos vásárjai még eddig ñera
lehettek nevezetessé.
la j don tanácsa vagyon. Lakosi Magyarok és Oláhok, AU6 Fehér Vánn. , l. Fehér
kath. és görög pléb.kra réVárm.
szelve.
Andaos , magyar mvs Somogy
Akós , mvs közep Szolnok
Várm. Igali Járásb. F. U. a'
Várm.Tasnadi járásb. KraszVeszprémi Püspokség 870 1.,
na fonál, lakosi Magyarok
jó határja , erdeje és szóés Oláhok , kath. pléb. és
leje vagyon. Sz. Ferencz
ref. ekklezsiája vagyon.
Szerzetesi itt kíastromot 'í
AUfoiu , helység Gyergyöi ■ szép templomot birnak ,
S¿ékely Székben Erdélyben,
mellybe hires búcsú járáBelkeny fónál, Székelyek,
sok tôrténnek ; a'plébániai
Oláhok 's Czigányok lakják;
hívatalt is ök viselik. Igalkath. pléb. es savanyúvíz ho2 fél mértfdnyire fekszik,
forrása vagyon.
Nagocs és Apáthi vagy is,
AlUbundr , nagy helység a' Né- kis-Baán között.
met katonai vidékb. Baná- Angol ora., England, Nagy

Britanniának ,déli része 50o
és ,55o köztt E. Sz., ia° és
20o köztt К. H.) nagy és
népes Királys. Európában ;
nevét veszi az Angol Szászoktól, kik a' Pictavusoktól és Skottusoktól nyomorgatott Brittusoknak 4-,9
ben segítségekre jöttek, és
ennél f'ogva az ö tartományokban letelepedtek. Eszakról határos Scotzidval,
vagy leginkább Twed fóval, és Kskkel , mellyek azt
Scotziától elválasztják, délfelöl a' Brittusi tengerrel,
keletröl Eszaki tengerrel,
és nyugoíról az Ireläudi ten
gerrel. Nagyságá"t tulajdon
Angol ors.znak 2 132, és az
ide tartozó Wallis Herczegséget 316 □ mfdre becsülik ; az elsönek népessége
az 1801-diki számlálás szerént 8.39Я.260 , a' másiknak pedig 524.896 lélekre
megy ; a' szározon és tengeren szolgáló katonaságon,
az ágyús seregen , a' külombf'éle hajósokon , hajó
foglyokon és idegeneíten kivül, kik mindôszveségesen
/■70.628-at tesznek. — Angol
ország* északi ésnyugoti ré
sze hegyes. A' hegyek közül kitünnek e' következ6k : Ingleborügh , ( З987
lábnyi magas a' tenger-lapon felül) , Pendle -Hill,
(34ц lábnyi), és Penigent
0-393° lábnyi ) , LancashirЬеп Yorkshiréig. Azután
Walesban Snowden 3.600
lábnyi magas. Angol orsz.
50. f'oji között számlál 4 fö
fókat , mellyek a' hajókat
megbírják, úgymint-.Themsét , Severnt , Humbert , és
Merseyt; ezek Grand -Jtinction vízcsatorna által ,
tnelly 1805-ben készült el ,
leghasznosbb eggyesületben
vannak. Vannak még több

vízcsatornái is , mellyek*
külön az ö helyeknél fordúlnak elö. A' Tavakban
Angol orsz. nem gazdag ;
a' nagyobbak vannak az északi
részében Curaberlandban , Westmorelandban ,
és
Furneszben 13
számmal ; mellyek közül
jelesbb a'Winanderi tó, vagy
Windermere-Water , 12 mfd
hosszú , 1 mfold széles , 17
szigetekkel ; azután HawsWater Westmorelandban ,
3 mf,d hosszú, 1/2 mfd szé
les; Derwent-Water 10 mfd
foglal kerületében. Ulswater tó nem messze az elöbbennitol 9 mfold hosszú , l
míd széles. Angol orsz. a*
savanyú vízforrásokban gaz
dag ; leghíresebbek a'Bathi ,
a' Hotwelli vízek, mellyek
a' Bristol viz név alatt küldetnek szélyel ; a' Tun-»
bridge' - Wellsi , Buxtoni ,
Watlocki, Cheltenhami ku-»
tak is híresek. A' posványság, torfa lapok számosak
Cheshirben , Manchester ,
és Liverpool között Lancashir felé vonúínak , és a' del
kelet között volt tart.nak
Linr.olnban déli és északi
Holland nevet adhak ; hol
a' mocsáros tart. vízcsatornákkal fel vagyon metszetve. Még Cambridgében
és Northamptonban is oily
mocsáros az ország , hogy
egy mocsár kesülete 300.
000 Angol holdföldekböl is
áll. Az Angol országnak fekvése miatt mérséklett, de
nedves és vastäg a' levegöje ; azért itt igen változó 's
komoly az idö: mindazáltal
vannak itt erös egésséges és
öreg emberek , szaporaЪá•;
zosságok : a'betegségek sem
számossak.
A'
Tel közônségesen hóból áll , melly
csak nóhány napokig tart¿

jo —kat , és kivált a' tb'lgyeket ,
valaminÇ es&bol, és vastag
nagy szorgalommal a' haködökböl is. Némelly telekjóépítésre hagyják. Angol
ben szüntelen keresheti a*
orsz.nak vannak sok , és rémarha élelmét a' mezökön :
szént kifogyazthatatlan kömég is a' teheneket rosz
szen gödrei , és az esztenidöben északának idején bé
donként_elkelo köszetietöbb
szokták hajtani az istálóba.
mint 30 milliom tallértérô.
A' juhok egész esztendônâlA' legeltetôji ielesek; mert
tal nappai és éjjel a' szajobbára erös es jószagú fûbad ég alatt vannak ; a'
vekkel szolgálnak , és a' réhideg téli északákban csitek legtbbbnyire míveltetnálnak nékik
szalmából
gunyhókat. A' fold oily kenek , azért a' baromtartái
is igen nevezetes. Az igen
vessé fagy meg , hogy egész
felette sebes futó Angol lotélen által szánthatni , és
vak szármoznak az Arábimajd minden hónapban a'
ai és Barbariai nemes loterméseknek valamelly ne
nie vettethetik. A' mezei
vaktól. A' szarvas marhatartás és hízlalás jó kargazdaság elöbb Angol orsz.
ban igen nagyon üzettetett ,
ban vagyon. Igen jó ízu
•ágy , hogy a' termett gasajtot csinálnak az Angolok, mellyel nagy kereskebonának ]6-dik részét ki le
betet hordani ; de most a'
dést üznek. A' birkatartás
felette nagy , és haszonhai3>aromtartás kivált a* lótartás , elôbbséget nyert , és
tó ; az ide val ó gyapjú,
melly az Afrikai, Spanyol
annyira ¡utott , hogy a' kiilországi,
és Portugalliai
sö országi gabona béhorgyapjú után legjobb , szerdatását a' fogyatkozásnak
zi az ö kidolgoztatásával,
kipótoltatására , és a' dráközel egy harmad részét jogaság' lecsilapitására megvedeleminek. Még is sok
kelletett engedni. Nagy böséggel termi az igen jó кег- gyapjút béhordanak más
ti veteményeket, és fa gyü- tartományokból is. A' vasbányák nem igen derékek ,
mölcsöket is , de a' szöa' jó aczélt Svéd vasból kéïô nem ér meg benne ;
szítik. A' rézbányák Corn
jóllehet Angol országban ewall Grófs.ban , a' czín és
löbb vagyon tavasz , mint
azon tartományokban , melpléhbányák Cornwall és De
von Grófságokban nevezelyekben a' legerösebb borok, és legjobb szölök tetesek. Sehol sem találni illy
remnek. Sok kôrtvély és ai
jó, annál kevésbbé, jobb
ezen nemü érczeket. Az An
ma mustot csinálnak, melly
sok tartományokban a'nép
gol galmái jobb akármelly
külfoldinél; jó a' kobáltia
ítala egyedül. Rebarbarát,
melly az Asirdval megeés különos a' kalló-fblde.
gyez , sáfránt , melly a' franA'hegyekben ásnak,csekély
czia sáfránt megelözi; hamárványt , alabastromot ,
sonlóképen édes fát és fes- ^kristályt, draga köveket,
tö füvet nagy sokasággal, timsót, gáliczkot, piskolültetnek ; de csak kevés lent
czot, miniomot, ón -'fob
és kendert termesztenek. Az
det , márgát , és sót is. Sóépôlet es tûzelo fa nélkül szüforrási is nevezetesek. A'
kölködnek ; a' nagyobb fa
tengerpartok és folyók igen
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ben , részt nem vehetneftï
bovelkecbrek hallal , de különösen a' Cornwall es Demég is vannak sokan kövoni ' part on a' szardella.; . . zöttök , kik egyszer a'Szent
a' Dorset és Essexi parto- vacsorát valamelly püspök
Jton azostrea csiga;ésÇrowtemplomban püspöki pap
kezébôl veszik , hogy a' püs
landnál Lincoln GrófságЪап a' Héring fogás nepöki egyház' tagjainak lát- 4
vezetes. Angol orsz.ban beszassanak, és igy a' tiszt«zélnek egyedül Angol nyelségre iuthassanak. A' töb■vet , melly az ó Britti , Debi vallásbéli felekböl leg¿k , Sász, Német , Dánus ,
nevezetesebbek az újra keHorvegus, Franczia, és Oresztelök ( Anabaptisztak )
lasz
nyelvekböl vegyült
vagy a' mint magok ma
©szve , a' Wallesben Kymegokat nevezik : Baptiszták ,
ris , vagy Olasz nyelv a' bo
kik egyedül a' felnött emzos. Az Uralkodó vallas
bereket keresztelik meg , é*
itten az úgy nevezett Fo
a' keresztségben a' vízbe me.
"vagy Püspöki , melly nevét
rítéssel élnek ; még nevezeinnétveszi, mivel ezen val- - tesek a' Quackerek vagy Pvelásnak meg)obbitása a' Püsmegök is. Ezeken kivül van
pököktöl kezdödött , és vinak még igen sok apró val
tetett véghez. Altai] ában vélásbéli felek ; a' Lancaster
ve megegyez. a! reformatu's York Grófságokban majd
eokkal , ámbár a' Lyturgiá- . csak nem harmad része a*
ban , és Isteni szolgálathoz
lakosoknak katholikus ; de
tartozó szokásokban 's renezeknek az ország-adót dudeléseken a' kathol. Anyaplán kell fizetni , és csak
szentegyházéból sokatmegkozkatonák sem lehetnek.
tartottak. Ezen kivül vanTöbbnyire minden szakasznak itt Puritánusok , vagy nak és hit felekezetnek van
mint ök magokat neve/.ik
szabad Istenitisztelete. A*
Dissenterek. Ezen í'él ab- tulajdon és kiváltképen va
ban külömböz a' püspöki
ló értelemben Angol Egyegyháztól , hogy a' Püspöháznak i Érseke van , a'
köknek semrai elôbbséget
Canterbury és Yorki , kik
legközelebb a' Királynak ,
nem ertged ; azt gondolván ,
mint minden Isteni szolgáhogy minden illy rendbéli
lat Fó-igazgatójának hatalelsôség ellenkezik a' Sz. Ima alatt vannak. Az elsö
rással, minden CzeremoniáÉrsek alatt vannak %± , a'
kat , és a' püspöki Litormásik alatt pedig 4 Püsgiákat megvet. Ebben megegyeznek minden Dissente
pökök. A' Canterbury Er
rek vagy Puritánusok egy- sek egyszersmind - Primás
mással , azért a' hit dolgáis egész Angol orsz.ban , és
az orsz.ban elsö Peervaz &
ban nagyon eltávoznak a'
rangja kö/vetetlenül a' Kipüspökiektöl , kôzônséges«n
neveztetnek Presbyteriénurályi ház után való , nem
soknak is ; de ök a' Skótziai
csak az orsz. minden HerPresbyteriánusoktól oily tá- czegeit , hanem még a' f&
ország hivatalosit is megevol vannak, mint a' püs
lözi. Esztendönkent való
pöki egyháztól Angol orsz.
ban, Angol orsz.ban sera- jövedelme többre, mint fél
mi nyilván való tisztség- száz егег forin^a böcsülte
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tik aranyban. A' Yorki Ersek it mindert nem királyi vérbôl való Herczegek ,
és minden orsz. Ministerei
elött ül , kivévén a'fö Kanczelláriust, ki mindjárt a'
Canterbury Ersek után va
ló. A' Püspökök közöttlegnevezetesebb a' Londoni ,
a' többeknek rangjk idösbbeégek г zerént való , a' mint
clöbb felszenteltettek , csak
Söder és ManiPüspök mindenkor legalsóbb. Nagy urak és gazdagok mindnyáian , de a' közpapok igen
szegények. Vannak Angliában valamint a'fontos,úgy
a* szép tudományoknak gyakorlóji , kik a' nemzetnek
becsületet szereznek. Semmi tartományb. sem talál a'
mesterember és mives olly
élesztést , mint Angol orsz.
ban. Az Angol fabrikánsok
és mivesek majd minden
külsö országi mivekben foglalatoskodnak. Az óra csinálás , a' mathematikai ,
physikai eszköxök eddig a'
Franczia és Német országban csinált
e* nembéli
munkákat megelozik, A'
Brittusoknak tengeren való
utazások által a' fold és tartományok esmérete igen
nagy gyarapulást nyert.
Minden tengeri nemzetek
köztt messzeterjedtt kereskedések , és hadi erejek ál
tal 6k elsök. A' Britanniai
szigeteknek hasznos fekvéee a' kereskedésre olly nagy
¿zorgalommal használtatik
az Angoloktól, hogy ezen
foglalatossághoz 20.000 hajók szükségesek. Kihordanak : czint , ólmot , sót ,
krétát , sáfrányt, timsót,
posztót, mindenféle gyapjú portékákat , kalapokat ,
pamut materiákat , gyol^ísot, papirost, bört,~.üve-

get, fèjér agyag eserép еdeny t , vas , aczél , réz y . é*
- más fabr. munkákat, erös
sertj gyümölcs lév italokat , ostrea csigákat , stokíist , szardellákat , és más- féle halakat', valamint sok
Asiai és "Amerikai portéká
kat is. Angol orsz. regen
ten 7 Angol Szász országokra osztatott'fel ; úgymint:
Kent országra
Sussex ,
Westsex , ■ Estsex ,
Nortumberla'Bdi , . és Merciai
országokra, a' Walles i fejedelemséggèi. Most 52 Grófságokra vagy • Shiresekre
osztatjik , ezek közül Angol
országhoz 40, Walleshoz 12.
- tártozik; ezek a* föld tar-'tományaí szerént égymás
ntán köv'etkeznek ,
ugymint a'ó. ószaki Grófságok:
Northumberland, Cumber
land , Durham , Yorkshi
re , Westmoreland, Lan
cashire;^ méllyek Walles• sel határosok : Che , Shrop,
Hereford , Monnutshire ; ^12
az ország' közepen -. Notting
ham , Derby , Stafford ,
Leicester , Rutland , Nort
hampton , Warwick , Wor
cester , Gloucester, Oxford,
Buckingham, Bedfordshire ;
8 keletröl fekvök : Lincoln,
Huntingdon, Cambridgeshi
re, Norfolk, Suffolk, Es
sex , Herfordshire , Midd
lesex ; 3 del kelet köztt
valók : Surrey , Kent , és
Sussex ; 4 dél felöl , Berk,
Wild, Hamp, Dorsetshire;
3 dél nyugott köztt : Som
merset, Devonshire, Corn
wall ; az észak Wallesi Grófságok : Flint , Derbig , Carnaertonshire , Anglesey,Me«
rronet, Montgemoryshire ;
DéliWallesból: Radnor, Car
digan , Pembrok, Caermarthen,Brecknock, és Glamor
ganshire; Fö vsa London.

—utóbb még i^jooo mfdre te*
Jingyalvára , Eiigelsburg , Castetik. A' lak.s'zelídségek és af
tellit & Sr Ang*Ío, Rómában ,
hasznos kereskedés miatC
elcüntén 'Hadrián Császár'
• 'Mausoleuma vald , m«tlyet
sok Eur. gyarmatok költöztek ide. A' napnak ■ heve,
/Vt. Sándor Pápa mint egy
•helyes 0гг&''"1тег± felépítemelly a' száraz holnapok■•fcett. 'Némeflyv jeleségeket
ban majd kiálhatatlan a*
tengeri szetehtol nagyort
."• fóglal, "tttiivagyon az orsz.
mérsékeltetik, levbgöje még
log helye is; ItC vala Pápai
is igen egésséges. Az északi,
Arohi vivra , • 'Sixtus Pápa
kiri'-ste ,'• rn«lly S milliöm
és kél.t engerí szélveszek sokszor itten nagy pusztíttáScudiból Alloity mellyhez
bokat tesznek', —. Termicsak szMség idäben volt
ezabad nvdlni^minden nteg- 1 -*ei t Arany és só > más áshalt Pápának a' kincse íde
ványok még nem találtattak , pálmák, mellyeknek
hordattatott.' »A' 300 láb
leveleit levét , -olajját és áhow.tt Angy'âlhtdat , melly
gait a' lak. használják ; vaezen váfba Vezet , Hadrián
gyon Gunca f üve , riskásáCsászár építetté. ' '*
ia, kukoriczája , kölese és
Aronydomb, Goldhügel, Gold
! bfeTgé , (Cote d' or) , szaka- ' külombféle kerti, , és Déli
- datlan Hegyláncz, melly ész. " gyttmölcse >; ís. Allatokbol
kpl.röl nyúg. feh?!3urgundi- . У4» szarvaä marhája , kis
■An által Francs^ . orsz. ter- ' gyapjasbirká}i,kecskéi,rosz
jéd, azért neveztetik A- ~J disznóji , szép szamarai ; erany hegyriek,1- mert ezen "lefántok , bivalok leopar
•'a' legjobb • Ви-rgundai bor
do^', tigrisek , Hyaenák ,
schákálok "i szàrvasok , 6terem , ettöl neveztetik a'
Franràia
'"
'* a
7.ek, antilopék, mindenféle szárnyas állafok, krokojiranydvmb oszt. Goldhügel m a• gában foglaljfi Bourgognedilok, vizi lpvak, leguanak azion részéit , mellyek
nak , tekenyös békák , böven teremnek ezén éghajlathegy vidéknek,Auxois,ésDijonnaisnak hivatatnak, tére
alatt; vagynak a¿onkívüI
1 (So \f$ □ mfdet tesz, 350000 I. .némelly hal nemei nagy
bôségben , a' bogarak -kóelég gabonát, fát , bort,-és
ztil szunyogok 's Guineai
vasat terem , 's a' t. Ezen
oszt. b. ered a' Seine. 4 ker.
kukaczok , merges neme
re oszlik u. m : Dijon Chaa' szálkukaczoknak, AzAntillon , Semur , és Beaune.
golok, és Hollandusok 10000
rabszolgákat,sok viaszat ,és
mellyek 36 kan. és 7.43 küzs.
magokban foglalnak.
elefánt rsontot vásárlottak
jiranypartok , Gosdkiiste, (.5a tölek év.ként. Ezen aranyparE. Sz.) Partitartomány felti tart. nyig. kel. és kôzépv
s'ó Guineában, kôzép Africáezek- pedig Parti és belsö
ban^igy neveztetik a'gazdag tart.ra osztatnak.
arany bányájitó^.N rólApol- Ardó , Fakete Ardó, népesmvs
loniafoka, kel. Rioda Volta
Ugocsa Várm.Tiszán túl léazonkinül az elefántcsont
vft iárásb. szép rónaságban
és Scláv partok közt fekszik,
Batár í'ótól nem mesziré
inintegy 48 geog.mfd hosszu
fekszik, N. Szölöshöz riiint
«zélé és térének nagysága
egy fél mfdnyire. F.U.Báró
meg nem határoztatík , л*
Berényi. Lak. részint kath*.
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görögök, Bánya vsf kôiûyébében Narészint réf.- ¿6
gyobb részint ±ót favágók
mint eggyik vallásbelinek
íakják , számlál 370 kalh,
tulaj don templo ma vagyon.
Asttony y tíoldog Asjzony, Pra- Benyus pléb. filiája, mellyta Mariana, Frauenkirchen
toi 2 ÓTányiUa fekszik ; «aV. Frauenhain , mvs Mo$on vanyú víz-jFprrásanevezetes.
Várm. Nizsider járásb. Lak. Búa, Banowcz'e , mvs TrenMagyarok, Tótok, és ÎSémecsén Várm. aVhegyentúllévo ¡
járásb. Gróf Illésházy birtotek. Sz. Ferencz Szerzetesi
nek klastromjok és tem- , kában> Bán vizè partján
plomjok vagyon , kik egy- . épült egy partos helyen,
Trencsentolharmadfél mfd;
í/.ersmind a' pléb. hivatalt
Pléb. éskét templomi vagyis viselik itten. F. U. Her. g
« n Ir , eggyik
arrm? î Lr a'
q * néhai
r\ o i IllésTI Tac.
Eszterházy.
Szép urasági : nak
épületekkel díszesíttetik , , házy István Nádor JspányNizsiderhcz mint egy 2 órá- , , nak, és ^edv«« élete párjány ira fekszik.
. ¡ j -.¡
vj nak Pálfifafcatalinnak költBuân , népes falu, Baranya , ségével t epíftetett. SzámVárm. Baranyavári járásb.
lál 2190 kath, és 340 zsidó
Krassó vize mellett Bara- . r lak. Dísfcesíttetik e' vs m ég
nya vártól ii mfdre fek.sfik _, fallal % eánczal keríttetett
szép ronaságban; 1 обо kat. ^.kastçllyal is, mellynek maAZO ó-hítü rác/.ot egyne- _.-gas torpyából az ellenség
• .530
]övetele're vígyáztak azarhány evanff. ref. és zsidót
azámláí , . a' kath. ésó-hitü- _ ra rendelt örök. Rég nfteknek tulajdon pléb. '4 tem- , luk .tartoztaíí a' vshoz. Lakosar kath. He£i vásárjai
plomaik va,rmak. }í#tárja
népesek. ^ u\\
,
.. , a' természetnek minde+i javaival megvagyon áídva. Bardtságos sziçetek , a' "K. . К ,
A' koz.onségçs vélekedés ide _„*оЗэ és a' D. S/.. 19° 14'— |
,20o 32' feküsznek ;
150
helyhezteti, a' rómak, bi
szigetekböl
álló
vidék
Potes Ouadripurgum vsát.
lynéziában , mellyek közBáb , (kis) mvs Nyitra Várm.
zül 60 lakhato, ésezekkozés hasonnevü járásb. F ,U.
Gróf Zichy. Lak. részint zí'il 32 elég tág, és valóban
kath . részint zsidók, 1 pléb. ■r; lakott szigetek , a* többi
csak nem mind lakosoktempi, termékeny szöleji
tói üres. El&ször találtafel
vannak. Küzel hozzá fekszik
ezeketTasman 1643 eszt.ben.
N. Báb helység, Nyitrálól
Cook pedig meglátogatta,
keletnek másfél mfd , kis
Bábnak filiája, mind a' ket- \r és megvisgálta 1773—7477. és öket Barátság' szigetoben 762 kath. és 150 zsi
teinek nevezte , mivel a'
dók számláltatnak.
más szigeti lakosok szokáBachovár, helys. Temes Várm.
sa felett az e' szigetiek e?yhasonnevü járásb. 700 kat.
más közt igen barátságolak. , kiknek tulajdon pléb.
sok voltak , és eránta is iés tempi, vagyon. F. ,U. a'
gen szívesek. 1793- kiszálReligyiói Fundus. Asválott itt a' Fr, Gener. Den. nyos ferdöji híreltetnek.
trerasteaux , két hajójival,
Szinerszeg és Nagy-Köveres
mellyek a' szerericsétlen La
között , ettöl 3/4 órányira.
Baciuh , tôt falu Zóíyom Perouse felkeresésére renVárm, felsö Járásb. Breznó delteltek , és ö is igen ked-

ves en fogadtatott-el , es élyosbb színüek, ésnemén/,
lelemmel m gajándékoztaszínüek, szelíd, barátságo»
tott. Némelly szigetek macaratterüek , minden gyapasan feküsznek , és Uáris
nü nélkül, érttlmesek, szorsziklákkal körül véve vangosak , tartanak szep plánnak ; közönsegesen rajtck tákat , és a' pallérozottak
tiszta 's egésséges levegö mcdja ssserént a' cserében
van, ámbár a' víz nrm eggyezésre íslépneb. De itt
mindenütt egésséges. 'Tbb- is bthozattak az embcri álnyire termékenyek , mível- dozatck pórnép kozütt az
tek , és népesek. Sertvések, Istenek' engcsztelésére. Szobaromfiak , és némellye- kás a' kornyülmetélés is,
ken kutyák (de eztket is és különös egy uinak tlváCook Otehaitibôl vitte oda)
gába , midftn Urhes nyavaaz o szelíd állatjaik. Ezela ér valakit Kyelvck a*
ken kivül vannak vad réNeuseelandialíéval, és Tárczék, galambok , papagá- saság szigetiekévél igen rojok , bttregerek . és halak.
konnab laMszik.A' tatiovíroGyönpyök is néhol talált at- zás ittis szin.V úgyszokásnak. Mioita pedip Cook 1777
ban van , mint más szige
ezen szipeteket meglátopat- teken , csak a' Király van
ta , vannak szarvas marhák,
ebbñlkivéve. Aí-Asszonyok
és lovak is. A' plánták kbzkés/ílenek míveket Papiros
zül vannak Yamsgyokerefc ,
szederfából
mellyek réSz Jánoshenyér , bor.«fák , szént vékonyan megvonva
kokoszdió, szapos gyombér ,
Dambret módra _ elliészíbambuszgybkér.rzukornád,
tetnek. Ertik a' mesterségeananász, czitrom, és papi
ket, hét vagy nyorz féle Dé
ros szederjfák, A' nevezemet az erös gyékénynek a'
tesbb szigetek nevei : Tonhúzós , boríorma rési.ébôl
gabuta , v. Amsterdam, tíaa' Pizánggyoknekj, és más
pai , Ramoka , v. Rotter^
míveket u. m. fésüket , hordam, Gufu, Wawau , Eau
pókat , horogmadzagokat ,
v. Mittelburg, Nuafoj Fid
hálókat, varrótoket csontschi , Niuta , Tabu v. Kep
ból , külön vastagságu czérpels, elébb Árúlók' országa, nákat,erszényeket kosarakat
Kutahi , v. Boscawens v. kákából, v. nádból, mellyek
Cook szigete, Tofna vagy
a' vizet kinem eresztik, karAmatufíha ;
Tufa vagy
kötoket, mely - paizsokat
egyVulkánCtüz okádó hegy)
tollakkal , köpönyegeket,
mellyet a' lakosok Isten- sapkákat tollból , készítenek tartanak , Anamokán ni. A' férjfiak foglalatosfcodpedîg a Vulkán. A'népszá- nnk foldmívelésben , há.é«ma minden szigeteken eg- pítésben , csolnakok , nádgyütt 200000 megy. Tonga- síp , sípok , nyársok, d/sibuta szigete nem ugyan a'
dák , tepezek , nyilak hélegnagyobb , de íegjelesbb, szítésében , hajózásl an , és
és Király' lakja, kinek ha- halászatban. Kevés déli 1 en
talma alatt vannak legtöbb ger szigeteinek lakosai muBarátsági szigetek. Van jó tatnak annyigeniet a' muréye is , lak. világos barna zsikára , mint az e/.efcéi. Az
színüek , vagy mint mások Europaiak az Asszonyok émondják valamivel h,omá- neket ékesen hangzónak , és
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jkellemesnelt' találták. A'
fötagok' hatalma kényétôl
íügg ; a' pórabbaknak sera
tulajdonok , sem szeméryes
bátorságok lïincsen , egé~
szen a' nagyjaiknak kényé
tôl fiiggnek , kik ugyan a'
Király alá vetve vannait ,
és az öt illetö tisztelettel
eránta viseltëtnejt, mindazonáltal egy határtalan
nemíi hatalommal élnek.
Noha számos Isteneik vagynak, Papjaik még sincsenek. f .
Hiszik a' lélek halhatatlaneágát :is. Fidschi szigete ,
melly Tongabutát nagysáfával felülmúlja, nines a'
ongabutai Király hatalma
alatt.Lak. jó hadi nép melly
a' nyillal , és paizzsal helyesen tud élni, mellyértis
a* szomszéd szigeteknek félelmesek.
iares , mvs Somogy Várm.
Babocsai Járásb. Dráva viye partján. Lak. Horvátok
és kath. kiknek számok 580
nevekedik. Vagyon tulajdón
pléb. 's tempi, kir. sóhívatala , Drává fón áltvezetó
révje 's a't. Határja gazdag
termékenységü. Baboosához
\-2j\ órányira fékszik.
Barcia vidéke , Barczaság , v.
Brassói kerület , Kronstäd
ter District , oder Burczen-,
land , a' Szász kerületeknek
eggyike Erdélyben. Határos felsö Fejér Vármegye'
néhány részeivel , HáromSzéki Székkel , Oláhsággal ,
's a' Fogarasi ker.tel. Nagysága a' legújabb felvetés
szerént 30 □ mfd. Népessége mintegy 80000 lélek. Fekvése minden Szász kerületek
köztt , az egy Bes/.terczeit
talán kivé^ién, legmasrasabb.
A'legalacsonyabb tájéka 198,
Brassó 326 , a' legmagasabb
íésze, a' Butschets béreznek
teteje 1360 Bécei ölekkel ha-

ladja-meg a' kôzép teng"ernek lapját. Legmagasabb ,
's legnevezetesebb hegyei ,
i) az említett Butschets bérczek , mellyek a' Kárpát hegyeknek részei , ezen ker.
nek sík1 kebélét kerítik délröl, két ágakra osztoznak ,
északira és delire. <¿) A' Sz.
Illiei , Oradiei , Mogarei ,
és Király köi hegyek, a' Kárpát bérczeknek részei. 3) A'
két rendbélieknek elágazati : a' Sz. Taraás , Nyény,
Kristián Márei hegyek 's á
t. Ezek'en a' hegyeken keresztül számos szorós útak
visznek OláhésMasryar országokba. Nevezetesebbek a'
Valie Mujeri, Temesi, Prediáinál áll a' Contumaczhivatal. Mind ezen hegyeknek bele gránit , külsejepedig mészkó. A' Barczaságnak lapályán , csupa domb
az, melly Ujfalu, e's Krisbától fogva, nyug.ról keietre Foldvárig nyu^tozik , 's
á' Bák.el nevü , melly Bras
só és U]falú közt fékszik.
A' levegöje egy általjában
híves y de mérstkelt , csak
hogy hirtelen. változó. Te
len ф kivált a' keleti széllel,
' éles, 's metszö hideg néha,
némelly nyárban pedig,
mint 1807-ben egyszerre oily
forró , mint Swaicz orsz,
ban, és szinte 2i°-ig enielkedö
Reaumumak meleï
mértéke szerént<
Folyóji
közt legi óbbek 1} az Olt vize , mellynek e' кег.Ьев soh
helyen árkaelhagyattatván,
csak essö vizekkel van tele;
és Holt Oltnak mondattatih.
%) A' Barcza vize , melly e
ker.nek nevet ád , és Szerïiesten felül a' Királykoi,
's szomszéd hegyekbÖl eredj
három azon nevü patakokkal nevekedik , Szernestvizéveleggyesül. 3) Temes vi
te)

_ jog —
re i melly Prediál határ
tyán , srabad kir» mvs Megyesi Székb. Erdélyb. sztíp
hegyböl , a' Temesi Contus/.öllö begyektöl kurülvétemáczon folül heletkezik , és
gyakran hirtclen ragadozótett völgyben. Lak. Szászok,
vá le&z. Patakai igen száOláhok , és üzigány ok. Szémosok : a' Veresmarti , Hóke egy evang. Superintend
moród , 's á' t. Tava Nuszdens nek ; az пет eggyesiilt
pachnál igen mély , tenger görög vallásbeli Oiálioknak
szemnek mondatik , 's néha pléb. és tempi, vagyon. Isgálya darabokat is láts/.a
bisfalvától másíél mfd.
íáts
. ; tik mutatni. A' Péterhegy- Beretna (Nagy) mvs Ungvár
_ i nél nyugotra lévô mocear
Várm. és hasonnevü jarásb»
tele salétrom részekkel ,
Ung fo mellett , eggy. gö
mint egész e' kôrnyék. Fölrög és kath. pléb, tempi.
de mindennémükep terméKözel hozzá fekszik К is Berezna helység , mindaketiökeny : a* vad és szelíd állatókban , 's madarakban ,
nek földes U. a' kir. kamactúszó mászókban , férgekra. Itt van a' Sz. Bazil eggyes : görög Szerzetesinek
ben, bogarakban, és külünösen a' halakban ; külömbklastr. és Szentegyházok ,
féle fákban, millyen a' lues
metlyben nagy búisú gyüfenyö , tiszafa , 's a' t. cselekezetek tôrténnek ; körmetékben,viràgokban,zôldnyékében eggyesül Vublya.
ségekben 'sfûvekben ; minvize Ung fóval , Ungvártóí
denfelé gabonákban és ve
mint egy 3 mfd.
teményekben, lenben, ken- Berki (Nagy) elegyes mvs Soderben ; arany , ezüst, ólom,
mogy Várm. Igali járásbao»
3hemes érczekben , kénesône'm messze Kapos vizétôï
ben ; jeles kövekben, edény- fekszik Alalának szomszédnek yaló földekben , más
jában , 6zo kat. 1. szamlál
és Atalának filiálja. F. U. G.
Erdéíyi részeket meghalad.
Smidegg, kinek itten gyöVannak tobbféle édes , és
nyörü kastélya , és kivül
borízü sayanyú , és érezes
jelos vadaskertje vagyon.
vizei is , és gazdag erdeji.
Osztatik 1) kir. szab. helyIde tartoznak n¿ és k. Ber
ki nevü puszták is. Földe
ségekfe ; ezek 1 vs, 4 mvs,
és 9 falu.
Torészyári U- .termékeny és szép szölei is
rodalomra , vagy alattvaló
vannak. "
falukra; számok 14» 3) ka- Biihiinye, magyar mvs Somogy
tona falukra. A' majori birVárm. Marczali járásban.
. tokok Brassó vsához tar
F. U. Gróf Festetif s ; számtoznak. .
lál 400 kath. és ugyán an»
Bécti Èrdd niiçyedje , I. Wie
nyi ref. lak. azok Tapönyner Wald Viertel.
ba végzik isteni tisztelete-r
Bekeny v. Buttyin mvs Arad
ket , melly pléb. filiája , eVárm. ésjárásb. fejér Körös
zekriék pedig tnlajdon Ekfónál feksíik Berendia és
klezsiájok vagyon. Szantó
Kujed között. Lak. kath.és
földe- 's szöleji termékeó-hitü ráezok mindegyik
nyek , jó rétteltkeí , legelö-^
vallásbéíinek tuíajdon pléb.
vel i fáyal > 's makkal bötempi, vagyon , azokn'ak
velkedík.
^
., 4
Borótínd,7 Weindorf
,7 Béré¿» számok 210
- - mégyen.
—n j -.-.
—
-- ^ * ~
Merethalom, Birthalmea, Gyer- bánez , mvs Alsó Fehep
H ÜB. iex^ L ВАК.
4¿r

— 7об
Várm. Srhárdi járásb. Erdélyben Bilák hegye alatt .
fekszik Károlyvárától fél
mfdnyire. Lak. Magyar re
form, és nem eggyes. görogcláhok, mind egyiknek
tulajdon pléb. és Ekklézsiája vagyon.
Ёогош-Sebe*; mvs Arad Várm.
Tiszántúl lévô járásb. Se
bos fónál Buttyinhoz fél
mértfdnyire. F. U. a' kir.
Itaraara. Reform, és ó-hítü
lakosinak pléb. tempi, és
Ekle/.siájok vagyon. 140 kat.
lako&i a'Buttyini pléb. végzik és ájtatosságaikat.
Botfalva , Brenndorf, Brigendorf , S/.ász falu Barcza vidékén Brassótól 2 óra. 1787ben 1278 tbbbnyire Szász ,
• 's néhány Oláh, és Czigány
lakosi, és ¿68 házai számláltattak , igen jó termékeny
határral , kls tornyos kastéllyal , mellynek kôzepén
• áll az evang. templom ; van
itt 1 nem eggyesült oláh
templom is.
Вrajjó , Kronstadt, Kruhnen,
Krünen , Bráschou, Corona,
Brassovia , kir. szab. harmadik rendbéli Szász vs, Bécstöl i26mtfd, (É.Sz. 43Э L3'
32" és К. H. 4,50 36' 30." alatt) a' Barcza vidékének
lapos részén fekszik egy fél
mtíd hosszú , 's i/*4 széles
völgyben. Belsö kerített vs. ra , 3 külsö vsokra~, 's majorokra oszlik. Oszveséggel
számláltatnak benne 3200
ház. , ezekböl 615. a' belsö
■ vsban vannak , és mintegy
«4000 lakosok , kik Szászok,
üláhok , Magyarok , Czigányok , ev^ng. kat. ésóhitüek. Négy szegletti formájú ;
eredete bizonytalan ; az bizonyos ; hogy XIII. XIV. század ~közt vette a' Corona,
v. Kronstadt nevét, az elött
Brassó , Barassó nevet vi-

selt. Elementen árkokkal és
sánczokkal eroeíttetett ; Si§rmond Király által köfalakkaí keríttetett bé. Hét bástyáji és33tornyai utóbbak.
Négy kapuk nyittatnalí ra jta : kövel kirakatott útszá j í
regulárisabbak , egyenesebbek ,.'s szélesebbek mintsem
a' régi vsokban lenni szokott. Két útszáji , 's egy piarcza éjielenként meg is világosíttatik. Csak nena mindenik bévezetett csatornákkäl ; és kútakkal fríssíttetik. Jelesebb épületi 1^ az
Evangelika vs temploma ,
a' fö piacznak nyugoti szegletén négy szegre faragott
kövekböl építtetett tornyával epgyütt ; 42 ölnyi és
г
lábnyi hosszú , és ií
}f2 ölnyi széles, mostani
tetejével 15 ölnyi magas,
tornya 23 ölnyi; belöl világos , faragott képekkel jeles , 1З83— 35-dig épült. 130
mázsa harangvan egyetlen
egy tornyában. 2) A' kath,
pléb. templom , 1766—82-ig
épült , szép , világos és díszes , Sz. Péter és Sz. Pál
tiszteletére szenteltetett. A'
Franciscánusoknak is van
itt templomok , melly az
elött KlarissaApáczáké volt;
az Evangelikusoknak Oratoriumok az ispitálynál ,
nem külömben az ó hitü
Görögöknek és Oláhoknak
is. Jeles épiilet még itt az
Evang. Plébániaház , haidan káptalan , és ker.Jbéli.
levél tárház. Ez most is itt
tartatik , valamint a* kerület' gyülése is. Az Evang.
Gymnasium' három emeletü háza, a' .4 Prédikantziusoknak épülete , mellyben
tartatik
a' Gymnasium'
konyvtára is «gyszersmind.
A' Gymnasiummal , 20 tanulók «zámára iatéztetett
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nevero ház eggyesült. Ezen
kívül van itt az Evangelikusoknak hat leány oskolájok ; a' Magyaroknak 1,
a' katholikusoknak 1 , a' .
Gorügoknek 1 , az Oláhoknak i iskulájok. A' kath.
liárom rendu normalis osJtola a,' kath. templom mellett van. A' nyilván való
épületek köztt jeles a' vs'
bét emeletiiegy tornyú ha
za ; a' Kalmár egy emeletü
ház , tele rakodó boltokltal ; a' nagy és kis kaszárnya , fenyíték és dolgoztató
ház; vs vendégfogadója, '»
a' polgár ispitály. Vannak
jeles polgár háxok.és könyvnyomtató mühelyek is ben
ne. A' vs és külsö vsok
közt mintegy 100—îooôlnyi
tisztás hely van , kivévén
a' vsnak délre és északra
fekvö részét , melly a* vár
CkApolna) , és R.á<:z hegyig
ter jed. A vár , vagy kápolna hegytetön most is fenn
vannak a' régi , hihetö el80 Uraiktól , a' keresztes Vitézektôl epíttetett várnak
és kápolnának omladéki ;
oldalán derék bükkfa erdö
díszlik ; ebben két jeles barlangok is találtatnak. A'
vár hegy áltellenében, melly
sok patikai füvekkel is bövelkedik , fekszik a' Rau
penberg ; ez is két vigyáxó
toronnyal ékes. A' vshoz
észak-keletre vana'Schlosherg, s e' mellett a' Müh
lenberg; az elsön kis négyszegü vár van , négy bástyákkal , több szobákkal ,
*s egy szük kaszárnyával ,
néhány
kaszamátákkal ,
árkokkal , sánczokkal egygyütt 's a' t. — Brassónak
három külsö vsi vannak ,
1) A* felsö külsö vs , vagy
Bolgárság , Snhkée , hegyeken fekszik mezö gyümölcs,

kivált cseresnye , kerti , és
virág kertek között. 1409
házok voltak benne , az
1787-diki seámlálás szerént.
La к os i Szászok , Görögök ,
Oláhok és Czigányok. Itt
nevezetes az Oláh plébánia,
tempi, és iskola ; az Evangelikusok oratoriuma , a*
katona gyermekeket nevelô
ház, a' Salamon barlangja,
a' sok malom , vás/.ontejérítés 's a* t. 2) A' Bolonya
külsö vs, Blumenau, Blumaná , mellynek része a'
Sz. Mártonyfalva , és Czigányság. Házai mintegy 560
lakosi Szászok , Magyarok,
Oláhok és Czigányok. Az
Evang. Magyaroknak itt 1
Oratoriumok , a' kath. egy
kápolnájok , a' Szász evang.
egy temp', és iskolájok ne
vezetes ; itt is nem külömben »ok a' majom, gyümölcsös , veteményes és virágos
kert. A' papiros malom , és
vas hámor igen jeles. E/en
külsö vssal eggyesül a* Csiga hegy , mellyböl igen jó
agyag fold àsattaÇik ki. 3dik külsö ve az O Bras9ó ,
melly fellebb fellebb terjedett s/int a' hegyekig , 600
ház. Szász , Német , Oláh ,
és néhány Czigány lak kal ;
két evang. Szász , és 1 óhil ü
Oláh tempi kal ; a' réçi vs
házával. sok kertekkel, majorokkal, néhány malmokkal , serházokkal , téglavetñkkel 's a' t. Brassó vsa*
határin nevezetesek még a*
sok kerített gazdaságbéli
kertek, (Biergarten) majorok , mulato épületek ,
kallók, mellyekben 1787ben 1014 emberek
ltktanak. Itt a' nerei egyesült
Gorö?öknekvi tempi is van.
Általjában Brassó vsának
határa tágos , kellemetes ,
kivált midön a' ko/.eiluvô
4í*

ïiegyein és kertjeiben min- Bukuresd, falu Zaráncl Várm
iäen virágzóban van. Ez Brádi járásb.fekszik maga:
Ttiinden Erdélyi vsok közt
hegyektôl kerittetettvölgy
legjélesebb szamos kézmüben a nem eggyes. görö/s
' veire , és fontos kereskedé- pléb. arany és ezüet bányáj;
, sére nézve. Alig van mesjelesek. Korüs-bányátóL keterség, melly itt ne iizetlet felé 3 órányira.
tetnék , rész szerént a' Czéh- Chirstian d'or, Dan us arany
ben lévôk , rész szerént a'
pénz7 forintot és 43*rt ér.
Czéhben nem lévôk által. Columbia , 40 házból álló v<
Virginiai szabad statusban
jCzéhben lévôk 43 féléek, a'
jCzéhen kívül lévôk , órások,
Amerikában , Rivanna és
vargák , kov£csoló és foltoFluvanna vizek pszvefolyá• zó Czigányok. A' Szász, Nésánál fekezik, hotottaz ál
tal ellenben levó földnyamet , Görög , Ôr'mény , Oláh kereskedôk milliomokon a' Virginiai nagy fegyltat tesznek forgásban- Tuveres báz helyheztetett ,
lajdonkép való Fabrikáji
mellybèn 12000 fegyver 30
nincsenek , két hires vásártonna puskaporral tartatik,
jai , az Urnapi , és Minden Connor , kis vs Ulster tart. An
Szenti.
trim Grófs. Hiberniában ,
Brukmau , Piskia , helység
Püspök lakja.
Temes Várm. Sz. Andrási Csatár , magyar mvs Bihar
íárá'sb F. U. a' kir. kamaVárm. Varadi Járásb. F.U.
ra. Német lakosinak száma
a' N. Váradi Püspokség. La-,
1075 mégyen, tulajdon pléb. kosai kath. és reform, mindtemplommal. Asványos vi-, eggyiknek tulajdon pléb. és
ze végett isméretes. Mu- ekklezsiája vagyon. Határránytói fél órányirafekszik
ja termékeny? borakôzépa' római sánczok mellett ,
rendü. îde tartozik a' LaTemesvárhoz 1 órányira. tqbárí puszta is. N. Várad"Határja jó termékenyeégü. tó 1 másfél mfdny ire fekszik.
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Mivelhogy e' Lexiconra solían még praenumerálni szándékoznak , jelentem hogy çgész Május végéig , a' Praenumeratiót elveszem 20 fcrinttal, a' raelly Summának egyszerre való letételére kérettetnek , a' TjttL
Praenumeráns Uraknak neveik az utolsó Darabeleibe nyomtattatni fognak. — Az 2-ik
Darab Juniusi , az 5-ik Augustus;, az fcik
Noveraberi vásárkor elkészñl , akkor 25 fo
rint léezen az ara az egész MnnKának*

"J. aiaitatnais meg ezejt oz uj липучек.
Tanítv a mulattató Víg és E r z é k e n y An e k cl otok Meiszner Skizzeiböl. Nagy-Váradi Sámuel által.
1816. %vo i fl., kötve afl. 30кг. igenszép metszett képpel
és titulussal.
Д' Keresztes Hadak Rövid Leírása. Az Olvasást kedvellök' számára magyarázta Puez An'tal E. E. Р. В. P.
iSid. 8-vo igen szép metszett képpel. 1 fl. 30 kr. kötve
4. for.
Az Orosz Hadi f o g o 1 y A' Frantziák között, írta Kotzebue Moritz. Orosz Császári Hadnagy a' Generál- Stabnál, és a' St. Wladimir rendje Vitéze. Kiadta az Attya
Kotzebue Augustus, Fordította Czövek István, 8vo I816.
szép képpel és borítékkal 1 fl. 30 kr. kötve % fl.
ttten Im a das a. A' Keresztény Katholikusok számára.
Szerzette Bilkei Pap Ferencz. 8vo gyönyörü 9 mettszett
képekkel, kötetlenul Velinen 4 for. Póstán 3 for. Iron
t for. 30 kç. Nyomtatón a for.
Nemzeti Plutarkus, vagy a' Magyar Ország' 's vele
eggyeaült Tartományok nevezetes Férfiainak Életleírásaik. Kölesy Vincze Károly és Meitzer Jakab által. Elsö
és második Darab (az egósa munka 4 kötetekböl áll)
dí&zes Czímképpel es borítékkal 1815-1816. Ezen valódi
Hazai munkának mindenik kötetnek ára 2 for. 30 kr. köt
ve 3for. Fo.glalatj a az I. Darab na k.
Etele. — Szent István Király. — Hunyadi. — Vi~%éz.
Szilágyi. — Pannoni János. — Országh. — Corvinus Mátyás. — Zápolya István. — Verböczy — Marti»uzi. — Nádasdy Tamás. —. Zrinyi Miklós. — Oláh. —
Sambucus. — Báthory. Draskovich. — Weiss. — István. , ffy. 1— Pázmány. — Eszterházy Miklós. — Serpilius —
Kollonits. — Eszterházy Pál. — Moller. — Szirmay.' —
Sc.hmeitzel. — Pálífy János. r- Klimo. — Haddik. —
Trattner.
•
Il-dik Darabnak. Árpád. —• Kálmán. — Simon
de Kéza. — Dóczy. ■— Orbán. — Kinisy. — Bakats —
Thurzó. György. — Frölich David. — Kemény
Vesselényi. — Szécsényi. —- Páriz Pápai. — Buchholz; — Koháry. — Liebezeit. — Bel.
Kolinovits. — Marikovszky. — Faludi. — Jelky. — Nádasdy Ferencz. — Soretits.
— Benyovszky.—Jankovits. — Teleky. — Báróczy. A' harmadik Darab Márt/.ius végén készül.
Kazinczy Ferencz' M u n к á i i , Szép Literatura. 9 dar.
2.5 for. Velinen 50 for. ,
Tisztelendö Bourdaloue Lajos Prédikátziói, Mellyeket
még éltében Pater Bretonneau Ferencznek, ugyan azon
Társaság' Tagjának , általadott , és az annak holta után
kiadott , mostpedig T P. Szent-Gály Agoston, a' néhai
elsö Pvemete Szent Pál Rsndébol lévo Szerzetes Pap, a'
Magyar Nemzetnek lelki épülésére 's oktatására Magyar
Äyelvre fordított 1813— 16. 8. maj. 10 darab. 2.5 for. Köt
ve 30 for.

www

