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AZ O L V A S ОКНО Z

FEJÉR GYÖRGY. f.

'. J i ' J'i . Í f. «

A temérdek nagy, és egyes erôt megnalla-

dott raunkának vége szakadt. (xeographiai

kôzônséges Lexikon nélkül ее szükölködik

tôbbé Literatnránk. A' külfoldieknél becse-

sebb lehet e' munka , ama' száratalan bôvité-

sekre, jobbítgatásokra nézve, meliyek vilá-

gunk' mostani állapottyához képest szüksége-

sek voltak,s a' régiGeqgraphiának summásbe-

iktatása által, mellyet serami más e' rendbéli

Lexikonban se találhatni fel. De Hazai Ge-

ográphiánk nyert általa leg inkább tokélle-

tesebbülést: több Vármegyéink , Városainka'

helybeli leírások szerént kozoltetvén. — Mind

azon hibákat,mellyeket némelly derékTudós

Hazánkfiai észrevétettek velem , gondosan

helyre hoztam. Sajnálom , hogy szüntelen

kérésemmel nagyobb rész-vételt Tndósaink-

tól nem nyerhettem; melly miatt is a'híjános-

ságokat egygyñi egygyig elkerñlnem lehetet-

len volt. Hogy a munkát minden nyomtatás

és nyelvvel-élésbeli hibáktól megraentsem ,

fcülombféle terhas foglalatosságim nem enged-

ték.— Hübner és SperlTudósok'készítménnyét

e* következö T.T, kis Pap nrak fordították

Mag^arra: Cserven Tamas Beszterczei Me-

gyébôl, Gnzmits Isidor, Sz» Benedek Szer»

zetébôl, Márton István N. Váradi, Panlényi

Josef Egri, Spanner György Rosnyói, Tomsics

Ferencz Szombathelyi, Viber Jósef Eszter



 

gomi,Veres MihâlyPécsïirtègyébôÎ; r£szt vettek

benne Dereskei Mihaly, papságból kilépett , és

Hoblik Mártony, Torvény-Tanúlók is. A' dol-

gozásban jelesebben £áradoztak Veres Mihálj,

Mártort lstvän, 's "Gazmies Isidor. A* Nyotn-

tatásra én csak az elsô Daraban 12 ivekig ügyel-

hcttem; ettöl fogVâ jobbítgatta azt második

Darab' véçéig Cserven Tamás ; a' többit Krisz-

bai Jósei igazgatta. A' ternes nyomtatást

Рек Jósef, es Nagy Béníámin , Bctú szedök

hajtották vegre. A' rninden renden lévo be-

cses Hazafiaknaknevei is, kik elôfizetésekfeei

Hazai iiteraturánkróí nagyobbnál ttagyobb

érdemeket szerzö Trattner János Tartiás

Köriyvnyomtätöt segítték, örök émlékezetül

feljegyeztéttek. Vajna azon derék Hazafiak-

íiak elosegíttése által a' tiszteltt könyvn^om*

tató egy Dolgokat esmértetô (Real) Lexikon-

nal is bôvittse minéi elöbb Literaturánkat !

Pesten Majns g-dikén 1817*
f'-nttí" .vi;».« ,•»•!'. ■. -; .(;r í», < u-л . • : ; *j. ):Uvr ,

Kôf.iiT ;: - ?-.b vi'- .•• '

 

 



Sinai i nevozetes hegyköszik-

lás Arabiában az ész. S/.él.

a8° 50' alatt homok, 'a mész

h'6 hegyes pusztaságban.

Egyik a' magas Horeb hegy-

neít pirarais formára fel-

emelkedö két küsziklás csú-

csai közül, melly tudni illik

északnak vagy is ésaakke-

letnek a* tenger színe felett

6000 lábnyira emelkedik

fel i és gyönyörü me'ssze ki-

- látást szolgáltat, meglátni

tudni illik rola az. Arabsi

. tepgeröbölnek mind a' két

: karját egész azon hegyekig,

- »tnellyek Egyiptom' keleti

reszein feküsznek, valamint

' - ie látniróla boldog Arabiá-

nak partjait; Ezen, яг Ó-

Testamentomi Sz. Irásbán

olly nevezetes hegy csúcs

máskép Katalin hegyének

is neveztètik a' tôvénél fek-

.vö Katalin klastromtól ,

melly erós épületet görög

szerzetesek lakják , kik sz.'-

mos privilegyiomokkalkér-

kednek. A' kdsziklás hegy-

csúcs mellett délnek lapos

lévén a' hegynek tete>e, szép

kertekkel beültettetett, mel

lyek között egy kath. és egy

görög kápolnát találni, egy-

nehány viz forrásokkal ;

liagy bócsú járásokat tar-

tanak itt mind a' két val-

lásbéliek. Tiszteletben va-

gyon e' hegy a' Mahome-

danoknál is , kik hason'ó

Itépen a' rajta épült mecset-

jekbe buzgóri eljárnak. E-

zen hegytol délnek és nyu-

gotnak nyillik egy kies 's

Dem igen széles völgy^melly

HüB. Ux. V. DKB:

 

most az Isten vôlgyének ne-

veztetik , ennek nyugot fê

lé terjedö része Rephidim

völgyenek tartatik , a' hol

a' Sinai (vagy is Sin¿ vagy

Tain) pu$7.tából költözS zsi-

doság tanyászott vala. Ész.

felé szélessebbé lesz az em-

Htett völgy , ésegyangolQ

mfdnyi roneságot formel,

melly völgy moflt Melgan,

yôlgyének nívatik. TováLb

északnak fekszik a* Ral<a

völgy, és ezután a' Scheik

Salem völgye. Ezek a' há-

rom völgyek tartatnak a-

ma helyeknek, mellyekben

nyugodott vala a' Zíidóság

midön Mojses a' Sinai hegy-

re hivattatott.

Sinalunga, varos Toscanai N.

Herczs. Siena videfcjeben,

egy szerz«les tempi.

Sinay , vs Brabanczia tart.-

egy. Belgy torn orsz. 3200 1;

Sinbirkj , 1. Simbirsk. .

Sind, I. Indus.

Sindnkalla, kereskedö hely An-

gol orsz.hoz tartozó Madras:

Helyt. keleti Indiánan Ma

dura tart.ban;

Sindeisingen , kis, vs Wurtem

berg Kir.Schwarzwaldi ker.

3160 Jak. ; fekszik termé-

keny vidékben, lakosi torfa,

ésással , és ko fejtéssel fog-

lalatoekodnak. .

Sindi , öbÖl a' Persiai tenger-

ben Persia et kel. India kö-

zött.

Sindi , vagy Tatta , tartom.

kel. Persiában., melly tu-

ïajdonképen keleti Indiához

tartozik. Fekszik az Indjj-

ai teûgerëbôlnél Indus vagy



•Sind folyd partean, melly humedi herczeg alatt va-

e' tartományt hosszában gyon , hi Szubah nevet vi»

keresztülfolyja. Fólde nagy sel , többnyire szabad tet-

részént homokos , s ft le tro- szése szerént uralkodik. FÖ

mos és terméketlen, és csak vsa

némely részei lakásra's mi- ¡¡indi v. Tatta , ez elôtt igen

velésre alkalmatosok, több nagy fabrikás, és kereske-

helyeken kietlen száraz ho- dö vs volt , de már most

moít pusztákterjednek nagy jóformán megszünik , va*

darab foldekre szélyel. Ki- gyon még mostan is né-

váltképen termékeny azugy mely kézmüve, kiváltkép-

nevezet Delta, vagy is az pen a' selyemböl és pamut-

Indus torkolatjánál formált ból, és ezekkel meglehetöi

három szegü sziget, és ezen hereskedést üz. Fekszik egy

Júvül még némely északi messze tartó sikságon az

tartományai is bö termésû- Indusz fó torkolatja mel-

ek , és kivált riskását bö- let lévô szigeten. Éz elôtt

venteremnek. Levegöje me- egy idöben volt itten a'

lee ugyan, de egéséges még Braminoknak lö oskolaja.

is nagyobb részint. Essöt Ezenkivül itten vagyon a'

itt ritkán, kivévén a* ten- Subah lakhelye , és egy e-

ger partokon f'ekvô vidékit, ros kastély.

liehet tapasztalni , innen Sindowjche , sziget (6.°E.Sz.

юуаг által a' hévség kiál- ao8° K. H.) kôsziklâs , sok

hatatlan mértékre emelke- köszirtekkel kornyülvéte-

dik, melly fanyar álapot tett , Orosz orsz.hoz tarto-

«nyhitésére a' házak fede- zandó sziget- az Anadyru-

lekennagyszélfogókatszok- szi tengernek északi részé-

tak felállitani , hogy igy ben, nem messze Ameriká-

szünteleni szellö által kel- túl. Lak. Hugunok , Puszli-

lemetlen sorsokat könyebi- ákok, Kumiánok, Ruwinok.

tsék ; az ablakok is bézá- Sindringen, kis vs Wirtenber-

rattatnak , a' midon a' giában a' Hohenlohe-Bar-

meleg szelek fuinak , hogy tensteinhoz tartozandó , al-

magokat annak sütö he- só Neckár biróságban Jaxt

vétül és az iszonyú portul, mellett , 740 1.

mellyet magokkal horda- Sine , fö vs a* Kurdenek or-

nak, megôrizzék, Az Indusz szágában , Asiában.

esztendökkint kiönt, és a' Sine*, helys. Fortugalliában,

tart.t iszapjával terméken- Alemtejó tart.ban égy kie

nyé teszi. Fö termései e- tenger öböl mellett 270 h.

zek: riskása , buza, hüve- 1100 1. hajók' élló helye,

lyesvetemény , édes gyokér, és egy kastélya vagyon.

'sa* t. igen sok szelíd mar- Singalesen , 1. Ceylon,

ha, és szárnyas állat, te- Si-ngan-fu, a' Chinai Srhen-sî

mérdek hal , külombféle tart.nak fö vsa, négy órá-

füszerek. Olvaszfó , szala- nyi a' kiterjedése, igen ma-

mia , bezoárko , opopanak. gos , és rendszerént épültt

tutzia, salétrom , lazúrko , falakkal.

'sa't. Selyme iá vagyon. Singara , ország és vs a' Gan-

Lakosi résszeréntHindusok, gesen tulsó félsziget keleti

résszerént ide 's tova ván- partyán Ostindiában. A«

¿orló Tatárok. A' tart. Ma- Siam 14ir. birtoka.
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Sîngidumum , Singedum , vs ben , a' hivatalbélieknek

vagy Pannoniában , hol lakhelye, egy evang. tern*

most Belgrád , vagy felsö plommal , és iskolával kat»

Moesiában, hol most Se- kápolnával ; három vásá-

mindria; mert Taurunum- rokkal; mellette egy hal-

hoz közel esett: ennek pe- lal bovelkedö tó. Как. több- i

dig némellyek Belgrádot , nyire mestereraberek , éa

némelyek Zemlint tartyák. földmivesek.

E' t-ijban született Jovinia- Sinkend» Fond, Sindking Fond,

nus Cs. ' Fond d' Amo/tissementigy

Sini vagy Karusu , az az fe- neveztetik Angol orsz.ban

hete viz, vagy isFummel- az a' maradék mely a' nem-

zuleh , fó víz Persiában > zet' adósságának megkeve-

melly a' Kaspiumi tengef- sittetett Interessébol meg-

he rohan. r marad» Ezen Interesa kez-

SinigagJia , ("4g° 43' E.-Sz. detében vala 6—8 Proc:

3°° 5i'3o//K. H.^jeleske- mellynek lefizetésére bizo-

reske'dô vs Urbino Herczs. nyos tôke pénz (Fond) ren-

ben , 12000 1. Misa és Adriai deltetett. 1717 eszt.ben ezen

tenger mellett; révparttal, Interess 5 , és lassanként

é.s oskolával , Püspöknek végtére 3 Procentumra le-

széhe , esztendônként igen szállíttatott ■&' hitelezök-

népes és hires vásárja va- nek engedelmével, (a* kik-

gyon. ;í;¡t --i • nek a' . tôkepénzek vissza

Si/y, hegy Dalmácziábáft.ti a* ■ fizettettek , ha ezen Inte-

Trau Grófs. es ■ Bosnia кё* resnek megkissebbittésere

zött, mellytöl ötet a' Pro- rea állani nem akartak) ez

lok hegye választja el, éltal tehát azon tökepenz-

a' Dalmatziai öt hegyosz- b6l , melly 6—9 Proc. In-

tályokhozlartozikj és a'fté-4 terrssnek ki- fizetésére ren-

hai Velenczei Mórlakságnak deltetett , megmaradt egy

egyik részit teszi , hol sok derék niatfadek , és ebb6l

czigányok találtatnak , kik rendeltetett ezen Sinkinga

magokat Vas szerszámok Fond а* nemzet' adósságá/

készíttésével , foldmívelés- nak eltôrlébére, nielly las-

eel és ló kereskedésel táp- sankint annyira megnött,

lálják/ Margude mellett hogy esztendônként 2 mil-

gyakran ff&ld indulások tör- : lio font sterling) jövedel-

ténnek , meliyek után több- met béhozott* Ëbbol 1717

nyire tavak származnak. esztendötöl fogva Í774-iga'

Sink, ( kis-Schenk ) Tsinsoí» . békességes esztendükben 25

szabad Szász oláh falu Er-» míllio fiíettetett le , és

dély orsz.ban, a" Szász nagy még több is fizettethètett

Schenk székben ¿ hegyek vólna le , ha mas szüksé-

között egy völgyben Oit fó gekre , és eçyszersmind a'

mellett fekszik , az Evan- már elengettetett pénznek'

gelikusoknak és a' nem egy- Visszá fizetésére nagysum-

gyesultt Görögöknek Ekkl. ma nertl tendeiifetp'r voira,

ja, és a' lennek, 's kender- Sinkopur , bit. a" MulaMai

nek nagy termesztése van. félsziffeten , egy haSónneyü

Sink, Nagy, mvs Senk, Se- fö vsal , nieíly a' Rajah'

kinkú "Mare , nagy Szász ,széke.

mys 4e fö hely Senki szék- Sink-Stek¡ Nagy, Grófs. Schen-

1 *
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ftep Stuhl , Señes , Magno , Vaeyott itten 13 ha jó csiná-

- Sínkensis , Erdélyben a' 16 hely , hol igen suk ha-

Szász Székeknek eggyike, jók készíttetnek , паку ko-

fel. Feier Várra. részei , 's reskedések is folytattat-

a' Megyesi, Segesvári, Kö- nak itten a* Pakete tenge-

halmi , és Ujegyházi szé- теп, fôképpen czérnával,

kek között osztatott el. hajót épittô fával, szekér-

Nagysága 7 2^4 □ mfd. Fol- kenövel, viasszal , miiiden

de hegyes , magasabb a* feie gyumölcsel , selyem-

Szebeni , és Segesvári szé- mel és kartonnai, Fersiai

Itéknél , azert levegöje ke- szÓAyegekkel 's a' t.

ményebb , szölleje se érik Súut/t , 1. Ënzely.

eléggé meg. Folyói, kivévén Sinsheim, Leiningi Herrzs'.

Oltvizét, meliy déli hatá- vsa Badenben Odenwaldi

rit mossa , nevezetessek ker.ben , 217 h. 1750 1. és

nincsenek. Pô termései: a' sok timárokkal.

mezei vetemény, mellynek Siruo , 1. Bengo.

terraékeny vidékén nagy Sintacora , k. vs Decan orsz.

- di«ze van ; sok lent és ken- nak partyán Ostindiában r

ídért is termeszt ; bort is Asiában.

terem , de savanyút, 1772- Sintcheon, vs kies vidékben,

ben 1.5935 т holdföldeket , hegyek 's erdök köztt Ko-

4553 holdszöllöket , 1791- nangsi tart.ban , 3 harma-

fcen 4641 házas gazdákat, dik rangú vsok vannak a-

944 özvegyeket, 2460 egye- latta.

beket száralált. A' Marha- Slntfeii , Sentfeld , nagy és

:.- tartást , és méh tenyészte- terraékeny darab fold a'

test is jól üzik elegyes la- Paderborni Herczs.ben Bti-

Icosi. A' Szék két mvsokra reû és kis Dalen között vsa

(Sz. Agota, és N. Sink.) és Wünnenberg,

ао fainkra oszlik. Sio, fo ToIna Várm.ben, melly

Sinnamary, franez.szállítmány a' Balaton tavából folyik

Guiñeaban déli Ameriká- ki , és lefolytában mocsá-

ban, hasonnevü fó mellett. rokat okoz , febô Nyéktôl

StVi<v»£,írégi)fóvíz és vsPaphJa- Ozoráig Tolna Vármegyét

goniában; ez igen szép ten- Weszprém Várm.tól, innen

ger parti vs, föld szorula- pedig Simontornyáig , azt

ton, termékeny vidékben Fehér Várm.tól választja ,

Miletusbéliektoí építtetett, és ez utolsó mvs alatt Sár-

volt.Gymnasiuma , 's sok vizével egyesül, 1. Sárvíz.

más jeles épülete,Diogenes, А"» v. Si'on, kis helys. ész.

Cynicus' hazája. r nyug. részin a' Pate sziget-

Sinope , (42a i' 27" E. Sz.520 nek, a' Zangvebar rév part

47' 58" К. H.) (a'mostani) mellett.

derék vs az Anadoli nyug. Siamini la Pollonia , fó Alba-

kornyéke mellett Asiában niában , Makdonia határo-

a' Fekete tenger mellett, kon ered , ésaz Adria ten-

•gy révparttal, és jó kikö- gefbe omlik.

tö torokkal , egy le omlott Sion, Sitten, Sedunum, (46^

kastélyal , és 60000 I. Kik 14' 15" É. Sz. 2,50 1' 30" K.

-többnyire Görögök, de е- H.) WalHsi tart.nak fö vsa,

zek a* külsö vsban laknak, a' Sitteni pataknak a' Rho-

•s egy Ersekjek vagyon. dan vizebe valo béfolyásá
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nál , .5000 ï. 6 templomja ,

egy Gymnasiumja, szép vs

háza , egy ispitálya , és a'

Püspök' lahhelye vagyon

itten. A' vs mellett levö te

tón vagyon 3 régi vár. Fran,

nyelven beszélnek a' lako-

sok.

6iont vs Francz. orsz.ban az

also Loir oszt.ban 2100 1.

Sion , 1. Sio.

Sionapro , ÍÓ az Europai Tö-

rök bir.ban melly az Ad-

riai tengerbe foly.

Sionhouse, a* Northumberland!

Herczs. széke Angol orsz.

ban kö'zel Richmondhoz.

Vagyon itten a' legritkább

mesterségeknek tárháza

mindenféle festésekbôl ké-

pekbôl , márvány oszlopok-

ból és pyramisokbol.

Sior , or>z. és vs Korea félszi-

geten , Ásiában; Chinai Cs.

nak adózik.

Sipan , 1. Zuppana.

Sipayek, 1. Seapoyek.

Stphanto , Sifanto , Siphrus ,

Aichipelagus szigetie az Eu

ropai tengerpartja felé Sdil-

les és Mifo szigetek között

egy kikëtôhelyel , és kas-

télyal. Jó földje , és levegö

ege vagyon , Római és Gö-

rög hitíi keresztények lak-

ják , kjknek száma mint-

egy 5000 mégyen. A' ha-

son nevü fft vsa fekszik egy

magas kôsziklan. Ezen szi-

get mellett csak kissebb

portékákkal lehet hajózni,

'e akkor is a' szárazra kell

ki tenni a* bátorság végett,

A' sziget' földje termékeny,

fóképpen a' pamuttal; az

ég szüntelen tiszta és vi-

dára. Vagynak itten gyolcs

pamut materiát, és vitorla

vászont készirift fabrikák.

Siponto , Sipontum , vs Nea-

polisban Capitanata tart.

ban , közel Manfredoniá-

hoz t egy hason, jaevti teñí

geröböl mellett.

Siquani , fô vs Spanyol Cane-

sy Canchesi tart.ban Peru-

ban, déli Americában 4420

1. gabonával kereskedik.

Sir , Sihon , fó Tatárságban ,

igy neveztetik a' Ferganai

Sirnek, Sarasuval és Ansik-

kal való Öszve vegyülése.

Siradien , a' Lengyel országf

vajdaság volt, Kalisch és

Lenczicz , kis Lengyel orsz.

és Slézia vajvodaság között

a' 4 ker ben: Sirádz, Szadek,

Pietrkow és Radomsi hkre

volt felosztva , 1793 a' déli

Lengyel orsz.hoz , 1806 pe-

dig a Warsóviai Herczs.hez-

ragasztalott ; most az uj-

Lengyel Kirs.gé. ■*

Siragosja, regenten Syracusn ,

(370 4' É. Sz. З3З K. H.) ré-

, gi igen nevezetes, és jej.e»

vs a" Siciliai szigetnek Wal

di Noto keleti partján , egy

ezigeten két öböl között t

Püspokségnek széke , 4261 h.

13000 1. (a* T¿&i idökbea

»200000) ketkikötöhelye és

egy Citadellája , (váracs-

kája) vagyon. A' szomszéd-

eágban muskata bor terem

és jó olaj. Vagyon itten hi

res kobánya is , mellyben

Jhires hangos barlang ta-

láltatik , melly Dionysini

fülének neveztetik. A' ke-.

reskedés e* vsban nagyon

megcsökkent , azért nyo-

moruságban élnek lakosi.

Slrampur , Friedrichsnagor ,

legnevezetessebb kereskedo>

helye Daniának a* keietl

Indiában Ganges mell«tt,

í8 Januar.ban 1808 Az An-

golok által elfoglaltatott.

Sirbonit , tó Sephela tart. Jo-

daeában , Syria hatáTán

egy nagy puszta mellett ,

hajdan határ volt Agyp-

tus és Palaestina körtt.

Sierat G. . Schies , Chtsmó , ne

me* foin Sopion, Vàrmuberç



Eszterházi Hercz.hez tarto-

zandó ; vagyon tulajdon

pléb. kénkôves ferdöje , sa-

vanyú vize , és póstája. La-

koei kath. számok 1074.

Sirdschan) 1. Caramania.

Sire , Helyts. a' Tigre .vice

Kirs.ban Habessiniában ha-

son nevü vsal egy keskeny

völgynek ezélin , készítte-

tik itten pamút materia.

Sireth , fó Moldáviában Buko-

winából ered , magába fo-

gadván Bisztricza vizet a'

Dunába bé foly.

Sireth , népes vs az hason ne

vü fó mellett Gallicziában

Czernoviczi kerül.ben Mol-

daviai határok mellett.

$¡rf IVilajeti , 1. Serbia.

Sir Henry Martin itland, I.

Baux.

Sirkiaa , jó vs Herman tart,

ban , nyug. Persiában ; en-

nek ezomszédságában van

ama termékeny Kafus hegy.

Sirmió , helys. Velenczei bir.

ban Vinczenf inumban, Ca

tullus RómaiPoe'tának szü-

letéshelye.

Sirmium , régi legnagyobb vs

al. Pannoniában kel.re rSa-

vus és Dunaköztt, Bacun-

tius vizének partyain ; ítt

tartptt Maximinus téli szál-

lást , és itt öletett meg

Probus Cs. a'mocsár kiszá-

ríttás miatt megunatkozott

seregét&l. Most Syrmeim.

Sima, Cyrnos, kis Archipe-

lagusi sziget, NaesiaésSdi-

li szigetek köztt.

Sirning , mvs Austriában Ens

- fó felett Traun fertyálban;

vagyon kést és vellát ké-

szíttb fabrikája.

Sirocco , nevezik az Olaszok

a' déli keleti szelet. Ez Ró-

mában , Nápolyban , és fö-

képpen Palermoban Sitzi-

liában minden éló erót

meggyengíttó nagy hévség

miabt mind ki álhatat-

lan. . — A' Farenhei-

ti meleg-mér5 gyakran

110 egész 112 gradicsig fel-

hág; ezen szél ugyan annak

látszatik lenni , melly az

Arabiai homokos pusztaeá-

gükban annyira veszedel-

mes : 1. Samum.

Sirolo , helys. Anconához kö-

zel, à' hol egy régi feszü-

let vagyon , mellyröl ezen

kozmondás eredett: a* ki

Lórétoban volt , de Si-

roloban nemvolt, az látta

ugyan az anyát , de nem

látta a' úát ; Л' vidékében

jó bor terem.

Sirond, vs a' nyugoti Marat-

tokStát.kban Indiában ,ar-

ka zseb kendëkkel , és ágy

terítokkel kereskedik.

Sis, 1. Ajas.

Sisaren, Zizarga, kisszigeta'

Galicziai parton a' Korun-

nai tsngeröböl bémenete-

lében.

Sisiia , vs felsó Pannoniában,

most Sissek, itt tartott ré

gi szállást Tiberius , itt volt

Püspbk Quirinus.

Sisecke, folyó a' Marki Grófs.

ban Westphaliában , mely

Lippebe béfoly.

Sisran, vs Simbirski Orosz Fe-

jedelemségben , Sisrannak

Volgába val ó folyó torko-

latja mellett 1300 h. és 7000

lak.kal.

Sitsach , helys. Helvetziában

Baseli osztályban Siszgani

földön t vagynak itten pán-

tlika szövö és bôrkészitô

mühelyek.

Sissek, sánczokkal esgödrök-

kel békeríttetett helység

Horvát orsz.ban , Zágrábi

megyében a' Kulpa folyó

torkolatja mellett , 35 ház.

egy katonai hivatalházzal,

és iErarialis élés tárházzal.

Zágrábi Káptalanhoz tar-

tozik. Talaltatnak itten

■ Római régiségek.
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■Sissopo ty , vs Romania török

birod.béli tartom.ban, egy

fcisd»d félszigeten a' fekete

. tenger mellett , egy Ersek-

sége , de heves lakosa va-

gyon.

Sitian , 1. Sedschestan.

Sister, neve egy bizonyos ga-

bona merönek Belgiomban,

mintegy 7 Posonyi merös.

Sitteron , Segusteron, , Segeste

rica , (44o i*' $i" E. Sz. «3^

2,6' 18" K. H.) vs Fr» orsz.

ban , és az egész kerül.nek

fohelye , az also Alpesi oszt.

ban , szép tájékon fekszik

Durancze mellett 3890 lak.

egy Citadellája es szölöhe-

gye vagyon.

Sitang , folyó az hátulsó In-

diában , raely Pegu és Mar-

taban között egy tóból e-

red , del felá fordúi , és a'

nagy tengerbe béfoly.

Strike, 1. Norfolksund.

Sitten, 1. Sion.

Sitter , Siutria , foly<5 Helve-

tziában Sz. Gálli oszt.ban ,

mely a' Thurba ömlik.

Sitterah , Sattarah, egykor fô

vea Paischwának Maratt

orsz.ban , Decanbar Ostin-

diában. Már a' Paischwa

Punak vsban lakik.

Sitzendorf , mvs Austriában,

az Ens fónak Mannhards-

bergi alatti fertályában ,

Schmida mellett , vagyon

itten ezen tart.nak tôrvény-

széke , az Uraságnak vára,

és pléb. 139 házzal.

St'nt , 1. Assint.

Siwah , kornyék Barka tart.

ban Barbariában. FÔ részét

egy vízzel bövelkedö völgy

teszi , kopar 's meredek kö

sziklákkal vagyon körül-

véve , homokosée lapályos

földje vagyon , gabonát ,

foképen búzát , riskását

nagy bôségben , mindenfé-

le kerti veteményeket, SOK

gyümölcsöt, gránát almá-

kat, pisángokat, fügebet,

baraczkokat 's t. ef. és olajt

termeszt; fô termése pedig

mind jóságára , mind böse-

gire nézve az úgy nevezte-

tett dattel v. is Egyptomi

szilva. Lakosi Muhamedá-

nok , kik az Arabiai szo-

kást követik. Az ország kor-

manyozása koztársasághé-

li , de még nintsen jó kar-

ban. A' ffl hatalom egyne-

hányúgy neveztetettSrhaj-

kok kezében vagyon. A' Tö

rök Cszászár ugyan megis-

mértetik fo Uruak lenni ,

de semmit sem parancsol ,

nem is кар semmi adót.

Fo vsa /

Siwah , rosszúl épült, és köszik-

lákkal nagyon öszveszorit-

tatott , de népes helység.

Siwat , Basaság Amason tart.

ban Natoliában . foglalja a'

régi pontuszt , fekete ten

ger , és Anadoly, Karama-

nia , Marasch , Diarberk,

Arczerum , és Tarabasan

tart.nyok között fekszik ,

másképpen Rum tart.nak

is neveztetik. Hegyes ugyan,

de még is këvér és termé-

keny völgyekkel bovelke-

dik , 'e vizböl sem lát szük-

séget. Legnevezetesebb fo

lyó vize Kisil-vrmák, regen

ten Halys. A* hegyeiben

némely féle érczek találtat-

nak. A* réti termésen ki-t

vül föbb termései a' bor és

gyümölcs. Igen nevezctes

a' barom tartas is. Lako-

tinak Ie:Çnagyobb számáfc

teszik a' Turkumánok, Kuv-

ñok , azután a' Törökök,

's végtére a* Zsidók és Ör-

mények. Fovsa

Siwat v. Saiwas, regenten Se-'

baste Basának és Ersekség-

nek széke , szép laposon

fekszik nerri raessze Kisil*

Irmiktól , falakkal vagyon

kôrûlvéve, vagyon 6oocu> lv



és egy bies kastélya.

Siwer , 1 Nadowessier.

Sixena , falu egy hires Apá-

tsza Monostor mellett, az

Aragoniai határoknál Spa-

nyol orsz.ban , a* melyben

egy Priorùé rendeltetett , 's

a' Malfcai nagy mester alatt

volt , ltinek alatta való A-

pátleányai Maltai dámák-

náh hívattattak.Ezek raind-

ny rijan régi nemes nemböl

valának , kik csipkés kö-

pönyeget, és egy fehér ke-

resztet vászonból a' mejje-

ken viseltek , 's mellette egy

pántlikát, mely a' bal hó-

nalok alatt függött. "

Sixpence, (olvasd Siszpencz)

Angely pénz, mely 6 pénz-

böl , vagy is 3 \fi garas-

ból áll.

Sitaliska , helység Livadiá-

ban Görög országban, mely

a' Salo.nai öbölbe kiömlik.

Sizan , vs Fran orsz.ban Fi-

nisteri oszt.ban 2890 lakT

Sizendo'f, falu a' Schwarzen

berg- Rudolfstadti Herczs.

ben 57 ház. és egy kék fes

te fabrikája vagyon , melyr

bol eszten.ként aooo mázsa

Hollandiába küldetik.

Sizikama, parti vidék Cap-

landban , Plettenbergbey és

Kamturs folyó között, igen

hegyes tartomámy, de még

is közben szép.és vetemény-

nek , 's rétnek alkalraatoa

Iapossága vagyon; vajvon

számos marhája , sok"v&d

állatja , és vadászatra va

ló vadja.

Skagfn,Schfigem szegIet,hason

nevü várpsnak elö begye,

Jütlandiának legkülsö vé-

gin, mely észak-kelet felé

az északi tengerig terjed ,

's Rjff-Skager-Raknak ne-

veztetik. , mellette vagyon

egy csekely gázló víz, mely

másfél mfdnyire bémégyen

, a' tengerbe , és az hajókra

nézve igen veszedelmes ,

mert a' forgóezél nagy erö-

ezakkal reárohan. Lakosi

ezen veszedelmes tájjéknak

táplálják magokat rész sze-

rént l'élszeg úszó hal fogá-

sával , rész ezerent hdjó»

szolgálattal.

iSAoj'T/iAor/itJütlandiánakhosz-

szú északi vége, homokból

áll , mely az északi tenger

be egyenesen bényúlik.

Shakerrah, 1. Cattegat , és Ska-

gen. •

Skogejtrand , kereskedo kikö-

tö hely a' Pániai szigeten

Islandiában , kénkô tiszto-

gatással.

Skalholt , 1. Reinkinrik.

Skalin^ifield , legmagassabb

hegy a* Fároi hegységek

között , fekszik Strömöe

szigetben, 2040 láb. a' ma-

gossága.

Skaliei , Cseb vár és jóezág

Frachini ker.ben Wolinka

mellett , hol borostyánkfr

találtatik.

Sкalieг , 1. Szakolcza,

Skalmitz, vs Lengyel Kirs. Ra-

domi oszt.ban, Nideka fó

mellett 132 ház. 2000 lak.

nagy gyapiii fabrikája va

gyon , melyben sok fehér

és barna posztó készíttetik

a' parasztok' ôltôzetére , és

egy pléb.

Skalnok, falu felsô Magy. orez,

ban, Tiszán innen , Gömör

Várm.vel öszveeggyesitte-

tett kis Hontban, Rima mel

lett , i<S földje és márvány»

tôrése vagyon. Lakosi több-

. ,yire kádárok , kik mun-

jt_ikat Pestre hordják , és

azokat pénzért , v. búzáért

eladják.

Skalp , ezoros általjárás Islan

diában Wiklowi Grófs.ban

két kôszikla között , me-

lyeket egy valami rettene-

tes erönek kellett egymás- '

tól elválasztani. Az út egy
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87.oros , 's fákkal tellyes Lengyel Kita. Radomi osít.

völ^ybe vezet, 's eztet egy ban, vagyon itten pléb. im

Eezesre méltó vízzuhanás nemes Cuiria, 's népes vá-

zárja bé , Poweeícurtnál , sár tartatik.

bol a' viz go lábnál mago- Skawa , folyó Oalicziában a'

sabbról zuhanik a* köszik- Sandeczi kôrnyékbôl ered »

lára. i es a* Myszleniczi kôrnyé-

Skana , L Schonen. ken kereeztül a' Visztulába

Standerborgt vs a' Dániai Aar- szakad.

hü'asi szer/eti hivatalban. Skawina , kis vs Myszleniczi

Sknndtria , Skanderike, 1. Ale- kerül.ben, Visztula és Ska-

ága&dria. winka folyók mellett, egy

Skandinaviaifélttiget , így ne- pléb.val.

veztetik a?.on tájék északi Skeninggrave , kikötöhely An-

buropában , melynek kete- gliában Jorki Gróf'ságban »

. ti része Svecziát , nyugoti melynek partján sok ten-

része pedig Norvegiát for- geri borjúk találtatnak.

málja. • Skenninge , kis vs Svecziában.

Skanßr , kis vs a* Sverziának keleti Gothland tart.ban ,

déli Gothlandiájában , szé- 'másfél mtfdeyire a' Weteri

ke a' Püspükségnek , kinek tengertöl , mioden eszt.ben

káp^alantemplomában még 29 Jul. nagy ló és ökÖr vá»

most is látszatnak néhány sarja vagyon , 's gyönyörü

régi GoUiusz Királyoknak tájékon fekszik. A* Svecziai

temetöhelyek. Táijékában Királynéhoz tartozik.

találtatnak sok emlekkö- Skeptham, révpart déli részia.

vek t melyek alatt a! ha- a' Svecziai Medelpad tá]é-

lottak eltemettettek. ' kának.

Skara , Scaurum , legrégibb Siemes, halászó hely Irlan-

vs Westgothlandban , Svéd diában Dublin! Grofs.ban ,

orsz.ban a' Goth országnak nem messze tôle fekszik the

hajdan fövsa , és királyi Skerries Rocks , 3 köszik-

lakhelye ; ezeknek tetemi lák , honnan sok tengeri

még az itt lévô fô tempi. plánták szállíttatnak Kelp-

ban fekszenek. Lidköping brenenbe.

vstdl 1 mfd. Az ország ka- Skibberen, mvs Irlandiában ,

pitánnyának , és egy Püs- Corki Grófs.ban , Hen mel-

ptiknek lakhelye, van Gy- lett oly tájékban fekszik,

mnasiuma és vadaskertje mely veteménnyel nagyon

is. Kbmyékében fenn van- gazdag, vagyon itten posz-

nak még azon kövek , me-: t'ó és vászon fábr.

lyek alátemettettek a* po- Skieen , Schauna, vsNorvegiá-

gány Gothusok. ban Christiniai Megye hi-

Skardi hegyek , az EurópaiTo- vatalban, hason nevü folyó

rök birod.ban Magyar or- mellett 1800 lak.

szág felé Hemus és Karpa- Skieltkiör , kis vs Dániában ,

tus hegyekkel vagyon ösz- Seelandi szigeten.

vecsatolva. SA/ел lo epers , Skieläufer , így

Skardin , 1. Skardona. neveztetnek Norvegiában a'

Skarsine , falu Sileziában Oel- hegybéli parasztok , kik az

szi Herczs.ben aczél ferdö- úgy neveztetett Skienen r

vel. mely egy neme a' vékony

Ъкагуехот , urodalom és mvs 's MU» deszkából készít



ietett kórcsolyának , iszo-

uyú sebességgel szaladnak

a' jégen vagy a' havan, 's

a' háború idején kônnyu

lovas szolgálatot te&znek ,

vagynak is mindégóoo Skie-

läuferek a' Danus királyi

táborban.

Sàinota , kis , kôsziklàs pusz-

ta sziget az Archipelagu-

son , az Európai partokhoz

közel.

Stires , Scyro , Török sziget

az Archipelagusban hegyes

és k63zirtos;vagyon jó.mar-

ha tartása, sok bora, pa

ñi utja, kendere , 's már-

ványa 1800 lak. kik Görö-

gök. F6 vsa

Skirot , Görög Ersekségnek

széke , vagyon egy kikötö

helye.

Skive , Schevia, vs Dániában

a' Wiborgi Megye hivatal-

ban.

Skläreti, törzsöknep Asiaban

a* Török Oeorgiához tar-

tozik.

Sklavfolyó , L Makenzie fo-

lyót.

Sklav v. Rabpartok , egy része

ft' felsö Guineai tengerpart-

nak , Rio-da-Volta , v. is a'

Sz. Páli foktól fogva nyu-

fjot felé Benin v. is a* ve-

, res csúcsig 60 mfdnyi hoes-

ezaságra kiterjed , a' széle

bizonytalan. Az egész tar-

tomány róna , alacsony ,

homokos, mocsáros, de né-

mely tájékban még is ter-

raékeny. Az éghajlata ol-

lyan , mint az Aranypar-

toké, a' tenger part felé

még is a' nagy mocsár mi-

ett egésségtelen. Hegyek

csak \6\ belôl a' tart.ban

laláltatüak. A' Rio-de-Vol-

ta mellett legnevezetesebb

folyó az úgy neveztetett

Rio-de-Lagos (az az parti

folyó) Termései azok , me-

lyek az Aranypartoké, csak

hogy arannya nîncsen , *I-

lenben sok sava vagyon.

Veteményei : mâle , nagy

köles , durra v, kis köles ,

pálraa, más nemes gyü-

mölcsfak. Allatjai: mintaz

Aranypartokon, elefántok

ritkábbak : a' sakályokat

(török róka) megeszik a'

lakosok. Ezek mind Nége-

rek, azomban még is nem-

zetségre, és nyelvre nézve

is külömbözök. Fö nemze-

tek most a' Dabomek ,

kik durvák , 's felényire va-

dok , 's egy réeze Barbarok.

Sklavok tengere , nagy tenger

északi Amerikában.

Sklenno , Glaserbay, Üveghu-

taferdö , tôt falu Bars Vár-

megyében , 1 kath. tempi,

kénkôves ferdövel , 's ol-

vasztó hutával. Egy tetó

kozepén vagyon egy üreg ,

mellyet a' természet darás

kôvel boltozott, 's mely ve-

rejték lyuknak neveztetik,

mely felette meleg a* nél-

kül , hogy legkissebb gôzét

lehetne érezni. '

Skiow, vs Orosz bîr.ban Mo*

hilewi Kórmányságban ,

3000 lak.

Sköfde, Skiöfde, Scedvia, kis

vs nyugoti Gothíandiában

Tyde folyó mellett Svecziá-

ban.

Skühlen , vs Saxoniai Thurin-

giában , a' Weiszenfelsi hi-

vatalban , hires a' fazeka-

sokról.

Skofiolaka , 1. Püspöklak.

Skogkloster, mvs Helsingland-

ban Svéd orsz.ban , Mälar-

tó bal partján , Upsalától

nem messze , egy kastélyal,

ió réwel , szép kerttel , és

két vásárokkal.

Skole , urodalom és vs Gali-

cziában Steyeri kerül.ben ,

egy kath. és egy görög pléb.

egy vára , vashámorja , és

örl& malma vagyon, Opor



folyó es az országút mellett

^ fekszik , mely Magyar orsz.

ba vezet»

Skoon, Skiën , kozépszerü vs

Svecziában Madelpadi tart.

ban , nagy hilászatja va-

gyon , fóképpen szemling

halból.

Storpia , Uskup , vs a* Török

birod.ban Serbiában, közel

a' Wardari íorráshoz , szé-

ke a' Görög Ersekségnek ,

4000 lak. es bör fabr.

Skotjchau, С49Э ¿o' É. Sz.}szab.

V* Austriai Sileziában a*

Tescheni ker.ben , a' Csász.

út mellett. Teschen és Bie-

litz között, a' Vistula bal

partján , vagyon egy ura-

ság vára , 1 kath. pléb. és

tempi, oskolája , postája ,

ispitálya, uraság majorja,

2ío ház. 1420 lak. kik Né-

rnet.ésSlésiaiLengy.nyelven

beszélnek. Nevezetes itten

a* 200 ölnyi hosszú Császár

hídja a' Vis£tulán által.

Skrupi , máskép Charonea ,

falu török birod.ban Liva-

di tart.ban.

Skullerek y a' Themse vizén va-

•16 csónakok Angliában, me.

lyen csak egy hajós öved-

zik , 's mellyek csak az em-

berek ide 's tova hordozá-

- sára vagynak rendelve.

Skutari , Iskodari, erös vs Tö

rök bir. Albániáb. a'Bojana

víznek Skutari tóból kifoly-

ta mellett (42© 24'É.Sz.44»

ao'K. H.) kath. Püspokség

széke, fával kereskedik.

Skutari , L Eskiudar.

Skutsch i Kinszky Grófság vá-

rosa Cseh orsz.ban a' Chru-

dimi ker.ben 450 ház. 3100

lak. dékány tempi, polgár

ispitálya , és kenderszövö

mühelyeí vannak.

Sijre , Skia , Hebridi sziget

Scotziában, 50 mfdnyi hosz-

szú , és .3—30 mtfd szélee ,

térsége 800 П rofd és 26000

lak. zordon és hegyes, nagy

saükséget szenved a' fábo4,

de nagy jövedelme vagyon

az ökör, és juh tartásból.

A' szigetnek csak negyed

része alkalraatos szántófol-

deknek és legelönek, a' tob-

bi haszonvehetetlen. Vagy

nak itten halakkal bóvel-

kedö tavak , és folyók , 's

némely folyókban ig&s

gyöngyök U találtatnak , a"

tenger kôrnyékében töke-

halak és heringek fogattat*

nak. Ásványai ezek : mész-

k6 , márvány , ón, ákhát

ko 's topáz ko. Eszten.ként

З00 tonna Kelp égettetik ,

öbleiben jó kikötö helyei

vagynak. A* dél-keleti vé-

git a' the Pointof, Slate te-

szi (56o ,52' 1«" É. Sz.) a*

sziget tartozik az Inverne-

szi Grófsághoz.

Slabbnrek , a' hering fogásra

szolgáló kisded csónakok.

Siaboda, Sloboda, így nevez-

tetik Russiában egy külsó

vs az idegeriek számára , 'a

annyit tészen a' tót nyelv-

ben , mint a' német vsok-

ban szabadság • mivel az

itt lakó idegeneknek és ka-

tonáknak különös szabad

ság engedtetett. Siberiában

Slobodának neveztetik a'

megerósíttetett helység.

Slagelse , elég nagy , de rosz-

szúl épült vs a' Seelandia

szigeten Dániában , lakosi

dohány és más vetemények

termesztésével táplátják ma-

gokat. Jó kis oskolája , és

24 szegény deák számára

Sazdag fundátiója vagyon.

eletfelé egy tetón fekszik

egy régi klastrom , de ев

most királyi vár Andwort*

strom , v. Anderskow.

Slan , 1. Schlan.

Slant , kis vs Irlandiában á*

Cast-Meathi Grófs.ban Boy-

ne mellett , vagyon takács-
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»Aga. , is egy nemes vára, sze ered, Gottorf és Schles-

útí kerttéi. wig mellett elfoly , 's et t öl

ülaney , folyó Irlandiában , vagyon a* neve is , ée a' ke-

Wexfordi Grófs.ban , Wex- leti tengerbe szakad.

fordnál a' tengerbe szakad. Sleydingh* , vs Brabancziában

¿Ioniza, falu Erdély orsz.ban ¿180 lak.

Hunyad Várm.ben, vagyon Sliebh - Bloom , bérczes hegy

aranybányája. Irlandiában К ingis és Que-

Slanten, pénz Svéd orsz.ban, ens - County között , sole

1 kr. ér. helyt meghághatatlan.

Slatopol , helység Russiában Slieó-Donard , 31/50 la b magos-

a' Chersoni Guberniumban, ságú hegy Irlandiában Do-

többnyire Zsidók a' lakosi, Weni Grófs.ban.

's nagy kereskedést üz. Sliedhoft , kie eziget Svecziá-

Slavetin , ravs Cseh országban ban, a' Gothlandi kikötö

a' Rakoniczi ker.ben a' Sla- mellett a' keleti tengeren.

wieti jószághoz tartozandó, Sliedrecht , vs déli Hollandiá-

vagyon egy régi vára a' ban «500 lak.

Bidlina hegynek alya mel- Sligo , Grófság Irlandiában ,

lett , 's egy kath. pléb. 's északról a' tengerrel, kelet-

kápolnája. rol Leitrimmal, és Roskom-

Slavin, tó Neumarkban Bran- monal, dél. és nyug.ról Ma-

deburgiában a' Pomeránia yoval határos , 37 1/4 O

határok mellett. mfdet foglal magában , egy

Slawijzin, vs Lengyel Kirs. a' vsa , 30 eklezs. ,597o ház.

Kalischi oszt.ban. ¿375° 1*1* • vagyon. A' tart.

Siawitjchin , mvs Morva orsz. némely helyeken hegyes ,

ban a' .Hradischi kerül.ben máshol sík , v. mocearos,

egy pléb. 'e vára , 134 ház. és csak a' rónaságban talál-

's 750 lak. tatik jólegelo-, tavakkal ée

Slawkow , vs Varsóban Kali- folyókkal bövelkedik. A'

schi osztályban Prszemsza hegyek alatta' Roskommo-

mellett 330 ház. 's ezüstbá- ni határoknál nagy magas*

nyája. ságra emelkednek a' Cur-

SJayne , Slana , fó Leinster lew-Mountainek. FÖ vsa

tartom.ban , Hiberniában, Sligo, (54=» i4/5«>//E. Sz.) fek-

Wicklow Grófs.ban ered , szik egy folyó mellett, mely

és Wexfortnál a* tengerbe a' hason nevü öbölbe sza-

ezakad. kad, 'a lazaezezal bovelke-

bleaford, népes falu Angliáb. dik , 8000 lak. és egy alkal-

Huntingdoni Grófs.ban, 1 matos kikötö helye vagyon,

szép tempi.mal. vászonnal nagy kereskedést

Slee, eromív (maschina) mely üz. Sligo mellett nagy kó-

által a' Hollandusok akár- esoport vagyon üszvetor-

mely nagy hajót is a' szá- »yosodva a" régi idökböl, ,

razra kihúznak. mely Giants-Grawnak (O-

Slegeebay , tengeröböl Irían-» riások sirjának) neveztetik.

diában. Sliwenect , 40 házból álló fa-

5leño , falu Bars Várm.ben . lu Cseh orsz.ban Rackoni-

vagyon meleg ferdöje. czi ker.ben, egy kath. tem-

Sley, Slia, folyó a' Schleswi- plomja , malma , és szép

gi Herczs.ben Pole erdö- setét veres márvánnya va

hen j Gottorftól nem mesz- gyon, melyböl asztalok , és
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tnás ház» eszkozök készit- tengerig viszen , csak kéfr

tetnek. ùtja vagyon , 560 lak. és

MvitiSlinze t falu Karnioliá- egy öszvedült eróssége.

ban Adelabergi kerületben Slosella , mvs Dalmatziában,

a' Kranziani erdök mellett, SebenicoGrófs.ban ; vagyon

egy látásra raéltó üreg va- masztix raézgája, halászat-

gyon itten , mely Sz. Kan- ja , és márványko bányája.

ziári barlangjának nevez- Slough , királyi mulatóvár

tetik. Angliában Middlesexi Gróf.

Slóbodai Ukrainok ,1. Charkow. ban, Windsor mellett, Her-

Stobodskoi, vs Russiában Wiet- scheli Csillag vizsgáló tor-

koi Helyt. Wietka mellett nya , és abban 60000 fon-

710 ház. és ¿000 lak. bört toa Telescopiuma vagyon.

éa szappant készíto fábri- Sluin , 1. Szluin. . :.л

kája vagyon, öt országos Sluini hatdrôriô hatona kerület,

vásárt tart , és Archangyal- Horvát orsz.ban, Karnioliá

ba , Moskvába , Maítar- kôrnyékrôl és ész.ról, KulT

jewbe , és Irbitbe is ke- pától,Sicheiburgtól,Károly-

reakedik reszszerént tula]- városáig , a' hola' katoiia-

don portékájával, ú. m. vá- . aég stabja fekszik , délrôl

szonnal , bftrrel , szapannal, pedig Sluinig terjed.

réz és vas edényekkel, rész Sluschowitz , mvs Morvában ,

ezerént pedig idegen por- 1 Hradischi ker.ben 107 ház.

tékákkal. . > V - 700 lak. vagyon. .>

Slobosia , vs Oláh orsz.ban. Slays , eres tengeri vsotskar

Sloepmester , Maitre de Cha- .¡ Elandriában Scheldének a'

loupe , hajóa legény , ki a' tengerben való oblénél 1500

tengeri esonakon jár , min- lak. 's egy kiköty helyeva*

den najó azefszámokra gon<- gyon. Ù , )t

dotvisel, 's raegörzi a" Ma- Sluzk , ("52° *o< E; Sz. 4.Ç0 30'

trosokat (bajos szolgákat) K. K.) kérületi vs Russiá-

hogy midön a' szározra ki- ban Minski Guberniumban,

jonnék, el ne szökjenek. Slutch fó mellett, 3 vara ,

Slomniki, vs Lengyel Kirs.b. kath. prot. és görög. tempi.

Krakkó oszt.ban Sczernja- .11 a' protestánsoknak Gymna-

va folyó mellett 150 ház. sium , 's ,500o lak. vagyon.

450 lak. 's egy plébán. va- Smaaiehneñ , alhivatal a' Nojr^

§уос. ,í i," ~aí •! - • •■ • wegiai Christianiai hajós

Slonim, (5<гЧ 4$' Esz. Sz,) vs hivatalban.

Russiában Grodnoi Helyt. Smäland , Smätändia, legna»

Stschara mellett 4500 làk. gyobb tartom. Gothlandiá-

Itt vagyon a' Jesuiták' Re- ban Svecziában , keletiten-*

sidentiája. .t . ger, és a' keleti 'a déli Goth-

Slonitz , rova és kastély Rako- landia , Hollandia, Scho-

- niezi ker.ben Cseh orsz.ban, nen és Blekingen között fek-

G. Kínszki'é. Kôrnyékében szik , «6o □ mfd. éa 31000»

telálni akátot , márványt, lakosokból álló sík tájéka

jáspist, 'a t. ef. . '• vagyon, a* tartorííány dé-

Ëlooten , vs Frislandiában nem rekâsaH hegyes, caak egf

mesaze Slooteri tengertöl , kia része róna , a' tekefor-

«gy hajókázásra alkalma- ma kutyahegy (Hundsberg)

tos vizén kívül , mely út a' mely szabadon álló hegy ,

vároion kerasztül Zuyd'i az egéss tart.ban legmaga*
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líokon termo , 's jól mívelt,

sok legelöje , 's erdeje va

gyon. Némely tájékon a'

marhatartással jó elotnene-

tel tétetik. Asványi produ-

ctuma az ezüet , réz , vas.

Az egész tartomány 24 tör-

vénytévô kerületeket fog-

la 1 magában , és (az Oelan-

di szigettel eggyütt) ezen

S Helyts.kra osztatik fel :

Jänköpingi - Län Wexiö , v.

Kronobergi-Län és Calraar-

Länre v. Kapitányságra.

Smalkalden , 1. Schmalkalden,

bmetschna , elsö szülötti uro-

dalom Cseh országban Ra-

koniczi ker.ben a' Martini-

czi Grófokhoz tartozandó ,

3 mfd hosszú , i i/з széles,

vagyon benne egy vár , ée

hason nevü falu , 's ebben

a' Sz. Hároraság tiszteleté-

• re szenteltetett plébániás

templom , vadas és fáczán

• kert.

Schmichow , falu a' Ginowiczi

urod.ban Cseh orsz.ban a'

Schwarzenberg Herczegé

Rakoniczi ker.ben 6o ház.

a kath. tempi, parket szü-

vö és kalap fabr.

Smiddr , mvs Cseh országban

Bidschowi ker.ben 145 h.

egy kath. pléb. tempi.

Smigel , vs a Burkusi Posen

N. Herczs. vagyon posztó

fabrikája.

fmit, 1. Ismail.

minie , mvs Cseh orsz.ban ,

Königingrätzi ker.ben 130

ház. uraság vára, 1 kath.

• Kápolnája vagyon. Albis

folyó mellett fekszik. La-

kosi szántófold míveléssel,

liszt , és dará kereskedéssel

táplálják magokat.

'$mithfieId , vs az északi Arne«

rikának Virginiai szabad

Statusb. hol földolaj , szu-

rok , és terpentén olaj ké-

«zíttetik. . ,

Smogra, Schmoger , pléb. fa

lu Namslaui ker.ben Bresz-

laui Hero.ben , Siésiáhan ;

itt volt elhször 966-ban Püs-

pök Silésiában.

Smolensk , Helyts. RussiábAn

a* Fskowi , Tweri , Moszk-

wai , Kalugai , Ort-Ii, C*er-

nigowi, Mohilewi , és Wi-

-tebski Helyts.goк kö/ött a'

Dneper forrá&a mellett ,

vagyon neki 1008 i/i □ mfd

róna földje , és 1,580000 1.

i kik Oroszok és Leu ту el к ;

fabrikájok tsekélyek. Ezen

tartomány lapos inoesáros

és posványságos , 's e/.eh-

bol erednek tobbnyire fo

lyó vizei , ú. m. a' Dneper,

Cscha , Oka, Ischat, 'sa' t.

Földje meglehetö-'веп ter-

raékeny , jó szántófbldjei ,

ée szép erdei vagynak. S*e-

líd's vad állatjai, ЬаЬЛ és

vasa nagy bôségben vagyon.

Ezen Helyts. most 9 ktrük,

tekre vagyon felosztva. Fô

vea

Smolensk , (540 45' E. Sz. 50»

32' К. Н.3 Dnepr bal part

ían fekszik , melyen «gy

fahíd vezet által , vagyon

valamivel több mint 1500

fából épült háza , 16 tempi.

3 klastr. 1 iuth. imádság

háza, és 12000 Iak. a' vs

szép, 's gazdag, é» egy trö-

rög Piispôkségnek széke ,

vagyon egy vászont szövft

fabr. 118 takács székekre

készítve , hört , eelymet 's

kalapot készítto fabr. 's a*

t. igen nagy kereskedést

üz , foképpen Rigába. A'

Dnepr itten nem alkalma-

tos a' hajókázásra.

Smolna , vs Gallir.ziában a'

Sámbori ker.ben, vagyon

vashamorja.

Smyrna , 1. Ismir.

Sneefiäldi-Tökl , 6800 láb ma*

gas hegy Islandiában , mel-«

lyet a' szüntelen való jég
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és hó fedez. az uralkodó. A* vshoz 15

Sneei , Snits . vs Friszlandia farak tartoznak.

ta rt.ban , egy halakkal bô- Soborjin , oláh mvs AradVár.

velkedö nagy tó mellett, ben felsö Magyar orsz.ban

melly Sneeker- tengernek a' Maros mellett, vagyon

neveztetik mélly , 's mocsá- egy kath. és nem egyesült

ros tájékon fekszik vagyon Görögöknek pléa.ja és só*

2 temploma , 4803 L 's sok páhója.

takáccsa. Saóotchitx , mvs Nyitra Várm.

Snesport , kis vs a' Skie' déli ben, hol kések 's fazekak

szigetin Scotzia mellett - nagy ^számmal készíttett-

Suesport partján , melly nek.

innen nem messze a' ha- Svbotka , Cseh vsotska Bunz-

soünevü tengerbe szakad. laui ker.ben 230 h. mellyck

SnetisAam, faluNorfolki Angol többnyire köbül vagynak

Grófs.ban , Ingal mellett , épitve ; vagyon egy Cs. 's

igen szép tájékon. Királyi só adója Póstája t

Snowdon , 3468 lábnyi magas és Dékányság temploma.

hegy Walesben Angliában, SocAaetew , ker.beli vs Len-

Caernavon Grófs.ban. ' -' gyel orsz. a' Varsói ker.ben

Snowhill , vs az ész. Ameriká- Bsura mellett, 142 h. 1450

nak szabadvsaiközül Wor- I. 's egy kosziklán épüítt

cesteri Grófs.ban, 4000 L vára.

Snjatjn, (48o 39' É. Sz. 40O SocAocin, va Russiában Bialys-

28' K. H.) nagy kereske- toki Helyt.: hires az ütkö-

désü vs Galicziában Zares- «ettöl , melly 25 Dec. 1806

cziki ker.ben Pruth vize torténlv • /*•■ м <>f •>'--. '

mellett; vagyon egy pléb. Societûttinseln't 1. Társaságt

tuIajdonmagistrátussa,Pós- szigetek.

tája 6300 1. kik közül 510 Sockna , vs Fessani Kirs.ban

ôrmény. esz; Amerikában.

Soangári-ula , fó Tungusiá- Sockotarah ; sziget az Indiai

ban , melly Amurba sza- nagy tengeren , déiról Ara-

kad. biánál , kivévéu a' Bab-el-

Soaper , Esopus fó Neuyork Mnndeb tenger b'blét, 6mfd,

taTt.ban , egyesültt ész. A- Cap Guardafuinál 30 mfd

merikai statusban , Hud- hosszú, 8 széles , meleg de

• eone fótól mintegy 100 mfd- • a' tenger szélétól mérsék-

nyire Georgi tóba ömlik ; let klimája ; nagyon he-

eok vas fabr. vannak par- gyes , 's egy részén igen ter-

tyain. ■ ; méketlen. — Találtatnak

Soave , vs Velenczei Vicentin/S itten lopótokok , görögdin-

tart.ban 2200 1/ nyék, 's Egyiptomi szilva-

iobernheitn » kis vs a' Nahe fó fák , sárkányvérmézga fá ,

mellett tfnterpfalczban 1300 és legjobb aloes. A* szelid

lalt. álatokkozott legszámossab-

hbitísloa, Sobi'eslow, vs Cseh ban vagyon a' juh és kecs-

orsz. Budweisi ker.b. falak- ke , kisdedek ugyan ezek,

kal 'r sánczokkal kerítte- de húsok nagyon jó izö ; ök-

tett, 310 k. nagy posztó reikeveeek , 's kicsinyek, de

fabr. jo szántáfold mívelé- sok szárnyas állatjai, teke-

»e, és gyönyÖrü temploma nos békája is vagyon. Lak.

vagyon* Uten a1 Cseh nyelv faragatlanok , tudatlanok*



V
de Tnég is jó raagokvisele-

tü Arabsoktól származat-

tak, igen együgyüen élnck,

és többnyire kékvászonnal

ruházkodnak. Fö vsa Ta

rnárida.

Socontuco , Spanyol tart. és/..

Amerikában a' torvénytévó

Guatimala ker.ben ; gaz-

dag'selyemben , CosenilJben,

egy vsa Guevetla vagy So

conusco.

Sodbury- Chipping , falu Angli-

ában Gloucester Grófs.ban,

Bristoli útban gabona és

sajt kereskedése vagyon.

Sede/», falu Naeeau-Usingenben

Frankofortum raellett Me

ntís partyán , vagyon mes*

terséggel épültt sóaknája

és meleg ferdñje.

Sodor, 1. Casteltown.

Söder, Brabeck. Grófnak ne

mes kuriája Hildelsbeimi

Herczs.ben , egy igen gyö-

Uyörü tájékbrtn , vagy пак

benne jó iztésû épületek ,

és[ válogatott képek' gyüj*

teménnye.

SödereGothland¿ar*. déli Giith-

landia , egy része a' Sveku-

: si Gotlandia' tart.nyának i

magában foglalja a* Ble

king, Schonen , és Hallan-

. di tart.nyo.kat,; vagyon 280

O mdnyi rónasága és 347,500

lak. • '

Söderhamm, Suderhamnia ten-

geri vs a' Svékusi ész. tart.

ban Ljusnan fó mellett,

4?5oo 1. kik közül sokan gaz-

dag kereskeddk ée jó mes-

teremberek, egykikötöhe-

lye , és szövö fabr. vagyon ;

foldje termésével kereske-

dik.

£öderkiöpin% , Sudercopia, vs

Svekus keleti Gothlandiá-

ban.

%üdermannlannd v. Südermunn-

land , kôzënségesen pedig

Sörmiand, tart. mellySvé-

,t c/.iának déli részét íormál-

ja , Uplandia , Westmatm-

landia Nerike éskel.Goth-

landia között fekszik ; va

gyon 131 Q mtfdnyi fel-

térje , és 8j400 1. Негуes 's

egyenetlen , eg>nehány bis

fója, Malar j ésblielmarta-

va.i ezeu taxt-aak határia

feküsznek; a* belseiben va

gyon a' Bofveni v. Bog«m

tú mellyben sok harcsufí"*

fogattatnak. Länghalf és

Yngar tavak is nevezete.

sek. Foldje igen sikeres,

termékeny 's jól míveltt;

vetemériyel 'ь, fával szol-

gál , vasa is vagyon. Most

ezen tart. csak Helyt.ságot

.Üoglal magában , mivel a' '

keleti rész, t.i. a'Södermann-

Iftnd , melly SödertocnnaK

naveztetik , a' Stockholmi

Helyt.hoz tartozik u. m.

Nyköpinffslän , a' hol fö v«

a' Nyköping.

Sôdertelge , Telga Australia,

• vs a' Svekus' Södermann

land tart.ban îaoo 1. haris-

nya , gyapot , eelyem , 's

dohánv fábr. és 1/2 mfd-

nyire ÎEgelstawiktôl jó ki-

kötö vagyon., t>

Soest, olvasd Schetj Susatum,

(51° 34' .51" É. Sz. 15? 4.5'

K. H.) erôs vs Westfali-

ában M arki Grófs.ban, Asse

fó mellett, 1204 többnyire

rosszul épültt háza, /»360. 1.

káptalan templóme, ésa*

luth, fö Gymnasium« va

gyon ; gabonával kereske-

dik. .

Soesdyk , szép mulató várUn-

trerhti tart.ban, jeles mu

lató és vadas kerttel.

So/ala v. Sena , igen neveze-

tfts, noha még kevessé is-"

mért tengerparti kornyék

a' déli Afrikában keleti Kaf-

ferlandiában , nagyon me-

leg, némely helyeke.i pe

dig nedves , 's.ugyan azért

egéaségtelen climája va

gyon,



gyon , földje részszèrént ró-

na , részszèrént hegyes , de

mindenütt termékeny ¿ 's

vizzél bövelkedö. Neveze-

tesebb folyól : Heiliggeist ,

Inharabane , Salía, Sofala;

Tendankulo , Zambes. A-

rannyal igen gazdag, vasa

is elegendö vagyon ; kü-

lombí'éle veteményei , u. m,

buzája, riskásaja, kölesse,

borsója , 's a' t. Külombfé-

le gyümölcse, 's különös

déli gyümölcse vagyon. A'

szelíd allai jai közott leg-:

tübb az ökör , tebény, a*

vadak közül pedig: elefant,

rinoczerns, vizí ló , orosz-

lány, párducz, hiusz, med-

ve, bival , majom , 'sa't.

mindenféle s/.árnyas állat ;

krokodilus , kígyók , teke-

nyosbékák , halak találtat-

юак ítten. Lakosi valósá-

gos Négerek, erñssek és dé-

rék testi állásúak, fafagat-

lanok , és nagyon tudatla-

nok f'élvadak, azomban er-

koícsok türhetö , nagyon

lusták , félénkek, és lopás-

ra hajlandók. Mind a* két

лет egésszen mezítelenen

jár, kivévén , hogy a' sze-

mérem részét béfedik ; az

ételben nagyon tisztátala-

nok, 's semmitöl пет un*

dorodnak. Többnyire ba-

romtartásból , és . a' vadá-

szatból élnek , a'szántófol-

det csak annyira mívelik,

a' mennyire az élet' fenn-

tartására elkerülhetetlenül

szükséges. Vagynak közöt-

tok mesteremberek is , fö-

képpen vasmüvesek, és igen

eszes aranymüvesek. Igen

hasznos kereskedést üznek

itten a* Portugallusok , kik

itt az elsöseget tartják. A'

fô igazgatás eggyedül ural-

kodó formájú. Az uralko-

dók az Herczegek és Kirá-

lyok. Ezen kornyék' tart.

HÜ«. Ltx. V.DAft.

/ — , • . , •

nyai mellyek még kevessá

isméretessek , ezek : Biri,

Inhambane , Sabia , Toí'a-

la, Munika , v. Manissa,

В ulna , v. Toroa, éa Mano-

m otapa.

Sofala , derék tengerparti

viz , a' fenn említett ten

gerparti kornyékben, melly

a' Manikai aranybányás

hegyböl ered , és a' hason-

nevü Kirs.nak déli határit

teszi. . ,

Sofala, Kirs. a' hasonnevü ten-

gerparton a' Portugálliai

ío hatalom alatt, részsze-

rént róna , részszerént he

gyes , de igen termékeny

földje vagyon. F5 termé-

sei : riskása, kávébab, szar-

vasmarha , Vad , de íokép-.

pen arany , mellyel és a'

vassal, ambrával, viasszal,

élefánt csonttal , itten erös

kereskedés üzettetik. Lak.

a' Kafferekkel vegyessek ,

és Arabsok maradékjai. Pa-

mutmatériát készíttenek.

A' Kir. Quitrva nevet vi-

sel, 's lakása Simbaoe ío

Vsban vagyon. , , ,,

Sáfala , vs a' fen neveztetett

Kirs. ban, hason nevü fó-

nak oble mellett , a*, Por-

tugállokhoz tartozandó, kik

mellette egy kís, dé jó rend-

del épültt várt építettek.

Söflingen , Würtembergában

Blan mellett , hol sok kép-

írók , rézmetszôk ,' asztalo-

sok kik müveiket Ulmafe-

lé hordják, orások, petsét-

nyomómetszok , takácsok

. íaknak , kréta ís ásattik

itlen.

Sofias , egy bizonyos neme a'

papságnak a' Tôrôkôknél

a' mi Káptalanbéli uraink-

hoz hasonlok , kik fundá-

tióból kiszabott gazdag jö-

vedelmet húznak, 's azért

kötelessek a' török Császá-

rok, '«más fundátorok ko-

%
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porsoi mellett a* testtol el-

. vált lelkekért imádkozni.

Sfi/witihorg , tengeri vs keleti

tengeren , egy kikötö heb

lyel.

Oogone, határ hely volt fel.

Gallilaeában , Gabarától

20 stadi.

Sogd , í'ó Buchariában Asiá-

bm a' Belurtagi hegyek-

bôl származik , 's az Aral

toba szakad.

Sogdiana , tart. Asiában Oxus

és Jaxa^es vizek köztt ;

Bactriana délre, az Imau-

6on belsft Scythia esz.ra és

kel.re esett tôle. Fó vizei

voltak még Bascatis és Po-
« * • — ; 1 r\—ii ' -

tény hitet, Ык még mo.st

is e* mellett hiven megma-

radtak. Fft vagy is fejedel-

mi lakó vs.

Sogno , item messze, a* Zaire

bal parttyétól a* Padrón*

hegyorrozattól amfdnyire ;

nagy ugyan ezen vsnak kör»

nyéke , de rsak 400 palma

faágból épültt kunyhoja va»

gyon mellyek egymástóli-

gen messzirfe vagynak építt-

ve. A' Grofnak palotája

négyszegletes deszkáhol áll,

ugyan illyenböl van épít-

ve a* templom is, és a' kapu-

czínuáok' kiided klastro»

ma is.

lyümerusis, hegyei Oxti es Sohar , melly Kassabat-al-O-

Sogdii ; lakosi voltak : Sog- mannak is neveztetik , na-

gyon régi , de most rsak

nem egésszen leromlott vs,

vagyon egy jó kikölö hel-

lye a' holdog Arabiában O-

mani körben.

di , Comedae , Chorasmii

népek ; Euthalitek , ésBar-

caniusok. Jeles vsaik : Ma-

rscanda fö vs , Cyreschata,

Cyrustól; Alexandria N. Sán-

dortól építtetett , Nautaca, SoAo, fabrikábkal bövelkedö

Bessusnak menedék helye , helys. Angliában, mellyek-

• Oxiana , Nura , és Gorgo

vsok.

Sogñe , tenger öböl Norwegi-

ában.

Sogne, Sonienwald, nagy er-

dö Brabancziában a' Brüs-

bengombok, csattok, ezüs-

tös , és futatott portékák ,

medálják^ rézpénzek s ma»

schinákban, 's papiros ké-

szíttetnek. Egy nagy erö-

mív vas srofokat metsc.

seli tájékban , a' lakosok- Sohohun , I. Sahun.

tól Sonienbuschnak nevez- Sotgnies , Sogniacum, vs Hen-

tetik. negauban Sornequefó mel-

Sogno v. Soni, tart. v. Grófs. lett 4300 1. 's czérna fabr.

az alsó Guineában a' ten- vagyon.

geY mellett , a' Zaire 's Anrir «$Wj.4>«.r,Augusta Suessionum,

brise fók között; száraz , (49o 22' 52" É. Sz. 20° ¿9'

homokos , 's többnyire çsak

pálma fa termesztésre va

gyon alkalmatos földje. Só

nagy bôvségben ásattatik.

Lak.inkább vereses barnák,

mint feketék , félénkek és

. hivtelenek. A' Sognoi Gróf

a' Portugálliai fo hatalom

alatt vegyon. Lakosi ezen

tart.nak elsfik valának e-

zen tengerparti tájékban,

kik a* fejedelmekkel egy

16" K. H.) helyes 's a' ké'r.

nek fö vsa Francz. orsz.

ban Aisne oszt.ban, szépés

gyümölcsös völgyben Aisne

mellett fekszik 8160 1. sok

fabrikája vagyon, ugymint:

vászon, háromnyüstos ma

teria , harisnya , bör » pa-

mut 's selyem fabr. kôtél-

verés , vászon fehéríttés ,

ser füzés , téglaégetés , és

nagy kereskedés vagyon.

gyütt felvevék a' keresz- So/eten , SamojedinépsegRus



siában.

Sojomteíke, Solyorhtelke , Fal

kenheid , Oláh falu Erdély-

ben Kolos Várm.ben. Va

gyon itten a' nem eggye-

sült görögöknek pléb. 'a

gazdag koszén bánya.

Sokgebirge , 1. Gemeingebirge.

Sokko , l. Assoko.

Sokkum v. Segwin , Herczs. Ne

pal is Butan között Asiá-

ban Bengalának ész. határ-

jai mellett Chiniai oltalom

alatt.

Soko , az ész. Amerikának eg-

gyes.Státusaiban foly,melly

kif olyásával Soko öbiöt í'or-

málja.

Soko , kereskedési piacz az a-

ranypartnak keleti részen

a' felsö Guiñeaban Akra

tart.ban , itten vagyon a'

Brittusok' James nevü kas-

télya.

Sokol, uradalom , és vs Ga-

lic/.iában a' Zolkiewi ker.

ben Bug fó mellett; vagyon

itten a* Cistercziták klas-

troma, egy deák 's 2 gö-

rög kath. temploma , 's egy

level gyüjtemény.

Sokolka , vsRussiában Bialys-

toki Guberniumban.

Soкo¿ni i vs Lengyel Kirs. Ka-

lischi oszt.ban.

Sokoíniki , ys Russiában Таг

nopoli Guberniumban.

Sokolowka , kis vs Galicziábari

Zloczowi ker.ben Topo-

rowi urasághoz tartozandó,

vagyon az eggyesültt görö

göknek temploma.

Sokothora , 1. Socotarah.

Sol, Don fónak ága Russiá

ban.

Sol ; L Sous.

Sola i v. PiUtard, lakatlan ba-

rátsagos sziget Australiá-

ban.

Solan , kisded Kirs. Nigritiá-

ban , mellyet a' Bornui Kirs.

adósságban hir.

Solano, déli keleti széíneh

nevé Spanyol orsz.ban ,

melly az Olasz Sirocco* szé-

hez hasonló , 1. Sirocco.

Solanomto , vs Siciliában Val

di Mazaráb.egy kötöhelyel.

Solei , vs Sardiniában; egy ki-

kötö hellye és a' Püspök-

ségnek széke vagyon.

Soldo , Olasz kis pénz May-

Jandban 3 Velenc/.ébbn és

Triestben 2 denárit ér.

SoIdaи , lengyel fil Diialdawo ,•

(.53° «3' 5«" É. S ti S7° 5i'

4" К H) vs a' keleti Bo-

russiában Reidenburgi ker.

ben, 1/4 mfdqyire a' Skot-

tau és Heide kis íóknak e¿ry-'

gyesülésétol , melyböl áll

a'Soldau foja, mellya'üre-

wenzbe bé foly , 404 h. 1680

1. és egy vára van , keres-

kedésl üz. Itten tortént egy

csata December 26-kán 1806

ban.

Sôldia, vs Brandenburgiábani

a* hason nevü tó mellett

44a h. 3>20 1. vagyon; a'

Neuniarki fft itélet széke ,

vagyon matéria fabr. bñr

készíttó mühellye. A' kö-

rülf'ekvö tájék Soldini. ker.

nek neveztetik , melly 13

1/4 □ mfdeket 165,50 1. fog-

lal magában;

Sole » kisded vs Piemontbári

Verczeíloi tart.ban a' Mont-

ferráti határokon.

Solee, Starosteyi uradalom és

s/.abad vs Varsóban , Rádlo-

mi oszt.ban , vagyon ègy

vára , pléb. reformatusok

klastroma , fekszik a* Visz-

tula fó mellett.

SoleimaH , Hundu hegyei , é-

szaki hegyek az elö Indiá*

ban.

Solohhqfen i Celia Solae , So-

lonis,.vs Bavariában felsö

dunai ker.ben ; szomszéd-

jában törettetik a' Pappen-

beirai márvány.
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Solero, vs Piemontban Tana-

ró mellelt 2890 1.

Solennes, vs Francz. orsz.ban

ész. oszt.ban 5220 1.

Solfatara, 1000 lábnyi hosz-

szú és 6jO láb széles völgy,

halmok között.Napoly Kirs.

Terra di Lavaro tart.b. пет

messze Pozzuolotul , melly,

mint a' körülfekvö hegyek

is, eárgás és fehéres, 's sok

helyeken szüntelen füstö

esztendobcn több mint 5

imllio Pud só ásattatik

ki , melly csaknem 2 mil-

lib Rubelt er, 12 Guberni-

um foglalatoskodik itten a'

soval; vagyon itten szap-

pan fôzés , bôr készíltés.

Szomszédságban Krasnoi-

Seloban vagyon egy füvé-

szes kert , mellybtn leg-

több Orosz és Siberiai pa-

lánták találtatnak.

lög. Ha a' füstölgö lyukak Soliman, magas hegy ész. fe-

bitágittatnak , akkor vég- lé Persiában.

tére a' nagy melegség mi- Soliman, v. Suliman , kis vs

att hozzá sem lehet köze- Tunisban , igen termékeny

lítteni. A' körös kprülfek-

vö kövek szüntelen moz-

gásban vagynak , 'a éppen

az tôrténik itten kissebb

Tnértékben, a' mi nagyob-

l>an Vez-uvban. Földje üres

'inindenfelé, 's belÖlle sok

ïténkô 's timsó készíttetik.

rónaságban , közel a' ten-

gerhez , lakják az Andalu-

ziai Szerecsenyeknek raara-

dékjai, kik most is Spa-

nyol nyelven beszéllenek ,

's erkölcsössebbek mint e-

zen tartománynak többila-

kosi.

A' szomszéd hegyekböl is Soliman, fö vs Kurdi БапЬап

fcasonlóképpen szüntelen Herczs.ben.

való goz emelkfcdik fei, Soliman, 1, Jerusalem,

melly nappai mint a' füst, Solingen, (51o 12' 31" É. Sz.

«ijel pedig úgy látszik mint 24o 43' »5" К. H.) Bergi

TJ л_ ж* tí 11 ••
a' láng. Nagy bovségbená-

«attatik itten kénko, 's пет

régen timsó -huta álitta-

tott fel. Szomszédságában

vagyon Pisciarelli meleg

víz , mellynek melegsége

68Э a' Reaumuri melegmé-

róben.

Sol/atara , Lago de Bagni , me

leg kénkôves tó, Roma és

Her. vsaWipper mellett, 900

h. 9500 1. kik között sok

csengetyü 's kés müvesek

vagynak, kik 10000 mSzsa

aczélt 's vasat feldolgo/.nak,

és kardot, buzogányt, pag-

nétot , puska vesszöt , kést,

vellát, ollót, dugaszhúzót,

csizmahúzót, aczelt , 's min-

denféle edényeket készítte-

nek. vászon müve is van.

3»3°

Tivoli között, 's benne va

gyon egy sziget (melly Bar- Solipaca , va Nápolyban

chettnek neveztetik} Ebböl lak.

ered egy hasonnevü fó, Solitaria, v. Solitary , egy az

melly Albulának is nevez- Australiai barátságos szige-

tetik. tek közül.

Solgaliikaja vs Russiában Solitude, Kir. mulató vár egy

Kostroma Guberniumban.

Solikamsk , vs Russiában Per

mi Helyt. Ussolka tenger-

torkolatján. 800 h. 4000 Í.

és 10 só bányája vagyon ,

mellyek legnevezetessebbek

Az orsz.ban , mert mindea

magas hegy teteje"h Wir-

tenbergiában, Rothenburg!

orsz. bíróságban , két órá-

nyira Stuttgardától , szép

's jó ízlésü épületek , ufí

kert, és legszebb kiiátása

'» 70 h vagyon.
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ЪоНароиг , vs es vár Golcon- mvs Trencsén Várm.oen *

dai statusban , Decan orsz. Vág vize mellett; F. U. H.

ban , Ostindiában. Eszterházy , lak. tót. kath.

Sotier , (39o 51' É. Sz. 2o=> i/jf tulai. pléb. Franciscanus

К. H.) helys. a' Mallorlíai klastromával , tulajdon ta-

Spanyol szigetben 5610 1. náccsal, és Gymnasiummal,

igen gazdaga'déli gyümöl- só és posta hivatallal.

esókben. , , Solna , Nagy Szolna , Sett'

Sollies le pont, vs Francz. orsz. dorf , Erdélyben Bisz-

ban Var osz.ban 2720 1. triczi keriiletben , Bisz-

S oiling , Süllingerdeje, homo- tritztöl 2 ora, Szabad Szász

кos le 5 hegy Hessen -Cas- hely, vagyon itt egy evang.

selben , melly ész.nyug. tempi, örlömalöm a' Bu-

ról Deensennél Broak mel- duschelli patakon. Lakosî

lett kezdödik, és egy 9 mf- többnyire kendert és mi-

dnyi térségben Güttingáig kot termesztenek.

's Mündenig kiterjed. Ke- Sohlet, szabad vs Cseh orsz.

mény fákkal vagyon bé- ban Kbniginngrätzi кег.

nové , 's vagyon azonfel- ben Alba patak mellett,

lül vasa , sava , torfája '3 209 h. és szép pléb. templo-

homokja épittésre. ma vagyon.

Salmdr , hely. Pest Várm.ben, Solocho, ("insulae Solocae) kü-

Pilis jár.ban , Budához 1 lômbféle kisszigetek a' Sid-?

3/4, Kovácsihoz 1 óra, F. rai öbölben, Barbariában.

U. Majtényi fam. Lak. né- Afrikábah.

met kath. tul. pléb.val. Bö- Solofra , vs Nápolyban , azin,-

velkedik káposztával és nen való Herczs.ben 660a

krumplival ; itt nem rég lak.

tüzkoerektaláltattak; Mat- Solok, vs Vilnói Wajdaság-

tyás Kir.nak kedves mula- ban , a' tul. Litvániában

tó, és vadászati helye volt. Orosz bir.ban.

Ide sok búcsúsok járnak a' Sologne, kistájék Francz. orsz.

B. Szüz képéhez. ban , melly valaha eCz. Or-

Solms, Herczegi 's Grófi linia leánsokhoz tartozott, most

a' Hesseni és Nassani Hercz. az Cheri es Jlioiri oszt.nak

sben. Solmsi Hercz.ségek e- része.

zek. Solonok , népség Tungusiaben,

Solms-Braunrfels , 71/2 П mf"d Solor , egy a' kisded Sundae

nagysága 18300 1. fö vsa szigetek kozül keleti Indi-

Braunfels, 2) Solms-Hohen- ában , Francziákhoz , (ей

solms v. Solms-Lich 4 □ elött a' Hollandusokhoz)

. mfd nagysága 6000 1. fö vsa tartozandó. Innen sok szan-

Lich A'SolmsiGrófs.goké-.O taifa, arany , és gyöngyök

Solms-Rödelsheim, 2 hozattatnak.

mfd naerysága 5300 1. hely- Solota , török ezüst pénz 8«

sége Rödelsheim , 2) Solms: asperböl áll , 20 xrt, te-

Laubach a Q mfd nagysá- szen»

ga 5,500 1. fö vsa Laubach. 3) Solothurn , egy a* kissebb '»

Solms Wildenfels , melly régiebb osztályok közül

a' Saxoniai Kirs. alatt va- Helvetziában , melly dél-

gyon 1/4 □ mfd nagysága rftl Baseli osztállyal, nyug.

fs .500 L 'vagyon. rol Argauval, ész.ról Bern-?

Solna, Zilina, Sillein", priv. nel, nyug. 's ész. yészérqj



pedig a' fei. Rajnai Fran,

osztállyal határos. Vagyon

jó □ mfd 43600 1. Fekszik

á' Jara hegyeken, 'a mel-

lette , hegyes , azomban

még is termékeny 's vizzel

bovelkedö fóldje vagyon.

Vetése felesleg , hasonló-

képpen kerti novevénye ,

pitály , 's a' t. A' fegyver-

házban mutattatik egy va»

saskatonának pánczélja ,

ki a' Murteni csatában 16*

háton a' tavat által uszta ,

's onnan elillantott.

Solotonofcha , ve J\ussiában

PulLava guberniumban ¿5"0

lak.

fózelékje , lenje , 's jó ízü Solotschetv , vs Russiában a*

gyümölcse vagyon , de ke- Sloborlai Ukraini Helyts.

- ' ' , " - - - ¿atl n> ¿s 4740 I.vés bora ;, szép legelöje igen

alkalmatos a' szarvas mar-

háinak és a' lovaknak ; de

a' juh és sertés tartás i-

gen csekély. Vadhusa bö-

yen vagyon ; hala 'e méhe

számossan ; ón , vas, már-

vány , alabástrom» külömb-

féle föld 's kö, torfa , szén-

kö találtatik a' begyekben;

de ezekböl keves a' haszon.

Ásványos vize is van. Lak.

mindnyájan kath. munkás-

sok , 's jó gazdák ; mester-

séges iparkodâsaik a'gyap-

jú , karton fabr. pamufc és

len fpnás. Ezen oszt, ,5 dis-

trictust foglal magában ,

u. m. Solothurnot» Biberist,

¿allstall, Oltenn, és Dorna-

thot.'s mindenik 4 fertályra

vagyon felosztva. Fô vsa»

Soiatkurn , Solodurum , (47°

l-z' 43" É. Sz. 35° u' 34"

Îi. H.) szép 's termékeny

érségen a' Jura hegyek al-

îàn fekszik , Aar fó mellett,

mely a' yson keresztül foly ,

's azt két egyenetlen rész-

re osztja. Nagységa kôzép-

szerü, mjntegy 4000 1. va

gyon, sánczal körül vagyon

véve, 3 fô 's 5 kissebbkapuja

vagyon. Fô épiilet jei 's más

nevezttességei ezek : az igen

szép , 's uj tempi, melly a'

Sz. Urszusz tisztejetére .va

gyon felszentelve ; a' vshá-

га, az elöbbi Francz.követ-

nek palotája, a* régi haran-

gos torony, a* vs könyv tár-

háza , a' kereskedöh. az is-

Solutwina f vsa' Stanislawowî

ker.ben , mellynek tájéká-

ban só találtatik , vagyon

egy Lengyel 's Orosz pléb.

ja örlömalma , a' kis Bisz-

tricza mellett feksztk.

Solowti , Soloweskoi , sziget

a' Fehér tengerben , az O-

rosz Arr.hangâali Guberni-

umhoz tartozandó , Dwina

fó és a' Caréli teng?rpart

közcitt, hol sok só készít-

tetik, ps tükörgipsz töret-

tetik.

Soit, Varra. Pest Várm.vel

tôrvényessen eggyesültt ,

ész.ról Pest Várm.vel , kel.

rol kis Kúnsággal , délrôl

Bács Várm.vel , nyug.ról a'

Dunával határos. Az egész

Várm. messzetartó térség ,

mellyen egész napi utköz-

ben egy falu sem akad elô.

Sem hegye, sem erdeje , 's

ugyan azért fábó.l nagy

ezükséget szenved , de an-

nál fontossabb a' rétsége ,

's marhatartásá , 's ebben-

áll a* lakosok' fo foglala-

tossága. A' szántó föld mí-

. velése csekély. Ellenben i-

gen hasznos a' Duna, melly-

ben sok halakat 's vizákat

• fognak a' lakosok. Lakosi

magyarok , németek , tó-

tok, 's Ráczok. 31 helysége

vagyon, mellyek kbzül Ka-

locsa Erseki vs, 4 mvst,'í6

falu, 28 pléb. ja vagyon.

Nevezetik e'

mveától.

Várm. veezi ft*
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Soif , mvs Pest Várm ben , a- mellett , Mailandhan Lódí

zonnevü jár.ban , Foldvár- tájékban.

hoz Dunántúl 4, Szabad- Somuin, vs Francz. orez.ban

Szálláshoz Ounán innen 5, Nordeni oszt.ban 2230 1.

Duna Vecséhez a óra. F. U. Somasea , kis vs Velenc/.ei Ber-

gamasko kornyékben.

J. Nicobá-

Bosnyák fam. Lak. NIagy.

többnyire réf. tul. pléb.val, Sombreri stigetek ,

. ió vendégfogadóval, borral, ri szigelek.

gyUmölcsel bövelkedik, sobl Sombrero , Benguela Kirs.ban

lovakat nevel. levo elöhegyek abó Gui-

Sotta , 1. Sirolta. neában , déü esúcesán a'

Soltau , kis vs Lüneburgbi Kuh-v. Thurmbaynak.

ker.ben , a' Böhme és Sol- Sombrero-caldo > le függö ka-

tau oszvefolyása mellett.

Lak. többnyire bélésnek

való posztót, tengeri ma-

teriát , és fél len materiát

készíttenek.'

So/í kamp . Loapendiepí sán-

czok a' Gröningi tart.ban.

Soltíona , Celsona , f4i°3i/i//

É. Sz.) 183 i' K.H.) vsSpa-

nyol orsz.ban a* Kataloniai

tart.ban Cardoni fó mellett,

11000 1. 's Püspokségnek

széke.

SolwayFirth , tengeröböl az Ir-

landiai tengereken , hol az

Eden fó Anglia 's Scoczia

között az öbölbe bé foly.

Solwitttchegottkaja , vs Russia-

ban Wologda Gubernium-

ban , Wyschegda fó mel

lett a* vs alatt a' Dwinába

szakad ; vannak ezüst, réz

's esont miivessei.

Solymos , faluArad Várm.ben,

lap, melly ha ¡ól méllytn

a' fejbe tétetik , 's egy kö-

pönyeggel az arezának al-

só részébe takartatik', a*

ezemélyt isméretlenné te-

szi. Illyest sokan viselnek

a' Spanyolok , olly csele-

kedetekben, mellyekben ia^

méretlennek kivánnak ma-

radni. Minden 1766-ban a'

Madridi udvar ezen kaia-

pokat eltiltotta , ezen ti-

lalom fontos okokból tá-

madásra alkalmat adott.

Ettôl az idötöl íogva a' ti-

lalom megerösittetett , 's

Madridban nem is szabad

viselni senkinek a'hóhéron

kivül. Azomban megenged-

tetett még is a' bikaviadal-

nál a' nagy hévségben a'

kalapot leereszteni.

Somerghem , ve Flandriában ,

'6230 1.

Maros vize mellett , Lippá- Somerset, Grúfs. Angliában ,

hoz és Radnához közel, F.

U. а' К. kamara, l.Oláhok,

Erdeje egész Várm.ben leg-

Dagyobb , 'e legszebb ; ga-

bonával, borral és kecské-

• vel bövelkedik. Nevezetes

régi Maros partyán fekvô

mer edek , és most is erös

várától ; mellyben lakott

egykor Isabella Királyné,

és az e' mellétt levó Magusa

hegyétól , mellyröl egész

Bañátot, és Oláh havaso-

kat megláthatni.

Somaglia , kis va Lambró fó

ész. nyug.ról Briszt.oli-Ca-

nállal , ész. kel.ról Glou-

cesterrel, kel.ról Wilttel,

délról Devonnal , és Dorset-

tel, nyug.ról Devonnal ha-

táros; 63 Q mfdnyi nagy-

sága 31 vst , 's várokat. ,

385 Eklesiákat, 48492 h. és

273750 1. foglal magában.

Foldjének jósága nagyon

változandó, Termése: kó-

széa, ón , réz, jó , 's köver

marhákat neveló rétje. Leg-

terrñékenyebb tájéka a*

Tauntpni YÖlgy. Nevezetes*
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sebb fói: Parret, Ivel , Tho- vos ásványos vizei F. U. G.

ne , Brue, Ax, Avon, Bath, Bánffi.

Bristol és Alford mellett Somlyó vásárhely, I. Vásárhely.

hires ásványos forrásivagy- Somma, vs Nápolyi Terra di

nak. Fó vsa Brisztol. Lavoro tart.ban a' Vezuv*

Sommersei , Grófs. ész. Ameri- alján , vagyon egy vara ,

kának New-Jorsei szab.Stá- 6780 1.

tusaiban fövsaBridgewater. Somma , his vs Mailandban

Somerset , Grófs. àz ész. Ame- Ticino fó mèllett.

rikanak Pennsilváni sza- Sommariva di Bosco , vs Pie-

bad társas.ban;f'óvsa Berlin. montban Carmagnoi kór-

Somerset , Grófs. ész. Ameri- nyékbén , 5050 1.

kának tóarylandi szabad Somme, fó Francz. orsz ban

~ " Fonsomme mellett Aisne

oszt.ban ered , Sz. Quen-

ysiban , fó vsa Prinzesz

Anne.

Somerton , helys. Angliáben

Sommerseti Grófs. ban 1500

1. Parrat karján , yagyon

gyapot fabr. Ettóí vette

nevét a' Grófs.

Somkerék , Radien, Szintyerág,

mvs Erdélyben , belsô Szol-

nok Várm ben , Sajó vize

mellett, ^rpás tó és Som-

kút koztt. F. U. Kendeffi

es más nemes fam. Lak.

Магу. Oláhok , ref. és egy.

hitüek ; posta hívatallal.

Somkút , Sombrunn, Sonkuta,

tint, Peronnét, Amienset,

Abbevillét, és a' Sz. Valé

ry t nedvesítti, 's a' rola

neveztetett osztályon ke-

resztül foly, vele viszi az

Omignon, Mitanmont, Av-

re , Celle és la Mayevizét,

Bray mellett hajókázásra

alkalmatos, és 26 mídnyi

le folyása után Crotoy a-

latt a' tengerbe szakad ;

öszve foly Oise fóval. Ezen

fótól vette nevét egy Fran,

orsz.ban lévó osztály.

mvs Erdélyben , besó Szol- Somme, Francz. oszt. a'Brit-

nok Várm. ben, al. ker.ben, tqsi Canál mellett, melly

V *: Dééstói i .5/4 óra. F. ü. a'

K. kamara, Lak. Oláhok ,

egy. hitüek tul. pléb. és sos

forrásokkal. Az ország ú-

ton fekszik. N. Somkut a'

Kóvári ker.ben esik, G. Te-

lékyé, póstahivatallal.

Somlyó , hires bortermö hegy

Weszprém Várm.ben Nagy

Szólósi , Dobai és Vásárhe-

lyi határban az É. Sz. 47»

2' alatt. Asztali bornak a-

ligvan párja.

Somlyó , v. Szilágyi Somlyó ,

Somelmarkt , mvs Kraszna

fó mellett , Krassna Várm.

hen Erdélyben; vagyon egy

kath. eggyes. görögöknek

, - W -

Pikárdiának legderékebb

részét magában foglalja ,

112 □ mfd nagysága , 49.Ç060

1. vagyon. Gazdag a* Tor-

fában, veteményben , ken-

derben , Ienben , fózelék-

ben , hüvelyesvetemény-

ben , vadhusban , szarvas

marhában , iuhpkban; ha-

lakban'sa't. Üt kerületek-

re vagyon felosztva , 11. m.

Amiensi, Abbévilli , Do-

lensi , Peronni , és Montdi-

dieri kerületekre , melyek

ôszveségessen 84g közönse-

geket , és 41 osztályokat

foglalnak magokban. Fó

vsa Amiens.

és reformátusokaak pléb. Sommerach am Sand , nagy fa-

Minoritáknak klastroma , lu a* Würtenbergi nagy

Várm.háza harmincz 's só Herczs.ben Ménus fó mel

ado hivatala, póstája, 's or- lett, hol az egész tart.ban
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legjobb bor terem.

Sömmerda , ys Erfurti Herczs.

ben пет messze Unstrut

tal, b-árom országos vásárt

tart, és posztó fabr. va

gyon.

Sommerein , 1. Sumerern.

Sommerfeld, nemes vs a' Neu-

marki Brandeburgiában

Crosseni ker.ben Lupa mel-

lett , 346 h. 1750 1. Jó posz- .

tó készíttetik itten. .

Sommerfeld , bis vs és vár al

so Lausiczban Lupa fó mel-

lett. Jó posztóval kereske-

dik.

Sömmering , 1. Semmering.

bömmeriiiseln , 1. Bermudi szi-

getek.

Sommerjchenourgi falu a' Mag-

deburgi Herczs.ben Hotczt

ker.ben , vagyon pléb. 68

h. 440 1. hajdan az hires

bommerschenburgi Gróf-

paV lakhelye volt, mellyet

egyssersmind a' Palatiná-

tusi Szászok is birtak , 's

1189-ben kihaltak,

Sommiere , >is vs Francz. orsz.

ban Gardi oszt.ban.

Sommieres , Sumeriae, (43°

38' E. Sz. 21° . 45' K. H.) vs

Francz. fels<V Garonnei oszt.

ban 3,500 l. Vidourle fó mel-

lett; sok gyapot matériát

készítt.

Somoóor -, Samobor, Zamobo-

rinum, nagy 's jól épültt

mvs Horvát orsz.ban , Zág-

ráb Várm.ben ; vagyon 1730

kat. 1. régi vára , rézhá-

rnorja pléb^oskolái , 'shar-

minczadja , egy órányira

tôle vagyon a' gazdag , ré-

^rirézbánya, mellybölmin-

den esztendöben 8000 má-

zsa rea ásattatik. Találta-

tik itten keserü sois, kék,

*s zöld, vas , 's réz gálicz-

kö , és más érczek's kövek.

F. ü. В. Kulmer.

Sofnogyvár , régen vs most fa-

lu Somogy Várm.ben, Ka

posi iárásban , az ész. széL

46o 31' alatt , Nagy-Lakhoa

ífz, Martzalihoz 3 óra, He-

gyesd nevü pusztával. F. U.

G. Széchény. Lak. Vendu-

dusok , de magyarúl is jól

beszélnek , számok 1800-ra

megyen, kath. tul. pléb. \Л

malmokkal és erdövel. Ne-

vezetes a* falunak mostani

fekvése felett levó hegy ,

melyen Kupa Herczeg haj-

dani várának omladékit

mutogatják, és külombféla

üregeket találnak. Ennek

oldalán mutatják a* hajda-

ni Somogyvári Apátúrság-

nak (Abbatia §. Jacobi d»

Simigio) sôt a' Vármegyes

Házának is helyét , melyek

aiomban mindjárt Zrinyí

Miklósnak Szigetvári eset»

után elhagyattak , és mos-

tan csak a' szolök között

a' föld színén látszatók.

Somogy Vármegye , Schimeger

Gespannschaft , Comitatirs

Simegiensis , tylagyar orsz.

nak Dunán tulsó kerül.ben.

Nevét vette Somogy vártól,

fekszik az ész. szél. 45°

és 46o 53' alatt , a* kel. hosz.

pedig 34o 4«' és 36o 4' alatt,

déli nyugotra Szala Várm.

északra Weszprém , keletre

Tolna és Baranya , délre-

Veröcze Várm.ék , 's a' Sz.

- Gyorgyvári katonaság ha-

tári között, mellyektñl a*

Dráva vize választja el , é-*

szaki nyugotra pedig a' Ba

laton tava kornyékezi,

Nagysága it4 □ mfd , fek

vése 3 szegü forma , mely-

nek minden oldala szinte

1.5 mfdnyi. Somogyságnak

Í9 neveztetik , 's hajdani

Kupa Hercz. tulajdonának.

Nagy részint hegyes és er-

dos, hegyei négycsomóban

vagynak , egygyik része ,

mely Zsclitznek neveztetik,'

'& a' Pétsi Metseknél végzô^



dik , a' Kapos vizén alól

Baranyára dül, raásik Igal-

tól fogva Endrédig, és Ság-

• várig TolnaVárm.nek szom-

azédságában vagyon , úgy

hogy csak Ádánd és Hidvég

Jtôrnyékén egyenesebb, har-

madik Böhönye és Tapsony

kórül kezdodvén , Kéthely

es Hollád között nyúlik a'

Balatonba, negyedik Csur-

gótól és Mihálydtól a* Ka-

nisa es Mura vizek folytá-

ban a' Drávának mostani

folyását határozza , úgy

hogy csak Relezna kôrnyé-

hén hagyott egyedül róna

íbid et. A* Zselitz nagyobb

részint fenyves, bükkbs, és

teeres erdö lévén , kevés 's

Dem igen nevezetes bortte-

rera , a' Tolna Vármegyére

dülö hegyek jó asztalá bort,

a' ßöhönyei, Tapsonyi,Mar-

czali és Baglasi hegyek ne

vezetes veres bort , ezek

mellett pedig a' Gombai és

Horváthkútiak fehér bort

teremnek , a* Dráva sarká-

ban a' Zakányi , Surdi , és

Sz. Mihályi hegyeken ter-

m6 fehér borok dícsértet-

nek. Emlékezetet érdemel

azoraban , hogy ezekben a*

hegyekben kö nem találko-

zik , ha csak a' Zselitz' né-

mely hegyfokaiban lévô és

ezintén elmorzsolható por-

köveket ide nem számlál-

íuk : vagynak azomban a'

Balaton mellett egy Fonyód

nevü pusztán, 's ahoz nem

messze Boglár mellett ol-

lyan dombok, mellyek ter-

méskovel vagynak tele , és

régi várhelyet mutatnak ,

. mellyeknek azomban más

hegyekkel semmi kbze.

Nevezetes vizei i) a' Drá

va , mely Stajer országból

jó vén , és Magyar országot

Horváth 's Rácz orsz.tól el-

választván , Légrádnál üt-

kbzik a* Somogyi hegyek'

csúcsába, a* hol hajdan Zrí-

nyinek , Somogy Vármegye

firól ñra vólt lo Ispányjá-

nakfoldvára (Neuzrinwar)

állott. Ez a* viz a' mint a'

Dunába foly Eszék mellett,

a' só vitelre ád egész Bar-

tsig felfelé hajókázást , fel-

lyebb pedig partjai és tó-

kéi miatt bát orí alan , úgy

hogy innen a' szoms/éd Vár-

megyékben lévó sóadókba

szárazon vitetik. — A' Sió,

mely így neveztetik , mi-

vel Sió-foknál Veszprém és

Somogy Vármegyék közos

határán , mint valamely

sió v. zúgó (CataractaJ e-

red ki a' Balatonból , j e'

két Vármegyét egymástól

választván , Tolna Várm. be

mégyen, hol a' Sárvizével

eggyesül Simontornyánál.

■— ,3) A'Kapos, mely pusz-

ta Korpád kornyékén szám-

talan forrásokból eredvén,

a' Zselitzet , sot egész fo-

lyamatjában a' dél napke-

leti partján hegyes vidéket

választ el a' róna fold 1 61

mind addig , míglen magá-

ba veszi — 4) Koppán vi-

zét , és ezzel eggyütt mé

gyen a' Sió és Sár.vizébe,

a' hol osztán ezek kiesebb

teréhvel való hajókázásra

alkalmatosok. — .5) Almás

vize arról nevezetes , hogy

a' Zselitzi hegyek kbzepén

eredvén , hajdan Szigetvár-

nak oltalmára szolgált ,

míglen a* gazdálkodó mun-

kásság szükebb árkok kbz-

zé szorította — 6) Okor vi

ze a* Vármegyének délsô

vidékein veszi eredetét , és

nem sokára az Almás vizé-

vel eggyesülvén , annyival

több károkat tészen , mivel

a' Drávának dagályját a*

vidékkel közli , mely miatt

Somogy és Baranya szom-
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széd Várm.k szinte nmfd-

uyi hosszúságú tóltést tar-

tani kéntelenek. Nevezetes

ez a' víz több Iróknál , fö-

képpen pedig, hogy annak

rnentében a' Mátra allyai

Falótzok' nyelve vagyon di

vagaban. —'7) Rinya, mely

a' Vármegye kbzepén ered,

és sok ágakon foly mind

addig, míg Rinya Sz. Ki-

rály táján eggyesülvén , Ba-

boltsa 4 mellé ereszkedik ,

mely várnak hajdan sán-

tzúl szolgált , de mar most

regulázva lévén , egyenes

arkán a' Drávába megyen«

Jegyzésre méltó azomban

erröl a' Vármegyéról , hogy

abban rsak eggyetlen egy

határ sintsen , a' melyben

vagy egy vagy más kissebh.

posványos víz (Somogyiak-

nálberek)nem vólna; mint-

h« ugyan a' természet Al-

kotója a' Magyar orsíági

tengert a' Drávával ily ál-

talláthatatlan útakon kí-

vánta vólna eggyesíteni ••

a' források a' völgyeken

egymást érik , követset

mindazáltal eggyiknek fo-

lyamatjában sem találhat-

ni — A' Balaton tava szin

te negyven ezer hóldat té-

szen motsérossá a' maga

vidékében , mely Fonyódi,

Tóth Sz. Páli , Marczali és

Ormandi bozótnak nevez-

tetik , ezeket kiszárítani hi-

jába próbálták , 's minden

ltôlÇség és fáradság csak

azt a' tudományt szerzette,

hogy a' Siónak esetétól függ

az egész munkának elöme-

netele.

Illy sok mocsárok és er-

dök szülik azt, hogy So-

mogynak levego ege altal-

jában vastaír > és a' ter-

mesztésre inkább, mint az

egésségre hasznos.

A' Somogyság átaljában

kedvezobb oz 6szi mint a'

tavaszi vetéenek. Óss/el vet-

ve terem búzát, kétszerest,

ro'sot, árpát, tavaászal né-

hol ro'sot , átallyában ku-

koritzát, kolompért, hej-

dinát v. tatárkát. — Gyü-

mölcsei igen különösek,

mivel még a' Törökök ha-

gyományából vagynak olt-

va , 's nevezetes közttök fô-

képpen az Istvándi alma ,

mely fehér pogátsa alma

formât mutât, 's füszerszá-

mos íze és szaga, valamint

nagysága is , a' legnagyobb

szorgalmatossággal nemzett

piros pogátsa almát sokkal

feljül múlja. Említeni mél

tó még a' pamut plánta is,

mely hasonlóképen Töri>-

kök' maradványja Segesd

kornyékén , 's több mimt

loo eszt.töl fogva csak va-

don a' reten teremvén , pa-

mutját csak a' szél hordja

el mostanában. Egyébb е-»

ránt az orvosi fuveknek

szintén hazája , 's koroényt

és ánist is vadon eleget te

rem. Mindenféle marhákat

is tenyészt , dicsekedik Ba-

latonból a* fogassal , Drá-

vából a' galótzával , néha

vizával is egyébb jó ízíi

halakon kívül , sot a' Ba-

latonba lév5 bizonyos ha-

lának neme, valamint ter-

mészetére 's formájára néz-

ve a' heringgel megeggyez,

úgy pótolására ie szolgál-

hatna.

A' szorgalmatosság' ága-

zatiban G. Festetits György

egyébb ízeken kívül a' küt

lômbféle széna és dohány

nemekkel , Gróf Hugonnay

Sigmond a* veres tormával

(krapsz) 's többen a* sze-

líd és vad sáfránnyal , Pé-

rui , és Virginiai dohány-

nyal dícséretes próbákat

tettek; a' gyapjúnak пега«ч
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siteseben pedig az elökelök

egymással vetekednek. Ü-

veg fabrikája négy vagyon,

melynek kelete nevezetes.

Ez a' Vármegye hajdan

Királyainknak kedves mu-

lató helye vólt , 's most is

viseli IV. Béla Királyunk-

nak nevét Bélavár nevü kia

helys. 's mutatjaa' Királyi

kastélynak omiadékait kö-

zel a' Dráva vizéhez; raelly-

töl nem messzire, a'holaz

Udvarnokoknak szállása

mondatik , mostan Udvar-

hely nevü helys. telepedett.

Igen sok nyomaittalálhat-

ni ennek csak abban is ,

hogy a' Király és Király-

né Szakáttáai , Pohárnok-

iai egyébb udvarnokjai eb

be a* Várm.beh voltak szál-

lítva 'a máig is élneka'Ne-

mesi szabadsággal.

Kupa Herczeg Zeneboná-

jától fogva minden Dézma

a' Benedictinusoknak adó-

dott mind addig miglen

hosszas tôrvénykezés titán

a* toldes urak ezt örökös-

sen magokhoz váltották.

Vagyon benne Kaposvá-

yott a' kath. egy kissebb

Gymnasiuma , melly az

igoo-dik eszt. Insurrectió-

tól maradott, 's utóbb né-

naelly ajánlásokkal is pó-

tolódott pénzeken állító-

dott, 's a' mostani fo Is-

pányi Helyt. Gróf Teleky

László kózbenvetése által

nyert Privilegiumot..— Az

e vang. és ref.nak pedig eg-

gyesülve Csurgón nagyobb

Oymnasiumjok Gróf Feste-

tics György Excellentziájá-

n.ak és némelly Uraságok-

r»ak segitségével fundálva.

Kereskedö helye nincsen

a' Megyében , hanem Kani-

-sára Veszprémbe . és Keszt-

Jhelyre kell minden. eladó-

yát szállítani.

Számlál 13 mvsokat , 292

falukat, «70 pusztákat, 's

mindenestöl mintegyipoooo

I. kiknek több felénél kath.

a' többek nagyobb részént

ref. kevesen evang. ó-hitü-

ek és zsidók , a' kath. bt

Parochiája a' Pétsi;'— töb-

bi Veszprémi Püspókség-

hez tartozik. Nemzetjekre

nézve jó részént Magyarok,

de igen sokan vagynak a*

nép' nyelve szerént , Soke-

tzek , Bomhétzek, Guatok,

Horvátok, Bosnyákok , és

más Tót eredetüek; német

szállítások is több helyeken

vagynak , mellyek azomban

már nagy részént a' hazat

nyelvet is megtanulták. —■

Portája 1.33,

Somor/а , Soraraerein , Sama

ria, Fanum S. Mariae , je-

les priv. mvs Csallóko/ben,

Posony Várm.ben , 325 h.

2680 1. egy evang. 's_ egy

ref. temploma , néhai Pa-

lulinusok monostora , egy

száraz malma, és szép sé-

táló helye vagyon.

Somorja, falu Mosony Várm.

ben , Laita mellett , 130 h.

1070 1. többnyire |luth. egy

kath. 's egy evang. tempi.

Salétrom fozése , igen fi-

nom izü hala , 's r.ikja va

gyon. Lak. füldmíveléssel

's gabona kereskedéssel táp-

lálják magokat.

Somos , Drinow mvs Sáros

Várm.ben, Tarczavize mel

lett, Eperjestöl 1 ifl óra ,

F. U. G. Andrásy. Lak. tó-

tok, kath. többnyire, szá-

mok 806. A* foldes úrnak

szép kastéllyával.

Soто/ , falu Abau) Várm.ben

felsô magyar orsz.ban , va

gyon egy kath. tempi, szép

halászatja , és az itt lév5

hegyeken madarászatjafog-

lyokból. A' K. kamaráé.

Sommotierra , kis helys. Spa
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nyol orsz.ban Segovia tart. mint 2000 I. vúszonnal va.

ban Madridi út mellett , ló keteskedése , kovács és

hires az itten torténtt 30 hámor mühelye vagyon.

Novemb. csatától v8o8-ban. Sondrio , Sonders, jeles falu

Sonc/ге , faluPeruban, Cacha- Adda meliett, Veltlin tart,

poyas tart.ban déli Ame- föhelye , Komótul ész. kel.

rikában , fazekakkai 's tég- rol 13 mfdnyire fekszrk,

lákkal kereskedik. 3,510 1. vagyon. Egynehány

Sonchocin , fö vsa Masurai órányira ezen helytöl vagy

Va\daságban , N. Lengyel nak a' Masinoi i'erdök, 1.

orsz.ban , Orosz bir.ban. Masin völgyit.

Soncino , kisded erös vs Kre- Soegnray , 1. Soongarey.

monai határokban Oglio Son-Kiang/u , vs Chinaban

fó mellett , 3880 1. és régi Kiangnáni tart.ban, olly

s/.okás szerént erösittetett finom pamut matériát ké-

vára vagyon. , szít, hogy selyem helyett

Sonderburg, (54o 54' 59" E. tartatik.

Sz. 270 28' 29" K. H.) vsaz Songtiby , fó az AnoniCsászár-

Alseni Dánus szigetben-, ságban Chinából ered , Ca-

2690 l. és egy kikötö he- chan alatt több erekre oez-

lye és szép kereskedése va* lik , és az Anan öbölbe

gyon. szakad.

Sordenburgersund , 1. Aising- Songo; Sonho , vs és tart. AI-

sund. só Guineában, Afrikában ,

Sonder-Endefluszthal , kisded Kongo orsz.hoz tartozik.

ker. Kaplandiában , Stel- Soni, 1. Sogno.

lenbóschi Districtusban a' Sonjenbosch , Brabantiában ,

Hottentotti-Hollandskloof és ész. Belgyiomban Brüssel«

Scwellendami határok kö- töl 1/2 ¿ra. Sok falnkkal,,

zött, sokgabonája, 's szar- klastromokkal, barlangok-

vas marhája vagyon ; szö- kal 's t. ef. Mintegy 800»

lbt is termeszt de kevésér- holdnyi; esztendonként 100

téküt. holdnyi kivágattatik belö^

Sondert , 1. Sondrio. , le , u jravettetik.

Sondershausen , (51o 22х 33" E. Sonnenberg, vs a' Meiningi ,

Sz. 28o 30' 6" К. H.) fft vs, részben Kóburg Herczs.ben

és a' Schwarzenberg Son- Röte fó mellett, 248 h. 176o7

dershausi Hercz'. lakhelye 1. kik között sok timárok ,
■Wipper mellett , 48o h. 2400 esztergályosok , képnyom-

1. 's egy Gymnásiumja va- tatók, képírók, rézmetszñk,

gyon. A' vs mellett levö 's ötvösök vagynak; keres-

hegyen vagyon a' Hercze- kedik itt 's a' tájékkában

gi vár , 's abban természet- készült játék müvekkel ,

béli gyüjtemény. A' fe£y- tükrökkel , szegekkel , pa

ver házban látni lehet a' lakö táblával , puskával ,

régi Vandalusok' Pustrich köszörü kövel , porczelán-

nevü bálványát. nyal, selyem, bársony, é»

Sondho/en , (47° 21' 10" E. Sz. pántlika fabr,hoz t&rtozan-

27o 46' 10" K. H.) mvs Ba- dó deszkácskákkal , föld-

variában Illeri ker.ben a' szénnéí, ónnal, és ón por-^

tôrvénytévô 's számtartó- tékákkal , üveggel , már-

eág' hívatalyának széke , vánnyal 'sa't. 'f

egy vára, ispitállya, több Sonnenberg , szabad banya vtf>
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Cseh orsz.ban Saatzi her. ,

ben 174 h. ezüst ,- es czin-

bányája , egy kath. pléb.

vagyön. Feltszik azúgyne-

veztetett Brandbach mel-

lett.

tartozandó, egy Sontra mel-

lett levö t'et&nek hâta megett

fekszik 236 h. 1350 1. va

gyön, kik magokat szántó-

fóld mívelésével , és mar-

ha tartással táplálják.

Sonnenburg, vs a' Neumarki Sons, h Nadowessier.

BrandeJburgiában , Stern

bergi ker.ben , Lenzen fó

mellett ao2 h. 1700 1. a' Sz.

János vitéz rendjének lak-

helye. mellynek nagy mes-

tere egy Burkus Her> z ké-

pét viseli. Tobbféle hala-

kon kivül itten ángolna és

.rák nagy számban fogat-

tatik.

Sonnenwalde , vs Solmsi Gróft

urad.ban, alsó Lausitzben

Luckani ker.ben 11,5 h. 1,500

1. és egy vára vagyon.

Sonnenwirbel . falu, Cseh orsz.

han , EUnbogeni ker.ben,

egy hason nevü hegynék

tovében , jó porczelán fold-

je vagyon.

Sooden , к Iii л ó vsa Allen-

dorfnak aleó Hassiában ,

Werrának bilpirtján fek

szik , Allendorfal két hid-

dal kapcsoltatik ószve , éa

az Hessiának legjelessehb

só aknáját. birja , melly é-

pületeivel eggyütt egy kís

vst formál , magának ka-

puja és (emploma 43 fo/.ö-

háza 's ugyan annyi vas-

serppnyoje 's szárittó ka-

marája vagyon.

Sooidorf, falu St haumburgi

Grófs.ban alsó Hassiában,

vagyon egy só aknája , két

vinnyója és vasserpenyöje,

és szép fehér sóval keres-

kedik.

Sonntagsberg , a* Seitenstätti Soomelpoor , kereskedft vs tu-

intézethez tartozandó bu

csujáró hely Austriában.

Sonntagsflusz, jeles tengerten-

gtrti íó a' H olían día i Cap-

íandban , déli Afrikában ,

melly a' havasokban ered,

4s a* Platt vizét , Bär vizét,

és a' kis Sonntags fót ma-

gába veszi és a' 31© D. Sz.

alatt a' tengerbe magát

кi onti.

Sonora v. ui Navarra, Cinao-

la Intendentia uj Spanyol-

han, éez. Amerikában 19143

óra nagysága 121400 1. F5

vsa Anspe.

Honora , vs a' hason nevü Spa-

nyol Intendentiában, ész. A-

merikában 6400 1.

^Sonthofen , Sunthofen , urad.

és mvs Bavariában , Augs

burg vidékében. Ennek ha-

táraban ered Her fó , és vas

hámori is vannak.

Sontra , vs alsó Hassiában a'

lajdon Bengaliában, Gan-

äes innensö partyán Ostin-

iában , Gouel vizénél ; jtt

drága gyémántok találtat-

nak , házai földböl van

nak, és Boros fa ágakkal

fedettek.

Soongarság , ész. része a' Kal-

muksagnak , és legmagas-

sakb tart. a' földön , melly

ész. kel.rftl a' zordon 's hi-

deg Mustagi Astot,, AÍkins-

koit , Sirtet, és Altait ma-

gában foglalja. Csakdélfe-

lül vagyon fó vize , ezek

közül vagyon a' Tschui ,

Tschabakáu , Iii , melly

több kisded patakokat'sfó-

kat magába feívesz , és

az itten temérdek sok ten-

gerek között a' legnagyob-

bikba mely Patcatinak ne-

veztetik , szakad.

Sophia , Bolgárul Triadriza <

Sardica fö vsa a' Török Bol-

Hessnn-Rheinfelaí Leniáhoí gár-Ili tart.nak , Sardiks
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сЪД Basaságban lechar fó

mellett Ima hegyhez közel

8000 h. mellyek közül min-

deniknek kertje vagyon,

és 46000 1. kik közül 6000

keresztény. a' Beghler-Beg-

iiek , Görög Ersekségnek,

és egy kath. Püspokségnek

lakhelye ; meleg ferdöje és

íó kereskedése van.

Sophia , 1. Zarskoje-Selo.

Sophia- Wilajeti , 1. Bolgár-Ili.

Sophienau , falu a' Szász-Hild-

burghausi Herczs.ben va

gyon egy kékfestô fabr.

Sophienberg, Dánus Kirs', mu

lato vára nem messzeCop-

penhágától vannak szép é-

pületjei" mulato kertjei.

Sophienburg , Kir. mulato váf

Bajor orsz.ban , Bayreuth

vsa elôtt egy igen magas

hegyen.

Sophienlust , urad. vár 's 76-

szág Meiningen mellett.

Soping , egy a' kel. Indiában

lév'ó Celebesi szigetnek kis-

sebb vsai közül.

Soprim , egy az ugyan ezen

szigetben levo nagyobb vsok

közül.

Soprony , Oedenburg (47° 40'

45" É. Sz. 340 15' 3"" K.

H.) Sz, k. vs Soprony Várm.

ben , hellemetes és egéssé-

ges vidéken, az országút-

ban , Bécshez is, Posony-

hoz is 8 posta mfd. Haj-

dan Scarabantia és Sem-

pronium nevet viselt. A'

nemzetségek kôltozkodésé-

vel urai változtanak , Hen

rik Császár alatt pusztu-

lásra iutott , a' Németek-

töl felépítetett ; Sz. István

Kh'.tól fogvá Magyar orsz.

viszontagságiban nagy részt

vett. XVI. Században ne-

hány Diaeták is taftattak,

és III Ferdinánd megkoro-

náztatott benne. Bebö és

külsö vsokra osztatik*: a'

belsö köfallal keríttetett <

nem igen nagy , deküliknb-

féle ieles számos épületek-

kal , tornyokkal, Szentegy-

házakkal díszeskedik , a'

külsö vsok messze terjéd-

tek , ezek is kapukkal , és

«zép úttezákkal jeleskedntík,

úgy hogy Soprony méltán

orsz.gunk szebb vsi kozzé

számláltathatik. Két pléb.

van benne diszes templo-

mokkal , a' belsö az ott le

vó Kollegyiomos Káptalané

Sz. György tiszteletére35i6

kath.kal. A' külsö Mihály

Archarigyalé, vsiplébánía.

3799 kat.kal. Vanittevang.

Superintendentia is , mel-

lyel most díszeskedik , nagy

érdemü Magyar Irónk Kie

János ur, 277a evang.kal.

Vannak ezehen kivül 15 ó-

hitüek , és 33 zsídók is. Az

itt lévô evang. Gymnasi

um, a' kiaded Magyar tár-

sasággal nevezetes; a' kat.

Gymnasiumban a' Benedic-

tínusok tanítanak ; emlí-

tést érdemelnek a'Domini-

kánusok , és Ursulina Apá-

czák' klastromai , a' Kira-

lyi harminczad és póstahi-

vatal , komédiaház. Jeles

•épületi a' G. Szécsény , Fes-

tetics, és sok más urasá-

goknak házaik , a' tanács-

ház . három emeletü Ko

rona vendégfogadó, 'stöbb

polgári épülét. Lak. legin-

kább Németek , nehány

Magy. hires borb-termesz-

tenek , mesterségeket üz-

nek, kézi müveket, posz-

tót készíttenek , czukrot

ráfiníroznak, köszenet ásat-

nak , erössen kereskednek;

szép sétáló helyeken , kü-

lombféle kertekben (Ñeuf-

hof) Wolfs ferdökben rtiu-

latoznak, és sok nevezetes

Tudósokat neveltek кеЫок-

ben , E' v'snak portáii З4 àf&

opronjr Vármegye, Oedenbur-



gèr Gespanschaft , Coroita-

tus Soproniénsis , Magyar

orsz.nak Dunán tulsó ker.

leben ; az É. Sz. 47» 22'töl

47° .53' 3o"ig> és a' K. H.

333 56'tól 33° 2'ig terjed.

ííevét vette Soprony vsá-

tól ;fekszik nyug.ra Austria

Her.ség , ész.ra Mosony ,

bel.re Györ és Weszprém ,

délre Vas Vármegyék köztt.

Uagysága ',57 □ mfd. Vidé-

lte felfelöl hegyes , abó ré-

eze lapályos térség , melly

I\ába koznek is nevestetik.

Hegyei kozött nevezete&ebb

Schlag (Gneus) és Lajtha

begysor mellyhek ágai Au

stria határin egész Stajer

Herczs.gig terjednek. Har-

madik hegysor fekszik Fer-

tö nyug. partyán. Erdeji

számosak , cserési és ligeti

is vannak. Fó vizei jeleseb-

bek : Rába , melly Stubek

falu alatt Stájer Her.ben

eredvén , Vasból foly e'

Várm.be. 's GyBrnél a'Du-

nába szakad; Rábcza, vagy

Repcze , Kart falunál ered

vén , Györ Várm.ben Rá-

Lával egyesü,! ; Tase vize

Rohrbachnál eredvén ,

Czenknél Ihvának nevez-

tetik , 's végre a' Hanság-

ban enyészik el. Volkavize

Fraknói hegyekböl eredvén

Fertö toba vesz el. Lajta

e' Várm.gyét Austriától el-

választván,Mosony Várm.be

foly által , 's Magyar Óvár-

jiál Dunába vegyül. Neve-

zetes patakja Csáva. Tavai

bözött igen hires Fertö v.

ÎUzsideri tó Soprony és Mo

sony Várm. határán , 10

mfd a' ker.lete ; másik a'

Barbacsi tó , nadas, vize-

nyös és posványos része kel.

re Hanság rievet visel. Van-

ïiak több egéséges kút vizei

is¿ Levegöie általlyában e-

gésséges. Térségein miadea

némü gabona bñven terem,

hegyein teremnek ama vi-

lág szerte esméretes Sopro-

nyi ésRuszti ¡ófehérborok

ürmösök; a' ¡ó gyümölcsök;

hamuzsir és iiveg égettetik,

belsejében ásattatnak kö-

ezén , turfa, edénynek va-

ló fold , csiga áilatok, és

kôvé váltak. Vizeiben , ki-

vált Rába vizében , Fertô

és Barbacsi toban bóvelke-

dik halakkal , és vizi álla-

tokkal. Vadászattya szép ,

kereskpdése hasznos , Mar-

czaltöi töltese dicsoséges ,

3 Sz. Kir. ysokat, ¿e mvso-

kat 200 falukat , 6 pusztá-

kat, sok s/.ép kastéJyokdt :

mint az Eszterházy , Kis

Martonyi , N. Czenki , 's a' t.

és 148 ,5* l.kat,kik hegyes

részeiben Németek és Ног-

váthok , térségein legin-

kább Magyarok,kath. több-

nyire , és Protestánsok. A'

katholikusok a' Györi Püs-

piikséghez tartoznák. Por

ta j i 262.

Sopuka , kis fó Marinaros Vár.

ben felsö Magyar orsz.ban,

hossza mintegy 4 mfd , és

Boczkó mellett a' Tis/.ába

szakad. Vagyon rajta egy

fürész malom , három,ke-

rékre , mellyben többnyire

a' kisáebbsós hordókra don-

gák kés/.íttetnek , mellyek

esztendonként a' Marmaro-

si só bányákban 15-^20000

szükségesek.

Sor , Zor , 1. Tyrus.

Sora, (41° 47.' É. Sz. 31O 14'

K. H.) vs , és a' ker-nek fö

helye Nápolyban ,» Terra di

Lavoro tart.ban Gariglia-

no fó mellett , 7200 1. 's egy

vára vagyon kalap, papi

ros, 's hur fabr.

Soracina , Soresino mvs Del-

mon fó mellett Mailand-

ban Cremona kómyékben,

bol sok puskapor készítte-

*ik, -
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tik , raelly különös jóságú- плЬ) 1. Vandalusoltát is.

nak tartatik. Sorôenburg, a' magasSchwarm,

Sorapur , v. SoIlapur , Dekka- regidöiit vár, Salfeldhez kö-

ni-Nisámtól függö tájék a* zel Thuringyiában , hol

gazdag Golkondában kele- még most isnémely ialak¿

ti Indiában, hason nevü vá- régiségek , és, azon hely ,

rossával. hol az ítélet az úgy nevez-

Sorau , Lengyelül Zyóry , tetett Kessel gbdorbén tar-

kerített város felsö Sile- -tatott, látszatnak.

siában Ratibori Herczs.ben, Soregna , hajdan.Stridonium ,

ai4 h. i6go 1. v£szon , 's, vs Austriai Istriában.

posztó fabr. vagyon , gyü- Sorelie , Angol vs Canadában

mölccsel 's borral kereske- ész. Amerikában loo h. és

dik. sok hajó építto mühelye va*

Sorau, Zaro\y , vs alsó Lau- gyon.

sitaban Gubeni ker.ben Soret , szabad vs Guzuratefél-

Bobertöl nem messze, 5.9 szigetben kel. Indiában, lo

b. 3450 1. egy vára'smula- vsa Jaganat v. Jagamar.

tó kertje, égy árvák'háza, Soréze , V3 Francz. orsz.ban,

Lyceumja , szabad iskolá- Tarn oszt.b 2710 I, vagyon;

7a, posztó, vászon , fonal x Sorgenfrey, Kir. mulato vár

dohány , viasz , 's vászont nem messzeKoppenhágától,

fehéritto fabr¿ vagyon. A' szép kertje vagyon.

vstól nem messze vagyori Sorgue , Francz. orsz.ban lé-

egy vadaskertje , 's kelle- v6 fó , melly a' Vaucluse

metes vadász vára¿ ' oszt.ban ered , 's két öblöt

Sorben, Sorbenwenden, Sla- csinálván a' Rhodánba sza-

ven , egy bizonyos nép va- kad. .

la , kik a' hatodik szá- Sorgue, vashámor Fran, orsz;

zadnak kezdetén Szármáczi- ban Eure oszt.ban.

át, Horvát országot , Tót Suri, Monti Sori, iszo'nyúma-

országot, Karinthiát, Kár- gasságu hegy Sicziliában ,

nioliát , Siléziát , Lengyel¿ ész.tól fogva délig, Val di

s Cseh országokat, Lausi- Demonától fogva Val di

tzot , valamint is a' felsô Notoig terjed.

♦Albisnak mind a' két oída- Soria, darab föld Spanyol

lát az egész német és kel. orsz;banKasztiliában ijotfiö

tengerig mind bétoltot- 1; Fö vsa

ték nyelvekkel 's íiépségek- Soria , (a* régiNumantiaJDue-

kel. Utóbb a' N. Károlytól ro mellett , jól épültt , 6000

el üzettettek 's résszerént 1. jó gyapot kereskedése

m eggyozettettek,résszerént van.

- . a' keresztény nitre téríttet- Soria , í. Syria.

tek, úgy hogy most csak Sorino , vs az innensö Cala-

kevés számmal Lausitzban briában Nápoly ors¿.bani

's Marki Brandeburgiában 3600 I.

találtatnak. Elsö. Henrik Soristan , 1. Syriâ.

Kir. öket, kik még a' meg- Sorlingiai stigetek , Cassiteri-

verettetés után megmarad- des, Sigdetes , 1, Scilly.

tak 's helységeket építet- Sorock , Olchionia , erfts vst

tek , nagyon zablán tartot- Moldavában Doister mel-

ta j ('s , ezek közül még lett vagyon; egy jól meg-

most is sokan fen vagy- erösittetett vára¿

HÜB. LEX. V. DAR. 9
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Sortie, Sora, vs a' Seelandiai a* fc'áspiumi tengerbe sza-

Dánus szigetben, igen gyö- l;ad.

nyörü tájékon fekszik. Va- Soschnizowitz , szab. vska Sle-

gyon egy bajnoki Acade- ¿iábun Oppelni Hercza.bcn.

miája/s Holberg' emlékjele. Sósmeio , falu Erdélyben Szol-

boroksár , nagy német mva nok Várm.ben, ко, 'e iöld

Pest Várm.ben Duna mel- olaja vagyon.

lett, Pesthez i pósta , egy Sema, folyó Russiában, mely

kath. pléb. vendégfogadójn, a' Donba szakad.

's pósta hívatallya vagyon, Sospeilo , Г Espel , Hospitel-

a' Grasalkovics Hertz.hez lum , ve Nizzában , Bever

tar£ozandó , téjjel, irósvaj- folyó mellett , mely két

J'al , zsup szalmával nyere- részre oszol , 3000 lak. va-

;edik Pesten- Alsó végén gyon.

nem rég eredett patak foly- Sot/a , folyó Stajer országi

dogál. Herczs.ben , mely . Rohitsch

Sorostéiy , Serestel , Schorm- mellett ered , keleti del fe-

stein, Sorostin mvs Erdély- lé veszi folyását , 's Dubo-

ben al. Fehér Várm.ben , wa alatt Szávába szakad.

Hagy Selyktôl 1 \fi óra,F. Ezen folyó szakasztja Sta

ll. G. Teleky. Lak. ném. ier országot Horvát ország-

oláhok , evang. és egy. hi- tél.

tüek , tul. pléb.val, 's egy Sotteville , les Rouen , vs Fr.

vásárral. orsz.ban alsó Seine oszt.ban

Sorrento , Surrentum , kis vs 3000 lak.

Nápolyban Terra di Lavo- Sottovento Islas, v. Windwards

ro földon, Nápolyi tenger isles, szél alatt levo szige-

torkolat mellett, bájoló 's tek , a' kôzép Amerikában

egésséges tájékban 4200 1. lévó Caraibi szigeteknek ré-

és egy hajós iskolája va- sze ; hogy megkülömböz-

gyon ; Érsekségnek lakja, tessenek a* Szélben lévó

és a' hires Torquato Tasso Barbados , Antill , 's t. szi-

Poetának születés helye. E- getektol ; az az ollyaktól ,

zen tájékon a' selyem te- mellyeket keleti fekvésekre

nyésztés jól míveltetik. nézve elöbb ér a' szél. Nagy

Sorromestro , falu Guipúzcoa szélvésznek és gyakran föld

földon Spanyol orsz.ban ; indúlásnak tétettek ki.

az idevaló vas bányákból Soubico , kis vs Campagna di

esztendônként 800000 má- Romában az Egyházi váro-

zsa vas kövek ásattatnak. sokban.

Sortasch, falu Russiában Tau- Soubise , kis vs Francz. orsz.

rini Guberniumban , hoi ban alsó Carente oszt.ban.

még most is a' Genuai fa- Az által ellenben lévô Ma-

miliának maradékjai, u. т. dame szigetet , abban ural-

Doria , Grimaldi , Spinola, kodó egésséges levegö 's vi-

's a' t. tartózkodnak. zek miatt sók kereskedök

Sortino , kis vs Siciliában Val lakják.

di Notóban., Soucy , vs Francz. országban

$os , 42° 29' E. Sz. 150 a£/ к. Lot 's Garonne osztályban

H.) vs Spanyol orsz.ban, 3320 lak.

Aragoniai tart.b. 2320 1. és Soudan, vs Francz. orsz.ban,

egy erös vára vagyon. alsó Loire oszt.ban, 264»

Sostha, fó Russiában, melly lak. >



Soatcz , 1. Salz.

Souna , Suna , az Orkádi szi-

geteknek egyike , a' Scótiai

partoktól нет messze. Itt

sok foszló kö ásattatik.

Soürdevai , vs Franc, ors/.. ban

a' Canalis oszt.ban 3500 1.

Soure , vs Portugalliábañ , E-

stremadura foldon 1006 h.

és 32,50 lak.

Sourges, kis fó Vehaissin Grófs.

ban Fran, orsz.ban Rhone

vizébe szakad.

Souriquois , neme a' vad né-

peknek, kik az uj Scotiá-

ban az északi Amerikában

laknak. Kozépszerü nagy-

ságú 's jóí nött testtel bir-

nak. A' kis Fejedelmeket

Sagomosnak. nevezik ; az

èlôbbkelôk szakált visel-

nek , nagyon babonások ,

's bübájosok.

Southampton , (52o fó' Ë. Sz;

16o 40'K.H.) vs Angliában

Hampi Grófs.ban , a* Sout-

hamptonwateri tengerkar

-г- 85 —

gol □ mfdeket foglal ma-

gában , és 2.3120 lak. Egésí

Grófság Dornochra v. déli

és Strathnavernre v. északi

ker.re osztatik. Dornoch,

hegyes , és vízzel , 's gyü-

mblcssel bövelkedö völ-

gyes; a' fákkal bénôtt ma-

gasokban sok vadak talál-

tatnak. Lakosi juhokat éa

szarvas marhákatszámosan

tartanak.Strathnavern még

ennél is hegyesebb , 's ke-

vesset éró szántófoldjei

vagynak. Lakosi marhatar-

tással , halászattal és vadá-

szattal élodnek. Asványok

közül találtatik itten mész-

kö, homokkö , palakô , és

vaskö. A' . Grófságban sók

tengeröblök vagynak. Ten-

gerei közül legnagyobb a"

Loch-Schin, azután a' Loch-

Loyol i és Loch-Naver ; fo-

lyói ezek i Brora , Durnesz,

Helmsdale, Hollodadale,'s t.

Föhelye Dornoch.,¡.. » runeiye L»ornoch.,
mèllett , igen gyönyürü té- Southfolk , l, Suffolk. „

jékban , mely az Anglia South - Hempstead , 1. Queens-

kertjének neveztetik 12000 Conuty.

lak. egy kiköfcö helye, me- South-Kingston, 1. Washington,

lyet egy kastély.erósít, egy Southold, 1. Suffolk.

tengeri hajós legények os- South-Rohalta , az Orkádi szi-

koláia, kárpit fabr. selyem geteknek egyike, északi Scó 

Southampton , helylég éVzakiЖ ' TSbM' t

Amerikában a' NeV-Yorki tekneí egylk"^1""fe

«zabad^vsokban 3400 lak. tiánál íPmtfd «o88Tá f1¡

egy kikötö helyè , czethal

fogása vagyon ; keréskedík

halzsirral , szurkos fenyö-

deszkákkal , lovakkal, szar-

vas marhávaí, lennel, 's a' t.

Southampton, sziget Eskimoí

tengeren.

Southerland , Grófság ész. Seo

3—4 szeles. , Lakosi n№7

oregsegre jutnak, Hibernu-

sok, es csak nem minnvá-

jan kath. Az itt királvko-

dott Magdonáld familiahoz

tartozik. Ambra találtatik

partjain, ,

Southward, 1. London.
tziában, ész.r61 ésnyug.;ól SoZZm] UbSvfaibù

* tengerrel, kel.ro.l Caith- Angliában sîffllÏŒ?

nesszel , déli kel.rßl Dorno-

çhiFrithtel, déli nyug.ról

Roezszal határos ¡ Щ4 an-

banBIythnek kifolyása meí-

lett. Lakosi só készítéssel 1

nal kereskedéssel, gaboná-

3*
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val , 'з sörrel Kereskednek.

Soui tu , ieles folyó Canadában

észahi Amerikában , mely

az észak keleti csúcánál Hu-

roni tengerbe szakad.

Souties , 1. Attawaer.

Souto , kis vs Portugalliában,

sebb. A' kozség vélekede'se

ezerént ez ceudának tarta-

tik, mely a' Kristus hala-

lakor tortént létyen. Ezen

hasadék' fenekén vagyon i

kápolna , hol s/.ámos nép

búcsújárásra mégjeleuik.

Entre Duero e Minho fol- Spachendoif, frtlu Auslriai Si-

dön.

SouveraincTor, Severin , arany

pénz, mely 13 for. és 20 kr.

tészen. ,

Souvignjr , (50o gV E. Sz. 20*

,52'' K. H.) vs Francz. orsz.

Lan Allier oszt.ban , 2900

lak.kal.

Sovano , vs a' Toskánai Siena

vidéhben.

leziában'Jagerndorft Hercs.

ben Troppáviai keiül.ben

Hosnicz mellett , vagyon 1

kath. tempi 's oskolá|a 196

ház. 1250 lak. 4 malina.

Fftbb élet keresménnyei a*

lakosoknak a' szántólold és

leu mívelés, berbén való

s/.ekerezés, és néhány mes-

terségek.

Sovano , kis vs Velenczei Stá- Spaitla , vs Tunisban Barba-

tusban , Veronese földön , riában , mely különössen

Alpone, Vechia, és Trame-

gna folyó mellett.

.TtfWr,Salzburg,Tót mvs Sáros

Vármb. Vagyon 080 kat. lak.

pléb. 2 kath. tempi, derék

sófozéso, nagy erdeje, ésa'

szomszéd hegyekben Opál

köve Vagyon.

Sozietät* - Inseln , 1. Társaság*

szigetje.

Spaa, kis vs a' hajdani Lütti-

chi Püspokségben, 2200 lak.

vagyon ; hires a' savanyú

vizeirßl , melyeket sokan lá-

togatnak ; e/.ek nevei : Pou-

hon , Géronsiere , Sauvenie-

re , 's Baritart. Az elsöböl

legtöbben isznak. A' ven-

dégek itten mindenféle al-

kalmatosságot, 's mulatsá-

got feltalálnak. Minden

eszt.ben a' savanyú vizbôl

130000 buteilliával elhor-

datnak.

Spaaren , folyó északi Hollan-

diában, mely az Y'be sza

kad.

Spaccnta , egy vastag köszik-

lának nevé , nem messze

Gaetától Nápolyban , egy

nagy hasadékja vagyon ,

melynek al-szélessége 4—j

lábnyi , a' felsö még széles-

nevezetes a' szep régiségei

miatt , mellyeh közül leg-

nevezetesebb a' diadalmi

kapu. A' szomszéd hely&é-

gekben is találtatnak né-

mely régiségek' mará-

dékjai.

Spalauo , (43° 34' 30" É. Sz.

33° 34' 3o ' K. H. ; megerft-

sittetett tengeri 's kereske-

dö vs 12000 lak. Dalmacziá-

ban , Ersekségnek széke, és

egy szántófold mivelö tár-

sasägnak;bil<ötöhelyenagy,

de nem bátorságos egészen ;

itten nagy kereskedés üzet-

tetik , mert itt vagyon a'

török Karavánniának vásá-

roshelye , kik itten a' Ve-

lenczébe küldendö portéká-

kat a' Lazaretumba lete-

szik. Vagynak itten rozso-

Iist , bört , selyem 's gya-

pot maíeriát készító fabr.

A' tájékában vagynak me-

leg fcénkcives forrasok. Hí-

ressek itten a' Dioklétziá-

nus Császártól építtetett

messze terjedtt 'palotának

maradék jai, mellynek fala-

lai a' vsnak két harmad ré-

s/.ét békerítik. A' Franc,

ostrom kapitulált itten azi



Austriaiaknak Nov. 2-kán

д81.з-Ьап.

Spalding , vs Angliában Lin-

colni Grófságban Wellaud

mellett, 3000 ház. tisztasá-

gára, s ópül«tére nézve ha-

soaló egy Hollandusi vshoz

60 tonnas hajók a' vs alá

f'érnek , mellyeken széna 's

gibona hordatik.

Spulmara , vs es kikötöhely

Joaiai Cef'àlonia szigeten.

Spalt, kis vs Bavariában fel-

sô Duna ker ben,R.ezat mel

lett ; v*gyon egy vára ,

számtartó hivatalja , es jó

komló ter-mése.

Spanberg, mvs Austriában ,

Sul/.bach mellett , 1 pléb.

es 17.3 ház. vagyon. Span-

bergben vagyon egy juh a-

kol 5000 darabra.

Spmdau , Spandow , (52o 33'

7" É. Sz. 30Э 51' 4.5" K. H.)

élelmes vs kôzép Marki

Brandeburgiában , hol a*

Spree Havelbe befoly , 516

ház. 5500 lak. 's a' vson ki-

vül egy Citadellája vagyon,

mely a* vs rabjai ôrizetére

szolgál. Vagyon itten egy

fenyiték, 's fonóház, es egy

derék fegyver fabr. ebben

készíttetnek az egész Bur-

kus sereg' számára a' pus-

ha csövek , itten furattat-

nak , 's palléroztatnak ki,

azután Potsdamban egészen

elkészittetnek. Itten készit-

tetnek a' bajonettok, pus-

lta vesszôk , kardvasak , es

melyvasak is. Vászonszo-

vés , sörfözes , hajó építés ,

és hajókázás is vagyon it

ten.

Spangenberg , vs alsó Hassziá-

ban , az ügy neveztetett

Riedtforstban v. Nullber-

gerwaldban Psife mellett,

4 ref. tempi, aoq ház. 1300

lak. és i erfts vára vagyon,

melyben eddig a' vs rabjai

tartattak.

Sponheim , Grofság az alsó

Plalzban, kel röl Churpfäl-

czi földekkel , ész.ról Main-

cziakkal , nyug.ról Lotha-

ringiakkal 's Zweybrücken-

nel határos. Elsö 's hátul-

só Grófságra osztatik. Az

elsöböl három ôtôdrész a'

Pfalczi választó Herczs.hez

tartozik Kreuzenachi fövs-

sal , a' többi része pedig a*

Badeni Markgrófoké , kik-

nek részek vagyon a' Kreu

zenachi várból is. Az alsó

Grófs.ból 1776-tól fogva a*

Pfalzzweybrückenhez tar

tozik a' Frarbachi v. Ca-

stelbaumi fóhivat'aljok, Al-

lenbachi hivatal és Senhei-

mi tisztartósag , a' Baclen-

Badenhez pedig a' B'rken-

feldi föhivatal , a' Winter-

burgi Herrsteini és Dilli hi-

vatallyok. Mind ezek a*

Lünevilli békesség után Fr.

országhoz estek ; most pe

dig ismét Német országhoz

húzattatnak.

Spanyol ortitíg, Királyság nyu-

goti. Európában (3&0 3' 's

430 48' É. S/.. és 8° ifs ai=>

К. H. között) határos kel.

és ész. kel. Bischkája ten-

gerrel , és Francz. orsz.gal,

melytol a' Pyrenaei hegyek

szakasxtják, kel. és dél. a'

kôzép tengerrel ; 8900 □

mfd nagysága , és 10396000

lak. foglal magában. Az e-

gész országot sok hegyek

vágják keresztül , ú. m. a*

határ.ján a' Pyrenaeusi he

gyek , benn az országban

a' Sierra Morena , 's t. A'

tengerbe kinyúló hegyek

ezek: Cabo, Ortegal, és Fi-

nisterre északi nyugotról ;

Trafalgar, Punta de Euro

pa (Herkules oszlopa) és

Cabo de Gata délrol , Cabo

de Palos , Martin és Creus

keletröl. A' mar megneve-

zelt tengerehen kívül , mel



- 3|

lyek Spanyol országot egy

felôl, korülfogják ezek a'

föbbfoi: Duero, Tajo, Gua

diana, Guadalquivir, Ebro;

Tengerparti folyói : Deba ,

Durango , Eo, Minho , Tin

tó, Xenil, és Segura. Ta-

Vai ñera nevezetessek. Mes-

terséges folyói közül legne-

vezetesebb a' Császári-

Canális. Égalja : az he-

gyes tájékokban a' tél e-

lég hideg , fftképpén ész. fe-

151. Alpujarras hegye szün-

telen hóval vagyon bé fed-

ve. Déli részin igen ritkán

havzik, a' fáknak levelei

cera hullanak egészszen le;

a' tavasz Januariueban már

kezdödik ; a' nyár itten

gyakran türhetetlen a' hév-

ee'g miatt , azomban éjsza-

kái szokásszerént hívessek.

Két viszontagos szelek is-

méretessek itten ; Solanó a'

deli resaben , és Galego ész.

nyug.bari. Levegôje egéssé-

ges. •— Termései : finom

}uh gyapot , mintegy 5 mil-

lio Merino juhokról több

mint 11 milliom font gyap-

}út nyír minden eszt.ben ;

ezenkívül vagyon még 3

mili, juha, mellynek gyap-

ja kevesebbet ér; jeles bo

ra vagyon malozsa szöllö-

je es nemes gyümölcse ; sok

tengeri, 's ko sava , sely-

me , pamutja , mindenféle

véteménnye , de szüksége-

re nézve kevés , riskásája ,

mannája bovségben , do-

hánnya , szbmorczefáia ;

sáfránnya , eok gesztenyé-

je , gránátalmája , dinnyé-

''je , Sz. Jánoskenyere , E-

gyiptomi szilvája , olajja,

aloësse , édesgyokere , Spa

nyol lóheréje , kapornája ,

buzérja , ánissa , kekfestö-

füve, lenje 'skeriderje , czu-

kornádja vagyon ; Kali pa-

lánta böven te^rmesütetik >

mellybol hamuzsír készit-

tetik. Vagyon vasa, 'a ké-

nes&je , annyi hogy külfól-

dekre is ki hordnttatik ; re.

ze , c/.inje, ezüstje , platina

értze ; márvánnya , ala-

bastromja, kénkôve, salét-

romja , a"st. — Szép An-

dalusiai lóvai , szamárjai ,

oszvérjei, szarvas marhá-

ía , de nem különös ; Í2en

sok kecskéje; sok hala,

vadja, mézze, viaszsza , 's

eok Spanyol legye. — Eg-

gyedül uralkodó vallás a'

kath. hit- — Az ors/.ágon

való eggyedül uralkodás

csak a' férfiú ágra szál. A'

Kir. uralkodás,t hat.tr ala

vagyon rekesztve. Az orsz.

jovedelme mintegy 60 mil.

forint volt. A' Királyi szék-

nek megváltoztatásáig , 's

ceak nem annyi a'kôlcsége

is. Tábori ereie 1806-ban

262000 embernél többül ál-

Iott. Tengeri ereje 1808-ban

42 linia hajóból , 30 í're-

gátákból , és 146 kissebb

mindenféle hajókból. Az

egész Spanyol orsz. két eg-

gyesült Kirs.boláll, Casti-

liából , és Aragoniából, mel-

lyek most 31 tart.nyokra

vagyon fçlosztva. Fö vsa

Madrid. A' bels5 nyugha-

tatlanságok, 's zürzavarok,

mellyeket 1807-ben Napo

leon hadi fortéllyal okozott,

nehány ütközet után , mel-

lyekben a' buzgó hazañak

vitézen vjselték magokat,

az Angolokkal eggyesülve

lévén 1814-ben szerencsés

végre iutottak ; az erösza-

kossan bétoltt Kir. Jósef

Napoleon az orsz-.ból ki ü-

zettetett, és hetedik Fer-

dinánd , az elobbeni hato-

dik Károly Kir.nak fia a'

hív' alattavalóitól viszsza

hozattatott.

Spanyol Town v. Virgin-Goriti)
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egy az nyug. Indiában lévô tói tenger öbölnelc a' neve.

Szüz szigetek közül Angli- Spask , vs Russiában Tambo-

ához tartozandó , 5 □ mfd wi Guberníumban 487 h.

nagysága 9000 1. kik kö- és 2970 I. vagyon.

zül 6ooo Sklávok , marha- SpasSimonow , szép Orosz klas-

tartása , gyapot és czukor trom nem meszsze Mosko-

termesztése vagyon. vával , melly falakkal, va-

Spanyol Town , v. Puerto de gyon békerítve.

Espanna , (Spanyol kikötö- Spechtshausen, majorság Mit-

hely) kevessé megerosítte- telmarki Brandeburgiában

tett ío helye a' ' Trinidad Schwärcz mellett ; papiros

Angol szigetben, nyug. In- fabr.

diában,. 78 szegény guny- Specia, Spezzia , vs a' Genuai

hójavagyon; igo8-ban Mar- vidéken hasonnevii ten-

czius 24 kén egészszen ele- geröböl mellett 4000 I. Sa .

gett. Mária nevü kastéllya , 3

Spanyol-Town , L Sz. Jago de egy hadi kikötö helye va-

la Vega. gyon; kereskedést üz.

¿parone , vs Spanyol orsz. Speckfeld , Rechteri-Limburgi

ban , 22,5c 1. Grófi uradalom Bavariá-

Sparta, héha Lacedaemon ne- ban , Rezat ker.ben 3 Q

vet is vise!, kozép Lako- mfd nagysága, 8000 1. Som-

nikában , Graeciában , e- merhauseni, 's Winterhau-

gyik leghíresebb vs , Euro- seni mvsait a' Main vize

tas vizének jobb partyán , választja.

egyenes térségen csekély Speewyk , Hollandus erosség

dombbkkal, kerekded for- Java szigeten, Bantami fol-

mán építtetett ; 1 1/2 né- dön; igasgatónak széke.

met mfd kerülettel , 's igy Speichingen, mvs 19,50 1. a*

Athenénél kissebb. Külsö Würtenbergi fö hívatalnak

vsa Limnae , melly gyakor lakhelye , felsft Neckárban.

hi áradást szenvedett. Pia- Spello , mvs Spoleto Her.ben t

czán léeles Persike nevú az Egyházi birtokban , ré-

oszlopos tornácz volt ; Mar- gi Hospellum , 334 K. Sz.

doniusnak , Persiai vezéir után Flavia Cohstans ne-

seregénçk zsákmányiból é- vet nyert az akkor uralko-

pítetett, és ékesíttetettfel. dó Császártól , két Kolle-

Egyébb épûletéÇ, templo- gyiomos templomokkal , és

mit , mesterséges ritkasá- hajdani épületinek , Am-

git Pausaniás leírta. Lace- phitreá,trómának düledé-

daemontól épittetett , és kivel.

I feleségeitôl neveztetettel. Sperenherg , falu a' Mitelmar-^

Elejçnten bé nem kerítte- ki Brandeburgiában Telto-

tett» K. Sz. elött 200 esz- weri ker.ben a' görbe tó

tendökkel , az Achaeusihá- mellett, mellynek egy go-

borúkor vétetettkorül. Mos- dör által a' Clausdorfi toba

tani neve Misitra. béfolyása vagyon , melly

Sparta , 1. Misitra. öszve kapcsoltatván а*

Spartivento , Promontorium Spreevel a' vízen való já-

Herculis , tengerbe nyúló rást konnyebbítti ; 310, Ь

hegy a' Catambriának in- 's gipsz bányája vagyon.

nensö részén Nápoíyban; Sperling», nagyon magas 's e-

ettöl vagyon a' Sparti,vea- rôs vár Siciliábáa Val di
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Deraonában.

Spessart, nagy erdö melly

több mint lioooo hold föld-

bölal , Aschalfenburg mel

lett Frankfurt es Fulda kö

zött eok vadakkal gazdag.

Spey , Spea , egy a' Scoiziai

nagy fók kö/iil melly a*

Spey tóból ered , és a* Bog

de Gicht alatt a' tenger-

be szakad , sebesszaladása

's jó lazaczcza vagyon.

Speyer, Spira , eddig Püspök-

s*g volt a* felsö Rhainai

Jter ben , Pfalcz, ßaden-

Durlach/ also Eisatz és Lei-

ningi Grófs. között, mel-

lyet a' Rajna két részre oszt,

's ezzel eggyesülve volt a'

Fehérvári Prépóstság is ; a'

Püspöki lakás pedig Bruch

salban volt. Az egész Püs-

pökseg mint egy ¿54 Q mfd

nagyságú volt , ebböl 30000

1. a' vs, 12 \fi mfd a' Lü-

nevilli békesség kôtése sze-

rént 1801-ben Francz. orsz.

hoz kapcsoltatott. Most a'

Bécsi végzéssfîl a' Hessen

Darmstadti N. Hercz.nek

jutott egész kôrnyékével ,

Mámer vsal , és Isenburg

Her.gel. Nyolcz vsa r egy

mvsa , 90 faluja , ,300000 fo

rint jövedelme , és 50000

jobbággya vagyon. Ezen

Püfrpöksegnek maradékja,

hol Bruchsal a' föhely é« az

OdeaheimiPrépostságszéke,

1803b.Badenhoz ragasztatott

Sp*yer , Noviomagus , Augus

ta Nemetum, (4o=> 18' 51"

É. Sz. 26= 6' 1" K. H.) aze-

lott a' hasonnevü Püspök-

ségnek fô vsa volt , alora

ban még is nem volt a' Püs-

pokségnek alittavalója , ha-

nem szabad vsvolt, a' Ré-

nus' nyugoti részén Speyer

bach mellettigen gyümöl-

csös tájékon 796 h. ,500o 1.

buzsért , dohánt , bort ter-

. meszt és fával kereskedik.

Speyerbach , k. fó nem messie

SpeyertÖl. Itt 170,3 a' szö-

vetkezett seregek Londont

felszabadítni akarván Tul-

lurd Marschaltöl meg veret-

tettek.

Speiet, vs Francz. orsz.ban

Finizterre oszt.ban 3550 1.

Speuia , Portus Lunae, 1. Spec

cia.

Spiebeigerd , Nassau - Oránai

Grófs. Westfáliai- ker.ben

Hameln és Hildesheim kö

zött, fô helye Coppen

brügge.

Spiegeiberg , falu Würtenber-

giában Unter-Reckari tisz-

tartóságban Lauter mellett,

,500 1. és tükör fabr.

Spiegelberge , 1. Halberstadt.

Spivkeroog , sziget kel. Fries-

landiában , marhatartái^

sal, hajókázással , 's halá-

szattal kereskedik.

Spielberg, hi res vár Brün mel

lett Morva orsz.ban Brünni

ker.ben, melly a' vsal min-

deníéle erôsséggel és bé fe-

dett úttal vagyon öszve

kapcsolva , mindég jó öri-

zete 's Obester Kommen-

dánsa vagyon. Már régtól

fogva ezen vár a' fö nemü

vétkeseknek fogságáúl szol-

gál. A' várban egy merít-

tö kút nevezetes, mellynek

mélysége olly nagy , hogy

4 embernek 12 minútáig

kel húzni még egy akó vi-

zet ki merit , egy kerék

segítsége mellett.

Spielberg, egykósziklán épiilt

vár a' Duna mellett Austri-

ában Ens felett. Midönna-

gyobb apadás vagyon, a'

Dunán itten veszedelmes a'

hajókázás a' , Duna alatt

lévô sok köszirtok roiatt.

Spigno , Márk Grófs. Montfer-

rátban Áqui , és Albi föl-

dek között a'Genuahatárá-

nál. Ebben vagyon a'

Spigno, vs 2260 i. fó mellett»
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ixveVly a' vstól nçm messze Dekánnya es pléb. vagyon.

Spitzberg , hegy Slesiában Ja-

ueri Herczs.ben ¿708 láb.

magassága. ,

Spitzbogen , Europának ész.

végén levó száraz föld 77Э

a" Bornidába szakad. '

Spt/imberto , Spinum Lamber

ti, his vs Modenai Herczs.

ben Panaro mellett.

Spinal , 1. Epinal.

Spinatunga , erosség Candía

szigeteu , hasonnevü ten-

ger óbolos szigeten, jó ki

kötö hellyel.

Spinarta , Chervestapiccora ,

tq Albaniában, melly Spi-

narcza és Pirgo vsocskák

között a' Velenczei Öbölbe

szakad.

Spira , régi, de most csekély

vs Turkomanniáhan , Pas-

chalik Arzerumban.

Spiidinç, egy a' legmagasabb

's halakkal legbovelkedñbb

tavak közül kel Pruasziá-

ban Sehesteni ^ker.ben ,

1— 14 raid a' kerületje.

Spirito San'o , vs új Hispániá-

ban Caxaca tart.ban ész.

Amerikában , egy kikötö

hellyel és tengertorbolattal.

Spitnl , vár y ur id . és mvs Ra-

rinthiában Villaki ker.ben

hol Liser Drávába foly,

pléb. és póstája vagyon. E-

zen hely 805-ben a' Fran-

cziáktól elégettetett.

Spitalam Pihrn , világi szerzet

Austrióban Traun fertály-

ban a' Stiriai határokon ,

szomszédjában márvány

fejtetik.

Spital amSemering , falu felsö

Stiriában,Brucki ker.Frrs h

niczí patak mellett, pléb.

és vashámorja vagyon.

Spithead, falu Angliában Ham-

pi Grófs.ban , Portsmout li

tó! nem messze, jó kikötö

torka vagyon.

Spitt, az dgy nevezett Burg

bergen fekvß nagy mvs Au-

striábanEns alatt, egy vá-

ra , és egy régi hegybéli e-

rôssége nagy rézbányája,

rézgáliczko fozésg. i¿o h.

tartományi tôrvényszéke ,

és 820 É. Sz. között , nehány

s/.igetekböl ál , térségnagy-

sá<a elegendñ nagy, de fold-

mívelésre alkalmatlan. E-

zen la kalian vadonság ko-

szirtokkal, 's magas tetök-

kel , (innen vagyon a' ne

véis) vagyon megrakva ,

mellyek hóval 's je'ggel

vagynak fedezve. Télbena'

jég miatt hozzá sem férhe-

tö. A' leghoszszabb nap .5

holnapig tart, s'ugyanad-

dig a' leghosszabb éjszaka.

Télben a' hideg , 's nyár-

ban a' hévség türhetetlen.

Semmi tele palánta itten

meg nemnö ; hanem czet-

hal , kétfogú narvál tenge-

ri kutya, tengcri borju , fe-

hérmedve , róka irám szar-

vas, havasmadár 's a' t. igen

nagy számban vagyon; 's

ezek szinte csalják az em-

bereket a' halászatra és fog-

dozásra ; mint egy 3o esz-

tendötöl fogva egy Orosz

sereg itten le is telepedett.

Spittliberg . 1067.3 láb. magas

hegy Helvecziában Uri oszt.

ban.

Spleen , igy neveztetik AngH-

ában , a' mit mi komorság-

пак hivunk , raelancholiá-

ra való hajlandóság, melly

által sokan a? Angolok kö

zül önnön gyilkosokká vál-

nak.

Splügen , Speluga , mvs Rajna

megett G^aubünden Can

ton. Helvetiában, a zon ne

vo hegy mellett , erñs Olasz

országi járással ; idegyül

öszve az Olasz orsz.ba me-

nendô portéka.

Spoleto , Dflegatio az egyházi

birtokokban, melly а' pé



haï hásonnevú Herczegsé-

get, azon felül Umbria 's

Sabina darab fóldet magá-

banfoglalja, kel.röl Abruz-

zóval Del Sabinával is a*

Sz:. Péter Patrimoniumjá-

val , nyug. Urbinóval és

Anconai tengerrel határos;

1810-iktol fogva Trasimer-

ro Francz. oszt.nak eggyik

része volt. Ebben. ,

Spuleto , (42° 44' 30" E. Sz. 30°

23' K. H.) fo vs 7000 1. he-

gyes tájékon Mareggia fó

mellett; Püspokségnek szé-

ke , egy vára, és a' Mareg-

giai vizeken hires hídjai

vagynak 10 bolthajtásra ,

mellyek 9 alaposzlopokon

állanak, 's 335 Romai láb

magas , és 970T10SZ., Látsza-

tik itten a* Tiberiusz Ró-

mai Császárnak diadalmi

kapuja.

Zporades , in. résznyire Euró-

pában,Archipelagusban fek-

vö szigetek , a* Cyclades

szigetek mellett , Eubaea

ált ellenében, íószámmal;

jelesebbek: Melos (Milo)

Jos ( Homérus temetöje)

Thera, Skiros , 'sa't. rész

nyire Asiában , Icarium

tengeren , 9 számmal; ne-

vezetesebbek: Icaria (Nica-

ria) Patmus (Patino) Ar-

giae , 30 kis sziget ; Cos »

(Stanchio) Nisyrne , 's a' t.

Sporades, azaz elszéllesztetett

szigetek , igy neveztetnek

a' török szigetek a' fo ten

geren az Asiai kikötö he-

lyeken , Görögök lakják.

Spree, Spreha , hajókázásra

's halászatra alkalmatos fó

Mark Brandeburgiában , a'

Cseh hegyek alatt , nem

messze Tollensteintól Ober-

lausitzi Gersdorf falu

mellet ered , onnan Budis-

sin felé foly , ismétSprem-

berg , Cotbus, és Spreewald

felé veszi útját, Berlint 'e

Cölnt Spree mellett kétfelé

osztja, ésa' Spandaui erös-

ségnek ellenében a* Havel-

ba szakad. Mesterséges fo-

lyással Albis 's Odera vi-

zeket öszvekapr.eolja , és az

által Hamburg ée Boroszló

v.sok között a' kereskedést

elomozdítja.

>r.ewald , erdôség melly 4

mfdre terjed Nieder-Lau-

sitzban , mellyen a' Spree

keresztül foly. Sok faluk

vagynak benne, 'sháború*

idóben jó menedékes

hely , 's a'marha tartásrót

isméretes. Lübenautól Lie

berose uradalomig terjed ,

részszerént Lynar Gróf-

ho/- , résszerént más nemes

familiákhoz tartozik , kik

jószágjai 's nemes lakásai

benne vagynak. Jeles füle-

mile fajta találtatik itten.

Spremberg, ker.bélivs Nieder-

Lausitzban Spree köztt lévü

szigeten 260 h. 1800 I. egy

vára , leány ískolája, posz-

tó 's vászon fabr. 's szép

kertjei vagynak.

Sprightstown, vs Barbados An-

gol szigetenj nyug. Iridia

ban 300 h. Kereskedést üz.

Sprimge t vs Calenbergi Herczs.

ben aoo h. 13.59 1. Kik ma-

gokat ser fôzésbôl táp^ál-

ják.

Springen , mvs Würtenbergiá-

ban Kocheri tisztartóság-

ban , a' pjsztrángokkal bo-

velkedö Brencznek forrásá-

nál, melly ettól 1/2 órá-

nyira egy nagy tavat for-

mál, mellyben sok pontyokf

találtatnak , 990 1. vas-

metszö , és olvasztó hámor-

>a vagyon , mellyben vaa

kájhák öntetnek.

Srpingfield , fö hely Hamp

Grófságban ész. Ameriká-

ban Massachusetti szabad

társasban Oonnectitut mel

lett , egy fegyveres haza és
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TOuhellye vagyon. gyeli Guberniumban , egy

Springfield , vs esz. Ameriká- faluja és hires Mastrom éa

banNew-Jersey szabad stá- tükörgipsz találtatik it-*

tusban EssexiGrófs ban , pa- tea.

piros-karpit iabr. Staaten Eiland, Insula Ordi-

Sproe v. Sprogoe , kis sziget num,Statusok* szigetei, Hol-

Dániaba»n л' nagy ßeltmel- landusoktól feltaláltatotfc

lett Pünen és Seelandia kö- 3 szigetek , egyik fekszik a'

zött, melly gyakran télben jeges tengeren , Wajgatzi

az által ¡ár^stkpnnyebbítti. tenger szorulatnál , Oros»

Sprottn , fó Sleziában , Lieg- bir. mellett , mellyhez is

nitzi Herczs.ben Spröttchen tartozik ; második fekszik

falunál ered , és a' Sprot- a* Magellani tengeren déli

tau vsnál a' Bóberbe í'oly. Amerikában ; a' harmadik

Sprottau , ker.béli vsalsóSIe- keleti Oceánon , Jesso és.

ziában , a' hol a' Sprotta Xupi köztt , Tatárságban.

Bóberbe béfoly 3,3,5 h. ¿410 Staatenhook, a' Grönlandnak

1. egy kath.temploma , egy , sa

evang. tempi es «kolaja . Amerikában. '

dohány fü.ese , selyem s d helyaéff

kenderbársony szovese,o- ». n i .' r>;i Л
-, • ' ла: ~¡-.4lj¿\ 150 h. Cseh orsz. riisner
lai preselese , pipatodel . „ >. .
*■ L „ „ I „ ' ker.ben Radbuza 10 mel-
fahr, vagyon. A/^ason ne- Póstahí-

vu ker. 13 ф Пim« es vata Lak f?Wmîvel|e.

19470 L foglal magaban. j ¿erf6zés8el és mester-

Spmmheaa , 1. Holdernesse. 1.1, u/»i¿i4i,m,»ni^
4m«. , tó az ész. Ameriká- *egekkeltáplal,ák magokat.

nak szövetseges státusában. Staatг, urad. és mvsAustriá-

Squilac*, Syllacium, (38o 53' ban Ensz alatt való ker.

£. Sz. 34® 40' K. H.) vsCa- ben , régi Prépostsága és

labriában, innensö részében hegyvára vagyon.

Nápolyban , hason nevü Stabin , vs Lengyel Kirs. Lom-

tenger öböl mellett 2000 1. za oszt.ban Bibra Stabi-

Püsppkségnek széke. ni pusztaságban , vagyon

Srebenik , vs török Bosniában vas, üveg, és hámor mü-

Drinónál. helye.

Srin , mvs Horvát orsz. Sa- Stablo , Abbatia Stabulensis,

maricza és Vranovoglava (50* aS'É. Sz. 23° 35' K. H.jí

erdök mellett 84 h. vagyon valaha Herczs.re emeltetett

vára, német iskolája , pléb. Apátság volt LütticHben ,

A* második Banalis sereg- 1801-ben a' Prancz. keziba

béli kapitányság helye. jott és az Ourthe oszt'. re-

Ssewsk , vs Russiában Oreli szét teszi; a' vs Ambleve

Guberniumban , Soroscha fó. mellett fekszik, 2740 1.

és Maritza tó mellett, 7.70 posz,tó fàbr. enyvfozô és bór

ti. 1,0 temp, г klastr. 4>. kal- készíttó mühelyei vagy-*

már bóltja , 435a 1. görög nak.

Püspokségnek széke, akris- Stade , Stada, Statió, (.53°

pán fabr. veresmézga, por- 36' 5" É. Sz. 27o %' \¡jf* K.

czelán fabr. H.) Churbraunschweigi vü

Ssiambo, 1. Scheiklamek. Brema Herczs.ben, Sehwin-

Sso/oweikoi , Orosz sziget a* ge mellett, 815 h- 4100 l.'s,

fehér tengeren , Archan- egy Gymnasium|a vagyoa.
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Itt laktak a' Brémai es Ver-

deni tôrvénytévô szemé-

lyek. Az régi kereskedés

nagyon megcsökkent. (va-

laha Stade szabad birodal-

mi, és szôvetséges vs volt)

Stadei , falu felsö Stiriában

Judenburgi ker ben , egy

országi Herczegi Dékány-

sága i vashámorja.

Stadelbach, falu Karinthiában

Villachi ker. Dráva mellett,

vashámorja vagyon.

Staden , vs Flandriában 3270

lak.

Stadland , 1- Budjadingerland.

Stadloo , kis vs Miinsteri p lisps,

ben, Berkel fó mellett.

Stadt am Hófv. Bajar udvar•',

vs Bavariában , Regen ker.

ben a' Duna mellett, Re

gensburg elleneben , mel-

lyel egy 1100 láb. hosszú

kö hid által , mellyet a'

kevély Henrik 1435-Ьеп é-

píttetett , vagyon öszve

kapcsolva. Vagyon 143 h.

mellyek közül 1809-ben a*

vs bévételcnek alkalmatos-

«ágával 70 elégett. 1800 1.

Dohány fabr. 's kereskedó-

sét Bees felé teszi fával,

gabonával és sörrel.

Stadtberg , szollö hegy alsó

Stiriában Marburgi ker. a'

tájékában termett borát

Petávia felé hordja.

Stadtberg , 1. Marsberg.

Städten, к. vs Nidda vizénél,

Wetterauban, Isenburg Her.

ben , Friedbergtól 1 mfd, jó

bor termesztéssel , és 2 sa-

vanyú kúttal. < , ,

Stadtnagen, (52s 19' 40" E.

Sz. 26Э .50' '.54" К. H.) vs

Schauenburg-Lippe Herczs.

ben , 14 50 1. egy vára , sa-

létrom fözese, egésséges kut-

ja az uraság konyhakerté-

Ьеп , és az Ernest fejedelem-

nek drágá sir köve a' Lut-

herínus templomban. —

Büschingfiek ezületéshelye.

Stadtilm, Ilm, Ilmstadt, vs

a' Schwarczburg - Rudolf

stadt Herczs.ben, egy vára,

's materia fabr.

Stadtland , Städingerland , egy

bizonyos darab fold West-

faliai ker. Oldenburgi Her.

cashez tartozandó , a'Hun-

tewassertöl Budjadingerig

terjed, 4 ora ho*z. 2 széle

ebben fekszenek a' Golswar-

deni , Oldenbriickki , Hal-

melwardeni , Elsfletti és

Ovelgünnei v. Ovelgönnes

tisztartóságok.hol egy hely-

ség a* tart.béli torvény-

széknek lakhelye.

Sandtoldsndorf , vs déli része

a' Wolfenbüttelnek Kalberg

mellett, egy temploma ,

ispitállya, betegekháza 214

h, 1390 1, és harisnya fabr.

V agyon.

Stadt Steinfurt, 1. Burg Stein-

furt.

Stadttteinach , kis vs Bavari

ában Main ker.ben 149 h.

1100 1. vas hámorja, éssok

metszö raalma vagyon. Itt

tartatik a' tart.nak tôrvény

széke.

Stadt Sulza , vs Weimári Her-

czség Ilm mellett 1200 l.

harisnya fabr. és egy her

czegi só aknája vagyon.

Stadt Worbii , I. Worbis.

Städteidorf, mvs Austriában

Ens alatt való és Mann-

hardsbergi ker. egy uraság'

kastéllya, pléh. 's 105 h.

Stuten , vs Helveeziában Zu

rich oszt.ban 3380 1.

Stèfa, széb nagy hely Zurich

tó . mellett Helvécziában

Zurich oszt.ban , kikötö-

helye 's ferdâje.

Stäffis , Staviacum, fô helye

a' hasonnevû megyének,

Freyburgi oszt.ban, Helve

eziában , kisded , szépen

rendeltt 's épUltt vs Neu-

schatelli tó mellett. .

Stafarda, Apáturság Pó vize
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mellett Piemonthan. En-

neit vidékében gyöztek a'

Francziák 1690-ben , és e-

gész Sabaudiát csak нет

elíoglalták,

Staffa , egy a Scotziai Hebri-

dek közül Mullnak nyug.

partyán , köszirtos sziget,

rnelly csak nem egészszen

bazaltkßböl és lávából

áll ; oldala s/.ép bazalt

oszlopokal vagyon megrak-

va, 's csak a* tetején va

gyon kevés fold, melly en

)ó i'ü nöl , csak egy szoros

uton , 's midön a* tenger

csendes , lehet a' szárazra

ki szállani. A' sziget .egy

Angol mfd hoszszú 's \f¡\

mfd széles, csak egynehány

roskadt kunyhója vagyon,

me'llyekben a' cselédek' te-

henei 's kecskéi tartatnäk.

Nevezetes természet csudái:

a' csudálatos üregek , mel-

lyek a' tengertöl jól mel

lyen a' szigetben magas ba

zalt oszlopok közöttvezet-

nek. Ezen üregek között

legnevezetesebb az Ua-

bhinn ürege, melly más-

képpen Fingais - üregének

neveztetik ; valóságos re-

mekje a' természetnek, ter-

mészetes palota, melly egy

fold alatt való tüz gyúlla-

dás által eredett és mel

lyen a' szigetben pompás

boltozatot formál , melly-

sekszéle 53láb.hoszsza 117,

mélysége 371 láb. Fe-

nekét a' tenger hullámjai

bblögetik. A' bázált oszlo-

zalt oszlopokon délí részra

oda vezet, holhihetö, hogy

a' tenger méllyebb üregbe

omlik, és ugyan ez okozza

azon csorgést, mellytfil az

üreg is nevét vette. — Cor-

voránti üreg is igen hason-

ló ahoz , de nem olly ne

mes.

Staffelstein , kis vs Bavariá-

ban Main ker. Lauter

torkolatia mellett, s/.om-

szédjában vagyon a' magas

Staífelbergnek 1140 l.gabona,

gyümölts kereskedése,szëI15

termesztése , gyapotszövö

fabr. 's póstája vagyon.

Staffona , fó Mailandi Pave-

sano tájékban , melly as

Appennusi hegyekb&l veszi

eredetit , Vogherát megön-

tözi , és a' a' Póba magát

kionti.

Stafford, Grófs. Angliában,

nyug.ról Chesterrel , és Sa-

loppal , kel. Derbyvel ,dél.

Worcesterrel hataros , 53

1/3 □ mfdeket 18 vsokat 's

várakat, 150 Eklésiákat ,

45198 h. 23915b l.foglalma-

magában ; ész. részérôl he-

gyes , termékeny , 's a,*

Trent partájanál kelleme-

tes ; köszene, kifogyasztha-

tatlan ; vagyon még vasa,

ónja, méazkôve. À' nagy

fazék égetésrôl hires. Egy

derék Canálissal vagyon

öszvekötve, 's ugyan ez a'

Grófságnak sok ha 5 /.not

hajt; ide folynak még a'

Trent, Dove, Tame , Sow,

' folyók is. Fö vsa

рок , nríelly ek a' palotának Stafford , 4000 1. Sow fó va el

falait teszik , úgy látszat-

юак , mintha a' meszszeröl

nézés tbrvénnyei szerént

helyheztettek vólna , 's a'

teteje eltörött bazalt oszlo

pok' végeibol áll. Az üreg'

mélységét csak akkor lehet

megjárni , midön a* tenger

csendes , az út törött ba-

lett; hires a' czipö fabriká-

ról , 's vászonnal is keres-

kedik.

Stuffjjâ , hires vashâmor Sü-

dermanlandban Svéd orsz*

ban , Wreta vize mellett*

Igen derék ágyúk és más-

szerek öntetnek itt.,

Stögen t nagy alatságok , meí
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Iyek az árboczfát elölröl е- kel. Prussiában Insterburgi

röl erösittik. ker. 150 h. 2*60 1. marhá-

Staggia , kis vs Toskánában val kereskedik.

hasonnevü fó's völgy mellett. Stambul , 1. Constantinápnly.

btagiros , Stagira , vs Mace- Stamford , vs Lincolni Angol

doniában Axioson tul; Stry- Grófs. egy tetonek leeresz-

moni tenger öböltöl nem kedésében Wellend mellett,

meszsze ; ama nagy féAfiú- 4000 1. 6 tempi, a' szom-

nak , 's régi világban leg- széd kñbányákból szénkó-

rendesebben gondolkodó vei kereskedik.

Philosophusnak , Aristote- Stammertdorf', jószág 's falu

lesnek hazája, kinek érde- Austriában Ens alatt ,

minek csak a' Scholasticu- Mannhardsbergi ker.i pléb.

soknak vissza élése ártha- és pósta hívatalja 's 1 1,5 h.

tott. Stammheim, v& Hcl vetziában

Stagnara ; vs török Romániai Zürich oszt.ban 3000 L

tart.b.a'fekete tenger mellet. Stampalia, türük sziget Candía

Stagna , Tittuntum , erös vs mellett , egy kikötö hel-

Dalmátziában Sabloncello lyel.

fél szigeten , 4000 1. egy ki- Stampalia , másképpen Asty-

kötö hely. kat. Püsp. széke. paläa , török sziget a' fö

Stahrenberg , vár Bavariában tengeren , hasonnevü vsal,

Salzach ker. Ihn mellett Ha- termékeny , de rsak egyne-

ag 's Grieskircheni szám- hány Görögök íakják.

tartó hívatalnak lakhelye. Stanchio , l, Cos.

Starenbergi tó , 1. Würmsee. St(india , Dia; к. sziget a' kôzép

Stajer ortzág , 1. Steyer orsz. teñgeren Candiának északi

Staines, mvs Angliában Mid- részén, igen.kó ziklás, azërt

' dlesexi Grófs.ban; szép vas- puszta, két ki'kö; ökkel.

bol öntött hidja vagyon a* Stangalpen , 1190 öl magassá-

Themsén által, 270 Tonna gú hegy felsft Stiriában , Iu-

nehézségü. denburgi ker. K^rinlhia ha-

StainZf falu felsö Stiriában tárán , több felelmes bar-

Brucki ker. hasonnevü. langokkal , mellyek közül

völgyben, egy pléb. 2 vas- leg neve/etessebb a' kincs-

hámor. Ezen völgynek csi- ásók csudálatos lyuka ,

gái nagyok 's jó ízüek. az úgy neveztetett Frey-

Staißt y jól épült mvs abó Sti- mansgrube. Mondják, hogy

riában Grätzi ker. igen ter- ezen hegyekben üveg érta

mékeny tájékon 70 h. szép találtatík.

pléb. temploni melly valaha Stanionteck , vs Galicziában

az eltörlött Augustiniánu- Bochni ker. dohány tár-

soké volt. háza vagyon.

Status , szép mvs Themse vi- Stanislnwow , ker béli vs Gali-

zének homokosán Midlesex cziában hason nevü ker.

tart.ban, Angíiában.. (melly б vst , 18 mvst,320

Stalbridge , (50Э 57' E¿Sz. i,5=> falut , 39608 h. és 223630 1.

16' 30" К. H.) falu Angli- foglal magában) vagyon

aban Dorseti Grófs. haris- kath. Rusznyék és Ôrmény

nya fabr. pléb. Gymnásiuma, ker.bé-

Btalimene , 1. Lemnos. , lí , 's leánv iskolája, dohány

Stallupönen , (540 37' it" E. páhója , dsrék kereskedése-

Sz; 40O 13' 56" К. H.) va A' tartomány torvény*
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Bzeknelf és ker.béli hívatal- stein Heros. Eyder 's Tree-

nak széke. Póstája is va- ne fób között. FövsaPrie-

gyon. drichstadt. 2 1/2 mfd hosz.

Stanitt, Steinitz, mvsMorvá- 's 2 szél. tulajdon torvénye

ban , Bïiinni ker. 1 pléb. 1 's itéletje vagyon , minden

vára 1 majorja , 27a h. 's eszt.ben mintegy 17000 Dá-

1490 h. nusi Courant Tall^béhoz.

btankau , mvs 1821 h. Cseh orsz. Staraja- Belltxa, az az O-Belitza

ban, Pilseni ker. Császári vs Orosz-Mohilow Gubern.

Kir. Póstája vagyon» Lak. ban.

fö képpen foldmiveléssel , Staraja-Lodoga , bis vs Rush

's gyapot fonással táplálják Nowogorod Guber. Wol-

magokat. chow fo mellett.

Statinem, mvs Morvábah Ig- Staraja-Rusta , (570 5i' E. Sz.

lau ker. 147 h. 1050 1. pléb. 490 39' 30" К. H.) ker. béli

's póstája vagyon. vs Russ. Nowogorod Gub.

Stannowúigebirge f 1. Dauni- bol a' Russa nevü patak

sehe Gebirge. ,-. Polissa fóba béfoly 1048 fa

Stanton y vs ész. Ameritaban h. ,5260 1. egy vásár udva-

Virginiai szabad vsokban, ra, só füz. 18 hozzá tarto-

kereskedést gyakOrol.Szom- zandó ház. Kenderrel , len-

szédjában vagyon hires kö- nel és fával kereskedik.

szikla hid , hol a' Stanton Staraja-Plamina, határ hegyek

vize magának fold alatt va- Bulgaria és Serbia között.

ló útat csinált &' meszes Starbord, a' hajónak jobb ol-

hegyeken. dala midön a' hátúljáról

Stanng г kis fó Rum Ilytörök elöre néz valaki.

földön, melly Philippopoli Stare Hrady , 1. Óvár.

nál a' Merizzába béfoly. Starenberg , vár 's törzsök há-

Stanz , Stantia, fö hely Un- za a' Starenbergi Gró-

terwaldeni oszt.ban , Hel-( foknak Austriában , Ens a-

vetziában , szép helys. 2000 Iatti ker, egy uradalma va

lait, igen gyönyörü retes gyon, mellyhez a' Hag mvs

völgyben fekszik egy órá- tartozik.

tiyira a' Vierwaldstädti Stargard , Neustargard * (53o

tótól. Itten vagyon a' Win- ъо' 42" E. Sz. fo vs tulsó

kelried Arnold' kép osz- Pomerániában Ihna mel-

lopa , kinek lakó háza most lett 1033 h. 6000 1. Széke a*

is látszatik a' szomszédság- Pomerániai igazgatásnak ,

ban egy köszirton. Ettöl derék Collegiumja , polgár

fél órányira vagyon a' Nid iskolája, mellyben a' le-

"Waldeni kôzségnek padok- jendp mesteremberek ta

bal környül vett gyülés he- níttatnak , gyapot , vá-

lye. szcn, kalap 'sszappan fabr.

Stanz , 1. Stainz. pálinka föz. 's gabona ke-

Stanzjtadt , falu Helvecziában reskedése.

Untenwaldeni oszt.b , dicsö Stargard, Lengyelül Starogard,

fekvése vagyon Lucerne tó (53o 58' 10" É. Sz. 36o »«'

mellett; 1798-ben Sept. 9- К. H.) vs nyug. Bprussiá-

iién a' Francziáktól eléget- ban Ferse mellett, 211 h.

tetett 's elpuS/.títtatott , at- 2780 1. serfózése , pálinkak

tól az idötöl ismét felépült. égetése, 's bör készítté*e(

Stapelholm, darab föld Hol- vagyon.
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Stargard , ó Stargard, vs Mec- kal, átatságkotelekkel, ken-

klenburg - Strelicz Herc/.s. derrel, kékfesto íüvel , gyé-

ben hason nevü her. 136 h. kénnyel , hatnuzsirral 's

1000 I. hegy vára , fazék- szarvasmarhával kereske-

készittése 's posztó fabr. dik.

Stargardi kerùlet , Merklen- Starogard , 1. Stargard.

burg-Streliczben levo fino- Stui ói-Oskol , régi ker.béli ts

mabb darablöld , 9 vsa 150 OroszK urskHelyt.Oskol vize

faluja, 's .50430 L mellett , 820 h. 8 temp. *s

Starigard Ortopoli, hegy erôs- 5000 1 kik többnyire me-

ség Dalmaczlábaii Almissá- zei ga/dak 'sgyümöl a ter-

tól nem messze. meszlök; vagyun téglavetô

Stanti , fó Austriari Sleziá- haza is.

ban, roelly Freywaldau a- Staropol , 1. Marienpol.

latt Bielau fóval öszve ele- Starotoi, \ь G.ilb liaban Stam-

gyül. , bori ker. a' hegyekköztt 1

Starita , (.560 48' E. Sz. ,530 7' kath. 's 3 görbg tempi, 1

K. H.) vs Russ. Twer Helyt. gyermek osk<,I. 's só fos.

"Wolga mellett 639 b. 3360 Startpoint, (¿0° 13' s^'É.Sz.

1. keztyü fabr. 'e kereske- 14a 1' 40" К. H.) földtsucs-

dése vagyon. esa Devon Angol Grófs.

Starkeftbach, majorsági urada- Start-Baytól keríttetik.

lom's vs Cseh orez.ban Bid Startin, igy nev eztetik a' Ster

schowi ker. Starkenbachi yermarki Herczs. ben lév¿

patak mellett, 220h. 1 kat. nagy bormérlék, melly \ó

pléb. több kath. tempi. A' 400 Bé si pintet fogbl.

Starkenbachi majorsági u- Stary Zb .rai, vsRussus Gali-

rad;nak lak. vas, 's üveg cziában Tarnopoli ker. Ni-

bányászsággal , foképpen eczna mellett , sertéssel 's

pedig fonal 's vászou ke- szalonnával kereskedik.

reskedéssel táplálják ma- Starz , mvs Morva orsz.ban

gokat. A' hegységiek egész Znaymi ker. Sadek jószág-

télben len fonással fogla- hoz tarto/.andó 96 h. 620

latoskodnak 's a' fonalat 1. 's egy pléb.

Starkenbachba viszik árul- Starrel , к. fó Hohenzoller

ni. Szántó földje részsze- Her.ben Neckár vizébe sta

rent közepszerü , részsze- kad.

Tent éppen rosz. Stasiuw , urad. 's vs lij-Lengyel

Starkenburg , fö Herczs. a* Hes- Kir. Radomi oszt.ban Czar-

sseni nagy Herczs. Reckár , na fó mellett. 1 pléb. Zsi-

Main,/'s Rhenus között , dók zsinag. 's póstája.

az hasonnevü hegyvártól $tastfurth,vs Maedeburgi Her-

vette nevét 38Qmfd 140030 ben Bóde mellett 2800 1. és

1. 's 28 hívatallyokat fog- só akríái.

lal magában. Fö vsa Darm- Stat, tensrerbe nyúló hegy

stadt. ész. Norwegiában.

Starkstadt , Stärkst ädtl, vs Staro degli Presidii v. Öritet

Cseh orsz.Köninngraetzi ker. Siatussa , Toskanai fö Her-

123 h. 1 kath. temp. czs.ben fekszik , Siena déli

Stranbergi tó , Bavariában 5 részén, Telamoni Goífó kö-

|/з óra hosz. rül. Ehez tartoztak Orbi-

Starodub , vs Russ. Tsernigow tello , Telamone , Porto ,

Helyt. 4000 1, árboczfák- Ercole, Sz. Stefano, 's Por

to , Lon.



to, Longone vsok , azonfel- osztatíatnak ; az elsoben

liil Piombinó Herczs. 's El- vagynak az uralkodók , a'

Jba szigetje. Nápoly órsz.hoz másodikban az alattvalók.

tartoaott, de 1801-ikbenaz Az uralkodók elsö polgárok

akkoriHetruria Kirs.gé lett, 's a' többiek fejei. Ezeknek

14 □ mid nagysága 42000 hatalmok vagyon 's köte-

1. most a' Toskanai N. Her" lességekben ál , a' társa-

czs.hez kapcsoltatott. eághatalmát, az egész pol-

Stdtur , t'óbb embereKböl ál- gárság erejét a' társaság*

ló társaság, kik a* köz jó- hasznára fordíttani. Mivel

nak elómozdíttására ügyél- pedig az uralkodók ezen

neft, *s egy független igaz- foglalatosságokat önnön

gató hatalom által egymás-í magok véghez nem vihetik¿

sal öszvekapcsoltatnak. Mi- e* végre hatalmoknak kis-

vel pedig a' koztársaság' ja- sebb nagyobb részét felosz-

ya kétféle , u. m. egyház.i tani szokják , majd eggye*

*s világi , ugyan azért a' személlyeknek^illyenek p.o.-

Status is kétféle , egyházi '3 a' vice Királyok , Helytar-

világi.Az egy háziStátusnak tók 's t. majd ismét egész-

czélja,a' vallásnak elömoz- testnek,CoIlegiumnak,mint

díttása,'é védelme;a' vilá- p.o. a'Kamara, Helytartó

gié pedig az ídeig való bol- tanácS 's t. Az. alattavalók

dogságnak megszerzése* , mindenféle dologban köte-

btátiuok , a' szôvetséges Bel- lessek az uralkodónak. *n-

gyiomnak eggyes megyéi , gedëlmeskedrii ¿ a' mi csak

's követjei, és ész Amerika» «' kôzbâtorsâgnak védel-

tartományab ' mezésére 's elómozdíttására

Statut tzigetek , ész. Ameriká- szükséges» A' nagyobb , fö ■

nak partyán levó szigetek képpen az egy igazgató Stá-

New-Yorki szabad Státu- tusban az alattavalók 4

sokban , Richmondi Grófs. rendre osztattatnak ; 1) a"

got teszik , 2 □ mfd nagy- ' fö nemèsseké, u. m. Feje-

eága , terrriékeny, fö vsa '? deimek Herczegek^ Gró-

Richmond-Town. fok , 's szabad emberek. 2)

%tàtusfôld , Spanyoi sziget¿ alsobb nemeseké , 5 )

a' Tüz-földnek keleti part- polgároké : 4) parasztoké.

ján Amerikában , mellyet Status jovedelmei , ezek a' Stá-

I5mfd hoszszaságú Sa Mai- tus* kôltségére rersdeltèt-

*e szbros tenger * válászt nek t méllyeket a' Státús ,

«1 a' Tüz földtöl, puszta, 's annak feje tészen a' köz

'e szomorii. : jónak elómozdíttására. A-

Statujok Hollandiában , 1, Ge* zon Iegföbb forrá¡>ok j mêl-

neral Staaten. lyekböl vagynak a' mostani

Statuspoigdr , igy neveztetriéjc Statusoknak jövedelmei e-

mindenféle Statasnak pol- eíek : 1) a' Státus' tuladon,

' gáriai t kik égy független jószági , az az bizonyosjó-

igazgatás által egymással • szágok, fundusok¿ melíyek-

oszve vagynak коtve , a' ben a' Státusnak birtokos

végre, hogy az eggyes erôk- jussa vagyon, valamint ez

nek egy eröbe val6 öszve lenni szókot áz eggyes sze-

kôttetése által,az ideig tarto mélyekn*èk az. ôrbkHégbôl

böldog*ägokat 's lakásokat V. vevés által nyertt jószág*

védelmezzék. Kétr rendre jaikban.a)külömbjfrfleha;S8>-

Ийв. ьех. V. «ab. 4
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nální vald rejedelmi jus, Staufen, rove Bavaríában IN

v. Regáliák u. m. л* vámók, 1er her. 2.300 1.

mellyek a' bé 's ki hozott Staufenberg , ve íelso Hesseni

iószágokért fizettetnek , a- Herczs. 99 h. 460 1. Lahn

azon fellül azútért, hída- mellett.

kért fizetést vehet6 ha- Staufenburg , egy hegyvárnak

talom , a' posta , erosség , omladékja, Braunschweig-*

i vadászat , bányák, só , 'sviz ban egy magas, 's meredek

regáliák, ezen utolsó regá- niesze« hegynek tetején,

lia hatalomnál fogva a' víz-- hol raadarász Henrik egy

töl kikbtÖ helyektöl, 's vas- darab ideig tartózkodott ,

macskáktol is adót szednek, és az ifjabb Henrich leá-

valamint is a' raesterséges nya a' szép Trott Eva el-

vizektöl£ a* vizrekeszektöl, rejtve tartatott; alatta va-

a' kocsizástól , hajó 's re- gyon a' Fürstenhage, és

pülö hídaktól; ide tartoz- Lichlenhage majoreág.

nak még a' rév partok , Staunton, jeles hely ése. Ame-

malmok, 'e haíászatok. 3) rikában , Virginiai szabad

az adók , mellyet azalatt- státusban , hasonnevü fá

■v>alok esztendobéli nye- mellett ; kereskedést üzn

reségekbôl fizetnek a' Sta- Stavärn, Friedrichsvärn, erôs-

tus' szükséges kólcségére. ség a' Christiana Norwe-

Eaek külbmbfélék , U. m. giai szerzetben ; 1 kikötö-

a' fundus -adó, mellyet a' helye 's gályahajó mühel-

lakástól , háztól vagy más lye.

épüíettol ñzetnek az alatt- Stavar.gcr , igy neveztetett va-

valók, Mesterségbéli por- laha egy oszt. Norwegiá-

tio , Accizák, mellyek ol- ban, melly most Christian

lyasoktól fizettetnek , mel- eandnak hívattatik ; melly

lyek megeméeztetnek ; fô, ész. felfil Aggèrhus 's Ber-

V. személye» adó , a' pee sé"t gen mellett íekszik, a* töhbi

adó, 'et. 4) a' fö hatalom- részrol pedig a* tenger ke-

nak jussai , némelly torté- rítti. Ez legmérséklettebb,

netbéli jovedelmet hajta- népessebb, 's termékenyebb

nak, p. o. a' kölcsönözes- része Norvegiának. Fñ vsa

töl, az igazság kiszolgálta- St avenger , (58o 58' 20" É. Sz.

tásátdl , a' pénzbéli bün- 35e 3<*' 30" K. H.) Tunge-

tetestol , az elfoglalástól ; fiord mellett fekszik , 2460

a* szabadságok' ki osztoga- 1. kis kikötöhelye, tbrvény

tásától 's megerôsittésétôl , széke vagyon, halakkal ke-

a'Titulusoktól, érdemektol, reskedik.

*s más kegyelem osztogatá- Stavenhagen, kis vs Meckíen-

soktól a's't. * burg-Schwerin Hercs.Wen-

Staubach , I. Lauternbrunn. di ker. 14» h.

Stauding , a' Morvák Stadenkd- Stavenisse , hely Tholen szi-

nak nevézik , -falu Austriai getben , Seeland tart.ban ,

Slesiábart Troppaui Herczs. egy. Belgyíomban ; 163Í-

Männichi Larísch János ben.itt verte megHoIlardAd-

Grófe,Odera 's Morva ha- mírala' Spanyol hajókat.

tároknál; vagyon 1 kath. Stavern, vs az eggyesülttFries-

ple'b. 's oskolája , 1 major- landiában annak nyttg.

\h , ftrlbmalma, posztó kal- esúesán, Zuydi tenger m«í-

Mja , i%5 h. 's 87З L lett » » kikötö helye , »A4©



Is valaha a' Kíf\ lak helye Steenword, ugyan ótt, 3180

Volt. ' lak.

Stawropol , ujjonnan épült vs Steenwyk, Stenuvicum , kisvs

Russ. Sirabirski , Guber. Aa fó mellett felsö Y¡>se

Wolgának egygyik karja eggyesült tart. 1790 1.

mellett, 3000 1. 1 í'ából é Steffensklint , tengerhe hajló

pült erôssége, sótárháza va- hegy S«elandíai Dánus szi- •

gyon , a' keresztény Kál- geten kelet felé.

mukok lakása itt van. Steffis, vs Helvetz. Freyburg

Btawropol , uj vs 's erôsség oszt. Neuenbürg! tó mel-

Russ. Caucasi Gub. Ingor- lett.

iik mellett, mellyManitsch- Stefft, jeles frivs Mayn vi/é-

ba folyik. nél Anspach Her.ben , Ba-

Steckborn , táplóló vsocska variában , kézi müvekkel ,

1600 1. kik külombféle val- kereskedéssel , és jó borral.

lásuak, HelvecziábanThur- Stege, vs Moen Dánus szitfe-

gan oszt.ban Untersee mel- ten, egy régi vára 's kifcö-

lett, a* hol a' Rhenus a' tó helye vagyori.

Bodentóból ki foly 1 mfd- Stegeborg , kir. mufátó hely

nyire Constancztól. Ostgotlland partyán Svéd

Steckeniez , fó Lauenbürg Her- orsz.ban , hajdan eros vár

cz.ségb. eleinten Delvenan- Volt.

nak neveztetett , a* Mölle- Stegestrand, tender öböl Fünen

ni'vsocska mellett levó tó- Dánus szigeten.

ból ered , 's mesterség által Stegmühl, hegybéli tájék fel-

hajózásra alkalmatossá té- so S^iriában , Judenburgï

tetett , Travéba szakad. El- her, hol еду nagy vas há-

bából Lübeckbe ezen hör- mor g mühelyre, melly aa

datnak a' portékák. Admonti szerzeteseké , ta-

Steeben mvsBaváriában Main láltatik.

ker. hegybéli hivatalnak Steigerwald , ërdô 's tájék Èa-

lakhelye, savanyú vize va- Varia , 's Würczburg kö-

Steeàk ¡ régi ve Svecziábari 's faíúk vagyriak.

Upland földön Mälarsee Steimel , rhvs Westërwalde

mellett, régi Püspöki vár- mellett, Dierdorfurad.ban,

nak diiltt maradékjaival. a' Rhenus' jobb oldalán lá-

Steenbecke , vsFrancz. Noeden vö erdônek tetejé'n , hol пег

oszt. 2200 1. hány gazdaságbéli házak ¿

Steonbergen , vs Holland! Bra- *ъ adós/.edó házak Vagynak,-

¿antziában 3700 I. 's szorh- több vásárok 13 tartatnak

ezédjában hasonnevü váfa itten , mellyek a' fnarha-

vagyoai) - vásártól nevezetesseki

Steenderen,, vs az eggyesült <frei'n,bizonyos nehézségü mérw

Frieslandiai tart.ban , 2030 ték, kozoriségessen egy má-

lak. . « zsának ötöd része¿

Ute/inkérke , Steinkirchen>hely¿ Stein, uraíkodó Herczegségbé-

Hennegaui Gróf ban , 1692- li vs, Austríában Ens alatt

beñ itt gyÓzettetett meg és Mannhartsbérgi ker. Du-

. Wilhelm Anglus Kir* Lu- na mellett, 188 h. 's 1 kat¿

xenburg Marsaltól. pléb. az idevaló bor kozép"

Steenwerk, vs Franca. Nordeni szerü.de sokáig Iehet tar-

oszt. 4410 1. •' tani. A' 80k hajók* meí-

 
«6tt , mellyben több várak
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lyek itten megterheltet- Steina^, T6 Würczbúrgban,

nek, nagyon hasznoeok a' melly Kóburgi hegyekböl

helys.nek , kivált szüret i- ered , 's Saaleba s/,dad.

deiben,mivel sok borral ke- Steinach, kis fó ugyan ott ,

reskedök, kivált a/.Enszfe- Tübingánál Neckárba foly.

lett levó ker.böl, bort vá- Tájéka, a' hol foly, Steina-

sárolni megjelennek. A* ve chi völgynek neveztetik.

Kremssel egygyütt tart , 's Steinach, (felsö 's alsó) két

ezzel eggyütt csak egy pol- vár 's uradalom felsö Stiriá-

gár tanácsa vagyon. _ ban , Jüdenburgi ker. m m

Qtein v. Staint , a' Kárniolu- messze Enstöl.

sok Kamneknek nevezik , Stein am Anger , I. Szombat-

Lithopolis , fejedelmi vs hely.

KárnioliábanLaybachiker. Steinau, ker. bel i vs aleó Sie*

hét hegy között, a' hol a' siában , hol a' Steinau O-

Naulancza Feistriczba bé- derába befoly 3.50 h. 1990

foly. Lakosi között sok szü- . 1. posztó 's lisztláng fabr.

«sök, fehér 's veres toba- |ó lazaczok í'ogattatnak

kok. Ülése vagyon az orsz. itten. A' haeon nevü ker.

gyüléaben , 's 5 vásárt tart 7 \J¡i mfd es 16260 1. foglal

esztendônként. A' vs me- magában.

gett levó havasbércz, melly Steinau an der Stratie , vs Ha-

Steiner-Alpennek nevezte- iiau Grófs. Kinzig ker. egy

tik J0274 lab. raagasságú. vara , es 1 réf. és luth.

Stein , Kamionka , nagy 's jól tempi.

épült Rusznyák falu Szepes Steinbach , ve Bádeni Murg

Várm.ben , felsö Magyar . ker.ben 395 h. 1490 1.

orsz.ban Tiszán innen , a* Steinbach , vs Francz. Ober-

hegyek között sík, *s jó me- rhein oszt. 2400 1.

zeje van, szép rétje, 'snagy Steinbach, mvs Austr. Ens fo?

«rd&sége 1,50 eggyesiiltt go* lett való Hausruck fertály-

rög lak. kiknek 1 tempi, han, Atter tó mellett, kés

vagyon , marhaval keres- vas fabr.

kednek,a'szántófoldet míve- Steinbach, mvs Meiningi Her«

lik, 's nemellyek az orsz. cz.ség 136 h. kés, 's lakatos

ban ide 's tova vándorla- . mívesek lak.

nak, fazekakat Arótozn&h, Steinbach , nagy mvs Hassiai

's az ablakokra vas rekeszt Herczs. 306 h. ano 1. ¿vas-

készíttenek. hámor , 4 metszö hámor;

Stein Rhénus mellett , kis de közel látszik innen a' Har-

nagyon kereskedö vs Hel- tenberg' hegyvárnak om-

vetz. Schafhauseni ker.oszt. ladékja.

ban a' Zellersee' végén a' Steinbach, Erbachi Grófs. fa-

Rhénus ész. partján , mel- luja Hessen fö Herezs. vae-

. lyen egy híd vezet bé a' hámorral.

vsba, 1800 1. ezelötta'Zü- Steinberg, falu alsó Stiriában

rich oszt.nak oltalma alatt Graetzi ker. szoraszédjában

volt, Innen minden héten ni árvány fabr.

pósta hajók mennek le a' Steinbichel, falu Karniol : Lay-

Hhenuson. barhi ker. Leibnicz patak

Stein, hegy Würczburgban , mellett, 1 pleb. 's vashá-

hol az isméreteshasonnevü morja vagyon.

bor terem. Steinboeksflutz. , Caplandiában
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a' harois Bayba szakad. 's pallérozzák, gyöngyöket

Steinbruch , Császári kOfejtés ,

német falu Mosony Várm.

ben , Lajta fó mellett ; va-

gyon i bath, tempi, har-

minezadja , szölöhegye,

. szép erdôsége , kñbányája,

tekéket aranyoznak, 's t.

vagyon i kath. pléb. neve-

zetes ezen falu melJett a*

Berrenhaus-Berg,4mellynek

magassága 30 öl , 's csupa

fekete bazalt köböl all.

mellv a' lakosoknak nagy Steinseisen , falu alsó Slesiában
•* .. . t ti ■ 1_ 1 —ï V _ » CL» _

hasznot hajt , 's abban sok

madár orrok , 'e csigákta-

láltatnak.

Steinfeld, falu Rarinthiában

Hirschbergi ker. a* Schnee

kuppe alján , 130 h. 1000 1.

kik közül sokan fa kép fa-

ragók 's vasmüvesek.UIIIJ С *l* I жа.лкл. • »v~ » -" O - . _

Villachi ker. Dráva 's Gra- Steitweiler , új falu Würtemb.

bach mellett, 76 h. 2 aczél Kocher tisztartóságban; ta-

malma, 's ón olvasztó há- jékában kñbánya, sok kô-

morja vagyon. vévált. testek , 's tengen

Steinfurt , Grófs. Bentheim- csigák találtatnak.

Bentheim Grófoké Westfá- Stekene , vs Flandriában , 3750

Hai ker. Burg-Steinfurt vsá-

val.

Steinheide , mvs Meiningban

Coburgi Herczs' része , ma

gas hegyen 70 ház. Szom-

szédjában vas hámorok ,

homokos kobányák , üveg

. » fabr.porczellán fabr. Glück

sthal , és Limbach.

Steinheim , vs Baderborni Fe-

jedelems.ben , termékeny

lak.

Steknitz , szép vár 's falu 16

h. Cseh orsz. Saatzi ker.

a' Steknicz urad.hoz tar-

tozandó , 2 hires ásványos

forrása vagybn , melyeknek

vize igen hasonlít a Spaa-

vízéhez , 's a* legnagyobb

hidegben- sem fagy meg.

Lakosi németek foldmíve-

, _ lök , 's komlót termesztök.

tájékon , Emmer mellett, Stella , kisfó Isztriában. Tal-

270 h. 1 tempi, és 1300 1. jamentp torkolattyánál ,és

Valaha a'SwalenbergiGrófs. Mazaco vsnál a' Vëlenczei

hoz tartozott. Golfóba szakad.

Steinheim, (felsö) vs a' Star- Stellmóosch , Drakenstien , '»

kenburgi Haszszus Herczs. Waveren mellett.nagy oszt.

173 h. és 860 1.

Steinhude , helys. Schaum-

burg-Lippe Grófs. Westfá-

liában , ettöl vette nevét

a' Steinhuder tenger, melly-

nek hosz. J mfd , széle if%

Jó halászatja vagyon.

Sieiniti , I. Stanicz.

Steia-Schönau , falu Cseh orsz.

han Leutméricz ker. 224 h.

Lak. kereskednek palléro-

r-ott kövekkel ; tanúlt kô-

vágók is találtatnak itten,

kik a' legfínomabb pecsét

nyomókat, mindenféle ne-

veket , fígurákat portéká-

kat kivagják; okos müve-

Caplandiaban , melly a*

Cap oszt.t ész. 's északi kel.

felé bézária, 's a' Caplan-

diának ész, nyugoti részét

teszi ; 22950 1. Vagyon , kik

közül 7*2.50 keresztények ,

10703 Sklávok , 's .5000 Hot«

tentótok. Ezen oszt.nak na-

gyobb része árendában birt

lószágokból áll , Cap felôJ

pedig szabad )ószágokbóI:

Ezen oszt. egy tisztartó al

lait vagyon-, de 2 polgári

tanácscsa v. magistrátussa

vagyon r u. m. effgyik a'

Stelíerboch, a' másik Dra-

kenetein. Benne vagyon
Hat IV 1 V íxa )an , w«v^ u»u.- ~— ж. • л Л

*ек,.к>к a/üveget mets»ik Stelknboiçh , ti«ta*tos4S >
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rék falu, 70 h. Felschbay

fêlé oyilt vôlgyben fekszik

Erst v. J^örincz fó mellett.

8 órányira Cap vstól , kö-

vekkel kirakott , 's tblgy-

fákkal bë ültetett ország-

útja vagyon , 1 kit tempi,

pléb, '9 ehez tartozik egy

nagy szölö begy , szép tisz-

tartó ház , több tisztek

haza mellett , város

haza , 's egy fogháza.

Lakosi szántóftild , szölö-

hegy 's kert mívelésen kí-

yül mesterségeket is üznek

's bprt is raérpek. Az ide

tartozandó jószágok , tóbb-

nyire sz.ibadok.

Stena , erôsség Horvát orsz.

Karinthia határán.

Stenaj , Stenacum , (49O 3H

E Sz. 22° 34' R. H.) kis vs

Francz. Maas qszt.ban Maas

' mellett , 2340 1.

Stentfewo, Orániai Herczs'. vea,

uj Lengyel Kir. Poseni oszt.

gyapot szövft fabr.

Stendal, f'ô vs Altmarki Bran-

deburgiában egy vôlgyben

Pente mellett , melly két

részrp oszol; vagyon 4 pléb.

tempi. 2 Apácza klastr.

mind kett&nek templóme,

, 6 ispitálya , 1 Gym.,5gyer-

mek oskol. 950 h.' 4500 I.

kik között solí Francz. réf.

maradékok, 's zsidók vagy-

nak. Lak. magokat táplál-

}ák szántófold 'ь dohány-

míveléssel, pálinka fôzés-

eel , 'а más polgári fogla-

latosságokkal , gyapot 's

pamut manufakt, Négy vá-

sárt tart. .

Stengen , 1. Árboczfa.

Stenoia , sziget az elsó ten-

geren , jó kikötö helye va

gyon , de. kevessen lakják.

Supon , vs Russ. Wolhyn Gu-

ber- h. 's 3130 1.

Stepanow , helys. Morva orsz.

Brünniker. Sc hwarza. mel

lett jó vaeb,ámoj\

Stepenitt , fó Brandebnrgl

Markban , melly Witten-

berganál Albisba foly. г

Stephanesti , kis vs Moldávi-

ában , Pruth mellett, 1 ha-

jós fetfy verháza , 's több

éléstárháza vagyon a'Chots- /

chin erftsség számára.

Stephan tiigtti , két k. szige-

tek nyug.ra új Guineától,

Australia, vagy déli lndi-

ában; Charteret Philep Al

tai találtatott fei, 's ne-

neveztetett így 1766—9-ben.

S/ép fekvésüek, éb rakvik

fákkal.

Steppen, így neveztetik Rue-

siában 's mas országokban

a' meezsze tarto , magas-

san fekvft , terméketlen

rónaság.

Sterbadde , fó elft Tndiában ,

Beras( henban ered , 's a*

Kambáji tenger obolbesza-

kad,

Stercotypusok , erossen álló

nyomtató betük, mozdít-

hatatlan jrások , v. nyom

tató betük , 's azoknak

nyomtatasa. Ezeknek fel-

találója volt a' ñatalabb

Didót Francz. orsz.ban.

Sterling, font Sterling, An-

gol pénz ; nevéthiheto kép*

pen ezen Angol szotól vet-

te Easterling, melly annyit

tészen mint: valaki keleti

,Anglia felé lakik. Igy ne-

veztetnek néha a'szôvetsé-

ges kereskedök , '3 a' Bel-

gák is. Ezek tizenharma-

dik századbah külbmbféle

pénzekkel éltek ; qgyan a*

zért az új pénznek , melr

lyen dolgoztak Ersterling

nevet adtak , 'sutóbbmeg-

rovidíttve Sterling lett. Egy

font Sterlingben 20 Angol

Schilling, 'e annyit tészen

mint 6 1/2 R. Tall, 's Au-

striában 9. fr. 2kr2 filler. Аи

Angol aranynak , (Guiñee)

„ melly másodikKároly »latt



verettetett , egy font Ster-

linget kellene érni , azom-

ban egy Schillinggel töb-

bet tészen.

Sternberg , nemes vs Neumar-

ki Brandeburgiában, Stern-

bergi ker. h. gool. nagy

barom vásárokat tart. Az

hasonnevü ker.je Warte ез

Odera köztftt fekszik 's 29

ЗА □ mfdeket 's 40970 1.

foglal magában,

Sternberg, к is "s Mecklenburg-

Schwerin Herczs. aifcj h. it-

ten a' Malrhinnal valtoz-

tattva tartatik azesztendei

ors/.ág gyülése.

Sternborg , vs Morva orsz, Olo-

mdc/.i ker. 540 h. 1 vára ,

4300 I, i plób. vászon fabr.

3 tempi, 's póstája.

Sternberge , két bies kelle-

mete4, 's derék fasorokkal

bé iiltetett teto Sz. Cleve

vsa elött.

Sternsfels , falu Würtenber-

gában alsó Neckari tisztar-

tóságban 620 h> 's egyré^i

várnak maradványa ; va-

gyon szölöhegye , alabás-

trom 's* pipsz bányája, It-

ten végzñdik a* szép Zaber-

gau.

Sttrmenantu,sá.ncz csillag for-

mára.

Sternstein, Lobkowitzi Herce.

Grófs.ga Bavariában Main

ker. i □ mfd; nagysága,

•' 3000 1. 's Neustadt vsa.

Sterling , Stiriacum , ve Ba

variában Inn ker.Eisak mel-

lett , 3100;' 1. Itten jó, kard

vasak V más vas szerszá-

mok k^szíttetnek. A'szom-

széd havas hegyben vagyon

ezüstbányája. Közel a' vs-

iioz vagyon az isméretes

Brennerbergi hegy,melly a'

le hempelygö hóesoportok

miatt veszedelmes. Vagyon

márványbányaja,'s egy fer-

döje. A' vs a* törvejxyszek-

»ek Iafchelye. -

Steterburg , Apácza klastrom

Wolfenbüttel meltett i

szép tempi; 2.5 h. 's 290 1.

Stetten am kalten Markt > ura-

iig &' Badeni Lajos Márk

Grófokhoz- tar toza nd ó, a*

Wittenbergaî fft hatalo n

alatt. Stuttgard, 's Schorn

dorf között , hasonnevü fa

llida, 1.Ç30 1. Remsthal mel-

lett, hol a' jeles bor Brot-

Wasser névvel , terem.

Stetten , falu Hohenzolli He-

chingi Herczs. vagyonitt a'

Dominikánus Apátzáknak

klastroma , melly Maria

Gnadenthalnak is nevezte-

tik ; itten volt az elôbbeni

ZollerGrófok' temetö helye.

Stettin, ó-Stettin , (52p 25'

36" É. Sz. 335 2,5' 30" К. H.)

er&s vs Burkus Pomerániá-

ban Odera mellett, 1594 h,

22300 l. A' kormányo/ásnak

*6 az orsz. gyülésnek széke.

Fñbb ¿pületif i ezek : à* Kí-

rályi vár, fegyverház, ka-

szárnya, alkupalota a' ke-

reekedök számára , 2 liszt-

tárház , hajós társasághá-

za t több temp. Az ország-

házban van egy könyves

palote, : azután 1 Gymn.

egy taníttókat készíttó ház,

kormányosok oskolája, rai

zólo oskola , 'st. Vagynak

itten dohány, Ьбг, szap-

pan , gyapot , feeskendö-

tömlS, tüz-oltó veder , czu-

kor , pamut , vászon , pa

piros , vitorlavászon , bor-

eczet, pecsétviasz fabr. vas-

maeska roüvesek , 's haió-

építtftk. A* vs derék keres-

kedést üz tengeren.'s szára*

zon, fával, gabonával, posz-

tóval , gyapot portékával ,

üveggel, vas szerekkel.gyü-

molcscsel, dohánnyal ,bor-

ral , építtó kövekkel , 's t. f.

ezen kereskedést elomozdít»

ja a* vsna,k 120. hajója. Min

den esztendöben 1000 hajd.
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ide megérkezík, 's élis megy Stewarty , Orkney, Skoczíá-

ugyan annyi. A' Kir. pi- ban, magában foglalja az

aozon álla' N. Fridrikkép- Orkney s Schetland szi-

oszlopa. Ezenvs 1813-iknak gétet.

Dec. 5-kig kiállotta a* Fran. Stewart* intel , efiget uj Geor-

osztromot, végtére 7 esz- giában a' Skótziai útban

tendftk lefolyta után egy- Austráliában,

gyezés által a* Burkus se- StewartJtown , kis vs 3800 1.

regeknek által adta magát. Skocziai Air Grófs.

Steuerwaíd, vár, 's hivatal- StewartJtown, helys. Irlandiai

nak széke Hildeeheimhoz Tyronne nevû Grófs. vá-

közel. szon kereskedése vagyon.

Steward, (olv. Stuärd) the Steyer , kis fó Austriában Sti«

I^ord High Steward of En- ría határánál ered , 'e Ens-

gland , az Angol udvarban be foly Steyer vsnál. ,

iévô elsô szolga. Máinapon Steyer , Styra , (48° 4' 45" E.

nincsen illyen szolga , na- Sz. 310 £0' ,50" K. H.) vs

ñera akkor választ illyent Austriában,Ensz felett, Tra-

a'<Kir. a'midön ennekszol-

gálatja szükséges ; p. o. a*

koronázáskor , ha valamelly

orsz. Pair eilen nagy áru-

lása miatt vádolás indít-

tatik , 's akkor bíró' sze-

mélyt visel.

Steward, the Lûrd Steward of

the Kim* Ноигhold , Királyi

fö udvar mester , ez alatt

vagynak mindca udvari

szolgák , kivévén a' kápol*

na, 's istálló szolgákat. Is-

mertetö j ele egy feher vesz-

$zö, mellyet a' Kir. elött

hordoz. Midönpediga' Kir.

raaganossan kocsiz , akkor

ezt egy testörzö inas viszi

un fertály ban; 800 h. 's mooo

h. 'a 10000 1, kik raagokat

táplálják mindenféle vas-

müvészségekkel , u.m. ba-

jonet , olió, tö , halhorog,

's szeg készittéssel 'st. gya-

pot szôvéssel , kötött fenér

ruha készittéssel. A' vara

Lam berg Her.hez tartozan.

dú. Vidám tájékon feks/.ik,

a' hol a* Steyer Enszbe sza-

kad. Vagyon 1 kath. pléb.

1 kath. fö oskol. 4 magá-

nos oskola. A' ker.béli hiva-

talnak széke. Az ütköget-

ben 1809-ben Majus 7-kén

a' vsnak nagyobb része el-

égett.

elötte hajdon fövel. Midön Steyereck , vs Austriában Ens

a' Kir. a' tanácsházban je- felett Mühlfert.ban Duná-

len vagyon, akkor egy Lord hoz közel , 1 pléb. A* v*

késéri ötet, 's az alsó ház- meliett lévô hegyen egy

nak minden tagjait a' hü- vár fekszik.

ségre megesküdteti. Ez a- Stayer orsiág , Styria, Steyer

latt vagyon egyszersmind Mark , (4.50 54'—i7à 5°' E-

a' Királyi szâmVevô karria-

ra , 's ennek távul létében

a' klncstármester viszi ezen

fö hívatalt véghez. Midftn

a' Kir. meghalálozik , ak

kor a' koporsója felett el-

töri a' veezszejét , annak

•jeléül , hogy most megszü-

nik az 5 's minden udvari

emberek' tisztsége.

340 4' К, H.)

riai bir.ban.^ ,

Sz. 31° 11 '=34°

Herczs. Austriai

411 i/* Q mfd nagysága ,

's 800090 emberek lakják.

Határja : ész. Austria , ny,

Karinthia 's Bavária , délre

Kárniolia, kel. Magyar orsz.

's Horvát orsz. ész. 's nyug.

fêlé magas hegyek, egy ré-

sze a' Xorikumi hegyek-
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xufc, zárják Ы >, щвЦуек Brueki ker. also Stiriának

Stajer havasoknak nev>i- pedig három : Grätzi Mar-

tetaek , 's némelly helye- purgi , 's Cillei ker. Fövsa

keo külömbfele nevet vi- Grätz. -. .. * /-. « .

sejnek , р. O. kishavasok , Stickhusen , (",53? 13' 33^ É. Sr.

Stub-havasok , ludenburgi . 35P 19' 27" К. Ц.) erös v.ár

havasok's t. Legniagaseabb Leda meliett kel. Frieslan-

begyei ezek : Grimming , diában. . . ■

Solleckel • Wecbsl >■ Bacher. Stiebnig, Morvák szerént Is-т

Fö vizei: Мига , Ens. , 's - tebnig , faLu Aus,tciabéli

Drava. Az havasokon több Sléziában Troppau fterczs.

tavak vagynak, u, m. Gr un- Tescheni ker. nem mes/.s/.e

del-Altenau , Leopoldstein Qderatól , vagyon egy urar

tavak. Az Egalja a'j hava- sag kastéllya , kath. káp-

sokon igen /.ordon erös lánsága, oskolája , 2 ma-

szelekkel, 's tjszta levegö- jorja, 1 örlömalma , 153 h.

vel ; gyengébb délfelé. Ter- 's 1030 német lakosai.

mései: Ezen orszP1 nagyon Stiedra , (Siedra) falu 33 -h*

gazdag az érczekbôl. 's ás- Cseh orsz. Ellenbogen1

ványokhól ; de kiváltkáp- ker. 1 szép 's nagy vára »

képpen bövelkedik vassal, egy gyümolcsös , virágos *

sóval, érczes vi/.ekkel , fá- '$ vadaskertje , szép hárs-

val» borral, gyümülcscsel, fás sétálló helye, 1 kath-

marhával , varia kkal > 's pléb, ч

lennel. Mestermüvei : min- Stiege , mvs Blankenburg!

denféle vasszerek, (minden Herczs. Hassel mellett , i

esztendöben 200000 mázsa tempi, i oskol. 157 h. éa,

vasat ieldolgoznak) réajiá- 88,5 1. kénkoves kútja , da

mor jai , üveghutája. A' he- haszonra nem fprdíttatik,

gyehben találtatnak min- Stiekna , kis Cseh helyg. Pra-

denféle vadak, u. na. hava- chini ker.Watawa mellett,

si kecskék, rókák , med- szép vára 49 h. Dékányság

vék, hiuzok, farkasok. A' tempi, szép várbéli tempi,

marhatartása igen derék. * Lak. szántófóld mivelök,

1807-ben 50973 lovai , 91662 's takácsok.

ökre, 211496 tehene. 13999,5 Stiena, szigetTzanatengeren,

juha volt. À' kereskedés i- Habessiniában szerzetesek,

gen nagy hasznot hajtott lakják. . ,

eddig, arravaló nézve, hogy Stiepanow , helys. Morvában

¡sok vasat kihordott, 'sTri- . Iglaui ker¿Pernstein Herczs.'

estbe által járt. Uralkodó hez tartozandó Schwarcza

hit a' katholika yallás. Az mellett; vagyon 1 káplány*

orsz.ban, foképpen a' vsok- sága , 33 h. 260 1." 'e vasbár

ban német nyelven beszél- nyája. -

nek, de abó Stiriában a' Stikada, falu Horvát orsz.ban,

Vandalus nyelv is gyako- Likáni katona oszt.ban B-i-

roltatik. 20 vst , 79 mvso- schiza patak mellett , 90,

bat, З536 falukat , 165217 h. szomszédjában találtat,

házakat számlál. Felsö '« nak olly érczek , mellyek-

alsó Stiriára , «'s mindeg- ben ezüst is foglaltatik.

gyik réez keE.re oszfcatik. Stilton, falu Angliában Hun-

A' felso Stiriának két ker. tingdon Grófs.ban , ismé-

\** vagyon: íud^nburgi '3 retes a* jó izo, eajtjárólj



melly Uten fcéfzíttettk , es

az Angolok ezt Parinesán-

иак hívják, 's meszsze föld-

re elhordattatik.

Stingo , 1. Cos.

itip, Stipa, íalu Morva orez.

ban Hradi ker.ben ; vagyon

64 h. 440 L egy orvoe fer-

döje , 's szénkô bányája.

'Stirling, Grófs. déli Scótziá-

ban; ész.ról Perth és Clack-

mannal > kel.rol Forth es

Linlithgowval, d.röl Dum-

bartonnal határos ; 704 An-

eol Q mfdeket 50830 1. fog-

lal magában. Sok szarvas

marhája, lovai, es juhai

vagynak. A' Forth felé lévô

tájékok vetésekkel bövel-

kednek,az ásványos tájékok

pedig szénkôvel , vas ko-

vokkel, 's kóbányákkal szol-

gáínak. Forthon kívül ezen

Grófs.ban még más vizek

is vagynak, a.m. Carrón ,

's 'a más kis vizek. Neveze-

tes itten a* nagy mesterséges

fó, melly a' Forthi Frith et,'s

Clydét öszve kapcsolja.Fö vsa

Stirling , Forth mellett , va

gyon 97,5 h. 's 5000 1. fek-

szik egy menedékes kö-

. sziklán i 's ennek tetején

egy kastéllya vagyon. S¿o-

nyegek . tartánok , 's mus-

selinok készítetnek itten.

Vagyon a' vsnak egy kiko-

tö hellye.

$tiwa , Thiwa , a' régi Theba

elött , kisded helys. 6000 1.

Livadi törö к földön , Is me

nus fó mellett-

Stobra, Stober , kisfó Sléziá-

baq , melly az Oelsi Her-

czs.ben ered , a* Boroszlúi

's Maszlivi Weichbild felé

foly , és egy mfdnyire a'

Briegtftl Oderába szakad.

^tackach , vsocskà Würtem-

bergben, felso Neckár bí-

róságban , hisonnevü fó

mellett , 224 h. 680 1.

%oc*&erg , 3.338 lab. magassá-

53

gó hetye ь.* fekete erdonek

a' Badeni nagy Herczs.ben.

Stockerait , orez. fejedelrai mvs

Austriában az Ens alatti

fertályban , ¿8 Mannhards-

berg alatt, a' Duna mel

lett , aao h. hires nagy ga-

bona vásárairól, és a' Ce.

Kir. katonaság , Montura

fôgazdaségbeli commissió-

jára nézve. Egy lo pléb.é»

póstaházzal.

Stockholm, Holmda, (59"» ao'

31" E. Sz. 3.50 43/ 45// K.

H.) Svéd fó vs, hol Malar

tava a' keleti tengerbe

ómlik , Upland tari.ban, a'

Kir'. Residentziája , és az

orsz'. Collegiumának lak-

helyejegy reste a' vstiak szá-

ra/.on vagyon * más réeze

Holm ssigetjein fefcs/.ik ,

6000 h. és 80000 1. többet

számlál. A' vs 8 szigete-

ken fékszik , mellyek ,

a' következendök 1 1) szi-

get, és tulajdon vs , Stock

holm e' körül feküsznek a*

ezigetek , és a' vsnak részei.

a} Ritterholm , 3) Helge

- Andsholm (Sz. Lélek »z¡-

gete) 4) Schiffsholm, ¿)

Blasüholm , 6) Ladugarts-

holm, 7) Königsholm , 8)

Langholm. Ezek eggytitt

formálják a' vst ; ide járúl

még a külsó. vs nyug.ról

Nordelmalm , és délrol 'я

épen a' szomszéd Süder-

manland tart.ban , SBder-

malm. A' vidék nagy fóji,

ezigeti , nép mezei, és mu

lato palotájira , és váraira

nézve felette kieç, és a' ha-

józás miatt nagyon vidám.

A' vs helyesen épült, majd

mieden éptiletei kôbôl van-

nak , és qok szép paloták-

kal díszeskedik; ellenben

a' kívül fekvó városividé-

kek roszszúl ép&ltek, több-

nyire rósz fa épületekkel.

Nagyobb épületei ezek : a*



i6 izlésü világos sirga Ki-

rályí likóvárStockholm szi-

getén , mellette a' Tanács-

«zála , és az ékes várkápol-

na. Belseje a' várnak jó'ú-

lettel készült , egy könyv-

tárral , mellyben 3000Q kö-

tet könyvek t alál tatnak >

egy szaborral , és gazdag

régi gyüjteraénnyel ; mel*

lette fekszik a' szép kert

gyöayorü kilátással. Mind-

járt alatta van a' vám, , és

eutñház, melly mellett a*

hajók kötnek ki. Tovább

esnek ezen szigeten a' vá-

sárhely, a" Bank , a" fö

tempi, tfs a' jelességekhez

méltán tartozó 13 láb ma-

gasságú «sobra Ш. Gustav-

nak» Töhb hídak kapcsol-

jak öszve ezen szigetet a*

többivel, t. i. Norderraalm-

mal , Södermalmmal , 's

Ri ttermalmmal , melly u-

tohóban nevezetes a' Got-

thus Ritterholmi templom

a* Királyok' temetöjökkel.

az orsz. háza. Södermalm-

ban vagyon a' hajócsináló

rnühely, ama szörnyü vas

élettárház v. is} a* vas sze-

kér, a' vsháza más kôzép-

épületekkel , templomok-

kal , és iskolakkal. Norder-

malmban « hol a' jelesbek

laknak , látni a' nagy Gus

tav-Adolf piaczát , ezen

Kir.nak szép szobrával ,

mellyen a' Kir. lovon ni;

és a" szép ú) izlésü Adolf-

Fridrich tempi. Eleonora

temp, az ó fegyvertár ,

a'^ Kir. mulato kert , a' hon

ni nézohely , az opera ház,

a'ceillagvisgáló torony , e-

gyébb epûletekkcl—Schiffs-

holmon van egy tengeri

fegyverház minden л' ha

ló készftéshez megkívánta-

tó szerekkel. Ezzelegyhíd-

által kapcsoltatik Öszve a'

fákkal beültetett KasteII-

holm azigeteeske , mellyea

ègy kis tengeri ispitály é&

egy eróaség áll , 14 ágyú-

val , a' ki s beevedzô ha-

jôkrçak këszôntésekre. —

Königsholm 2 hid által kap

csoltatik öszveNordermalra-

mal » egy nagy ispitállyal.

A* tudományos intézetek

között jeles a* Schwéd Aka-

demia a' szép mesterségek-

re nézve , a' torténet , és a*

régiségekre nézve , a* kira-

lyi rajzoló , rézmetszô , és

képfaragó Akademta, több

túdós Társaságokkal. Ida

tartozik ezek utan az orezá-

gi iskolája , a' tartomány-

méróCompotoir.hajó iskola,

és katona Akademiata' raj-

zolás , és Modell iskola , a*'

sUketnéma iskola 's t. et'.

A' jóltévó intézetekhez tar

tozik : 1 találtgyermekház,

2 árvaház , 1 ispitály t i<

szabadakaratú munkásház,

és több szegény, 's beteg-

intézetek. Stockholmnak

50k, és gazdag fabr.ji vagy—

nak , u. m. selyem , pamut,

vitorla vászon , üveg , tti-

kör , porczellán , szonyeg,

's más ef. fabr. és hajócsi

náló mühelyek. A' keres-

kedés innen meszsze kiter-

. jed. A' kikötft nagy és bá-

torságos , a* tengeri hajók

a' vsig jöhetnek , ъ Cita

delle Waxholnj, és Frid-

richebúrg fedi a' kikötöt.

A' vsnak magának 223 ha-

jója vagyqn, és 6—700 ide-

• gen hajók jelennek meg

esztendonként a' kikötoben.

A' szómszédságban vannait

a* Királyi mulató várak :

Drottningholm , Fridrichs-

berg , ülriksdal , Hága ,

és Carlsberg.

StockhornfSjbo láb. magasságú

hegy Helvetz, Bernkan.ban,

Stockport , vs Ao.RÎ- Che Gróf^.

13000 í. Mersey mellet^
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Italap fabr. es nagy selyem

fonó masinával , melly

most parant fonóvá válto-

zott. :

Stockton upon TerJ, nagy mvs

Durham Grof*. Angliában,

4000 1. gyapiú, vitorlavá-

azon, hajócsináló, merigetö

's más miihelyekkel. VÍdé-

hérôl sok gabona , vaj , sajt

bordatik be , és kôzônsége-

*en Londonba sietnek a'

hajók ; ólommal , kénesó-

vel kereskedik , ide pedig

más Grófs.goknak termé-

sôi hordatnak.

Stör , fó a' Mecklenburg tá-

lékon, a* Schwerin i tóból

keletkezik> és Albisbasza-

kad.

ßtär , fó a' Holsteini Herczs.

ben , és Störort mellett

Glückstadt alatt az Albis-

ba folyik.

%tör , 1. Merrimaokv

Stätten , vs Saxoniában a* Thü-

ringi ker.ben , és a' Weis-

senfelsi urad.ban.

Gtôterau , fó a' Lüniburgi Her

czs. ben Heuersdorf mellett

a'Bqdendiçki tájékból szár-

mazik,és Esterlobe.és Sóter-

-jdorf mellett . Uraenauba

eiet. . , . '■'tSi:,.- '

StoiJttájok, bizonyos régi GÖ-

rög Philosophusok, kikraa-

gokat a* eanyarú erkölcs ,

es érzéktelenség által mu-

tatták к)., innen mondjuk

a' sanyrú , állhatatos, ret-

tenthetetlen , hideg , árzé-

ketlqn férfiat Stoikusnak.

. ^tokeslye , vs Angl. York Gróf-

e.ban. < • ' . ; í

Çtulbown, falu Orosz Nowog-

rod Gubern. hol i6x7-ben

Orosz , és Svéd orsz. kozott

béke köttetett.

%tole t hoszszú , ezéles kotó 3

kereszttel, melly a* nyäk-

ról mind a- két felöl egész

a' lábakig le ér; a' kath,

jiappk az alba , feiett vise-

lik , es keresztbe teszik ál

tal hasokon , midön raiséz-

nek* i ■ ■

StoUa, Stollen, Tôt falu Sze-

pee Várm. Tiszán innen

Poprad mellett , a' Máriá-

sy familiáhoztartozik,nagy

ezántó foldjei , szép erdö-

ségei, különösen fenyve-

sei. i

StoUberg, Grófs. Thuringiá-

ban , Mansfeld , Sondérs-

hausen , Hohenstein és az

AnhaltiHerczs. között StoU

berg Grófhoz tartozik az

«Isó Szász hataloni alatt.

A' Grófe. 3 lineara oszta-

. tik : a} Stollberg-Wernige-

rode , 6 ipi □ mfd nagy-

ságú, 1Я000 1. fó vsa Wer-

- nigerode,b)StollbergrStoll-

bang, 4 lA □ mW nagys.

- 10,500 1. StoUberg am Har-

. ze,f6 vsal, c) StoUberg Ross-

la 3 1/4 □ mfd nagys. 8000

1. Rossla faluval.

StoUberg am Harte , (51o 35' E.

Sz. 28° ЯР 38" К. H.) StoU

berg Grófe. fñ vsa , Lude-

bache mellett , egy mély

völgyben, 4 tempi. iSuperin-

. tendensi, jószággal jó iskolá-

val , 4,50 h. 3030 1. egy Gró-

fi lakvárral , a' kormányo-

zás ülése , bányászsággal.

Stollberg , Saxoniában 310 h.

(mellyek közzül 1809-ben

56 égettel) és> 1820 l. posz-

tó fabr. ..

StoUberg, vs Jülich Herczs.

nagy sárgarézmüv fabr. 120

sárgaréz olvasztó kemen-

czével, és sok dróthuzóval,

hol szüntelen 900 ember

dolgozik: üveg, és vas , és

posztó fabr. melly utolsó

1580 munkásnak ád dolgot.

Siollhofen, kis vs Badenben,

Kinzig ker.ben, Rajna mel

lett mocsár keriti , íopo

lak.

StOllnick, az Oroezoknál Csá-

ezári ¿amarás urfi» •
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Stolpe» Í6 hltafeó Poroeráni- külsB vea, a'tobbi vsokKab

aban , melly Stolpe ve mfel- t. i.Alt-SehottlanddaiSchid-

lett hajózható , és pisг- littzal , és S. Albrechttel

tranggal bövelkedik. i - 1023 h> 's 8000 1. szamlál ;

Stolpe', (54o 17' 59// É. St. 34o ' vagyen. egy fcath. Akadem.

35' K. H.) egy hasobnevû öymnäsiuma , és postája.

ker:nek fô vsa hátulaó Po- Stompfa , Stampfen , Stupa-

merániában hasonnevü fô ' wa , nagy tôt mvs Po&ony

mellett 568 h. 4100 li-'e§y - VÄrifc. Posony és Malaczka

kadét iskolával, leány *e- köztt, Palfi Gröf kastélyá-

velö há*zal , 2 luth, l réf. val és • .vadaskertjével 1

, Ekklesiával , vásason y Übt, kath. tempi. Sinagogaja,

és gyapjú fabr. jo serf&aés- harminczadja, póstaháza

sel, hajó kereskeddst Úz kü- ! posztókallója. Lakoei fold,

lön Ösen Danziiggal. A*'hA- ' ezolomívelésból élnek. A'

eonnevü ker. 39 Q mfdten kath* számok 2670 , a' te-

. 3481» számlál». • ''.ч. nyeszö zsidóságé pedig 56e

Stolpemünde , helys. > hátulsó <mégyéb;t ; '■.''! >♦

Pomeraníában , Stolpe ker. Stone, helys* Angúl. Stafford

ben ,~ hol Stolpe fó, *?krile- - Grófs.ban , Trent mellett ,

ti tengerbe szakad Stolpe Sandon-Hall mezeipalotá-

vs alatt 1 mfd mesterefti- vaK-'';1

herek > hajósok , -és ! halá- Stonehaven , MeArns Grófs.nak

azok lakják; van egy ha- fô VSâ,'kôzép Scotiában ,

- szbrivèbetetlèn kikÖtÄfe , Оагй'й fA fcoTkánál 9*0 1.

- halmér' lerakodása* ■■ i з! 'í egy ttermészetes kikötö-

Stolpen , kis ve Saxoniában , • vel, mellyben midön magas

Meiszni kefrJben - hegyen, - a' víz , !ioí> húsztonnás ter-

vagy az úgy neT*ze*t Steb- -¡hü - да}бк . térhetnek•• bé ;

. pi kövöh, 153 h.' *s egy^ire- • » >haTÍfciiya kbtéssel, vászon-

I gi várnak düledéki»el egy y szovessel" , hálzsírkészités-

eziklán , melly a* ;íegke«ré- sel ,; éshal szárasztással ke-¡

»yebb bazalt köböl ái* ¿ 1 resi élelmét. A' kereskedés

ezzel a' könyvkatftk és az csekélyy

aranymüvesek élnek."" Stonehenge , egy ó-Brittaniai

%tolpii. Stolpiri ierüleí,v:5to¡- Drôîditemplomnak formája

pijbldy ker. Ukefmíarkban Angl! Wiltshire tak.ban.

»4 Ф □ mfdnágyságú>i5fa^ ' A*? çmladékok Salisbury

eonnevü nemes mváál Ode- : melletfc egy igen kelleme-

ra mellett, mellynek; ¿(5 h_ tes rónsiságpn fekiisznek,

480 h ''S egy vára. !k0! "* " ' körüle az egész rónasátf na-

Stolt, falu feläö Silésiában, gyobb , *s kissebb sírhal-

Frankensteini k<eV.bén 1000 mokkál fedetikj mellyek>

' 1. i várral , köszah^^mar^ bôl ífíykor olykor cson-»

váhy vágovali iW^.ivv *.* tpk >; té|i hamvedräk , fegy-

Sto/xenau, (520 зо'^з7^ E, Sz. " vereky és kóbárdok ásat-

a&° 42' К. H.) belys. nak ki. ^Az egész épület ко'-»

foya Grófs. Weser mellett, zonségeseh két k0rformá}«f,

raunschweig liüiüeburg- ' és' kët tójás gombölyü fa

bo* tartozik, la*,acz halá- ragatlan kô sórbóí áll t

szattál. mellyeknek egy közpoftt*

Stolzenberg, páfíiig tnellett, jok vagyon. A* külsö köi* •

tulajtto »képen' ezen vsnak hoezszában 108 Londoni lá-
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bokat foulai , ее hajdan Stpity , vi Angl; Warwick

gb feUllitott 9 réf magas- Gróís.ban , Avon fó meU

ságú os/.lopokból állott ; е- lett , mellyen keresztül a'

z.eken ugyan annyi kolos- vshak hídja vagyo'n»

szok, állottanak mellyek Stoott , Német bánya veocs*

egy öszvefüggÖ közt í'or- ka Szepes Várm. Tiszán in-

máltak, Most még Д7 osz- Нею, réz ée vasbán^áje,

lop,, és \A kolosse ájl-fen; 3 vashámorja, esr.tendon-

m.' tebbi ledölt, vagy más- ként ¿ooo mazsa vassal , egy

ja fordíttatott. Belülról a' kath. tempi, és pléb. égy e-

külsö. körtöl nyolcz lábnyi- varx- Bkklésia , és fa vagas,

ra «meikedik . 4*1 egy bis- Sti.otrr , rtíollandi ezüstpénz,

. afebb kör .40 1 többnyire 7 2 i/г etüver , vagy is lgar.

lábnyi magasságú kövekböl és 7 filier ertéke.

'.■mellyek kozEÜlroégii van Stopnka.i vaújLeagyeí Kirs.

Jen. A' harmadikkört lo— Heerzs. Aadom *szt..iee;y

fri Ub magasságú kövek pléb.val r és kl*stroaimal.

formálják, mellyek közzül Stora, kis öböl а' кокер ten*

6,áll mégfenn; de ezek is t geren , az Algíri partokon,

valamint ав^ egéez épület- Bugie , és Tebark sziget k6-

даек egyébrészei megrom- zött Afrikában.

ladoztak.Ezen utolsó karima Store-Heddingr , vs a'DánSee-

ismét egy más kissebbet landi szigeten, kft, és mész-

kerít, melly 30 kozép sze- bányával.

rü, kövekböl áll , balól lát- Storkoe , kis sziget Svéd Ble*

hatni még egy hosszú kék kingen t irt.ban , Carbkfo-

márványnak omladékit > nához közel.

melly.ek hoszsza 16 s/.éle 4 Storköw, ve Brandeburgban ¿

lábnyi» melly nyilván ol- a' Dolchi , vagy Storkowi

tárúl.azolgált.Az egeezmuh- folyó tó mellett , «08 h*

kát 30 láb szélességü árok »040 l. posztó , és vásiqa

keríti , melly 100, láb tá- szon sz&vésset. .

vqlságra esik az epülettöl. StoritHarn , H.lsteini Herezag-

Az épületnek 3 bejárása Va- ségnek déli részé , Elba,
• gyon , és a' kövek' száma , Stör ,. Trave , és Bille fóк

meliyekbol az egész raun- k£zött. Jirészt fogbl ma-

ka áU^( 140-retétetik. Csd- gában, neveik: V. eststor-

dalkozásra méltó az ; hogy mam , Oststormarn -, és a*

ezen szörnyü nagyságú kö- Pinnebergi Grófs. tele mo-

vek, leírhatatlan munká isárokkal , és tavakkal , és

val egy sziklabányából , a' kiohtéseknek nagyon a-

melly Marlboroug alatt . lá van vettetve. A' fô V8

Cekszik > és Grey-Wethers- Glückstadt' i 'jxcfi

liek nevéztettfc , 16 Angol Stornaway 1 ( 58o 12/ Éí Sz.)

mfdrftl hozattak iqe¿ Lewis' Hebridi ezigethek

-Stoni , Rhaetiának régi lako- fóhelysége 8oq 1¿ és 1 ió ki-

siközül, Stoniosossab kotóveí ; kereskédése éa

§tohy- Stratford , nagy hejyes hajó/.ás.a , és a' fö útszában

épületü helys. Angol. Buc- . modos házai.

kingham Grófs.ban> Oyse Sror* , (47Ô to' Aâ" Ë. Sz. 27o

íó mellett , 1 tempi, jó csip- o' 26" K. H.) falu Helvetziá-

ke fabr. ée nagy hajózás- ban Appenzel kantonban ,

aal. \ hires a' Niedlingi erdonél
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«sett csatáról 1405-ben.

¿íour, Íó Angl, melly Essex,

es Suffolk tart, határjai

ruellett folyik , és Harwich

mellett a' Német tengerbe

szakad. Ezen fótól . veízi

nevét Stourton falu. Közel

eredetéhez fekszik a' hal-

mon Alfred tornya , hol Al

fred K.ir. 879-ben népét ösz±

veezedte , hogy Aogliát a*

Daniaiak eilen megszaba-

diUa.

Stoff , kis Stour, egy másfó

Angliában , melly . Евзех

tart.t Wilt»hiretöl szakaszt-

7a , ée a* Pooli öbölbe öm-

lik ; ismét egy más , melly

a' Leicesti tart.ban ered ,

Nottinghamshlrén éltal

Tiéntele folyik. Stour ,

vagy Stower fo, melly Kent-

Ьеп származik, két ágra

osztja magát , és Thanet

mellett a' tengerbe szakad.

Stourbridge , ve Angl. Worces

ter Grófs.ban , Stour mel-

íett, 6210 1. iivegfabr.igen

hires olvasztó tégélyt iské-

ezít agyagból. Vas, és kG-

«zénbányája szomszédságá-

ban vennah the LeasoWes

mezei lakásnak gyönyörü

vidékèi.

Stourbridge , helys. Angl. Cam

bridge Grófs.ban üveghu-

tával. г'ч!

§tourpor., kis, és gazdag helys.

Angl. Worcester Grófs.ban

egy mestereéges fó mellett,

melly a* Staffordit Severn-

nel kapcsolja bszve. . ..

Stow, falu Angl. Bucking

hamshire tart.ban s Lon-

dontól 40 Angl, mfdnyire.

Nevezetes Temple Gróf e-

14 es kertjérôl, és váráról.

Az épületek , Favillonok ,

Óbeliskok , mellyképek az

ugy nevezett Elyzéumi me-

zok , a' templom a' neve-

«etee Brittok' melly képe-

ikkel, a' virtus temploma

ruinában a a' azép Rotunda

Joni vend szerént , vagy a'

régiek virtus - templo-

ma, a' barlangoknak ha-

soníítlan elkészítése, kü-

lönöft figyelmet érdemel-

nek. . m •■

Stowontht; Woulds , V. Stoiv S¿

Eduard, helys. szabad isko->

lával , és egy ispitállyal ,

Gloucestershire . tart.ban ,

komlóval , juhokkal , éfc

saittal kereekedik. \\ .1

Stowmarket helys. Angl. Suf

folk Grófs. kózepén , Or

well eredete mellett , 1800

1. egy nagy tempi, vitorla

vászon , és hajókot»! fabr.

és vidékén egész Angliában

a' legjobb cseresznye te-

rem. . .

Stozingen, kis vs j ésvárWtir-

tembergi Duna biróságban*

riman alól a' Duna mel-

• lett.,, r"-'-Y.-

Strá, helys. Paduától ? mfd

Brenta mellett 4 szép Pisa-

ni kastélyal , és kerttel.

Strabane , helys, Irlandiábán,

Tyronne Grófs.ban , Моиг-

ne mellett Lough-Foyléhoz

közel. ; 1

Tradelia , kis vs MailándiPa-

vesano Grófs.bán,- Po meí¿

lett i 4500 1. i » ■

Straden, iievezetes falu aleó

Styriában , a* Graetzi ker.

ben , Dékányéággal , és or-

s/.ágos vásárokkal.

Stradom, I. Krakau.

Strafford, Grófs. ész< Añíeri-

kában, New Hamshífe sza

bad statusban , 34000 í. fö-

vsa Dover.

Stra/nyan , tót faíü Ung XAtin.

Laborza mellett , mintegy

44 b. egy szép Várrrt. háV-

zal , ègy nagy rriajorral »

ménessel , szederjfa ültet-

vényekkeí. *>

Strakohitx , Strakonicaé , tMm
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pen épült Ceéh vs á' Pra- hosseában ; az Èyderstadti ,

chini ker.ben, hol Wolin- és Husumi birtekoRat fog-

ha Watawába íolyik. lal ja roagában , Fieusburg,

b|. 13500 1. 1 várral> és lo- és Tondern urad.n&k egy

kereskedésseL A* bak. sok részével.

igyapjú harisnyát készíte- &tranf^i)rd,hhva és kiktitolrlan-

-; »ek. £gy ékes Priorat-Con- diiban , Down Grófs.b. ha-

ventueli3 templommal a' «dnnrevutó meJlett, marha,

.-^vérban, ¿8 más templo- és gabona kereekedéssel.

>mebkab --j' Strartravet , (.55» É. Sií. 12043/

jStralen-, vs Prussz. Geldern* К. H.) helys. déli Scotiá-

, ibehi.s З140 btí J-', f" ban , Wigtown Grdfs.ban,

irrа1шпй, (54° 6" E. ¡fiz. ¿1° Ryan tenger öbölmellett

14' К. H.) f* va- Svéd-Po- 1600 h. tímár , 's takacs-

: jheraniában, Gellen tenger- muhelyekkel , he ing ha-

• tzüke mellett, 1475 h. 114.50 lászattal, és kereskedesnel.

e< bi id* nem számlálván az Stramdorf t mvs Austriában

s. 'brizetét , ei elöt nagy e- Ens alatti fertélybanVlann-

. .-fcosség voit , de lerontatott. hardsberg alatt , Wulka

'. 1 Gymn. kbnyvtára, pénz mellett, 168 h. egy pléb.

beli gyüjteményje ; árva- tart.nyi tôrvényszékkel , és

háza , a' katona gyerme- uradalmi várral.

kek nevelôhàzay egy mun- Stranjr , Morva falu , Hradi

. kásiskola, Tanácsbáz egy ker.ben, Magyar orsz. ha-

ltonyvtárrai ; ée gyapjú, táriai mellett, t helybéli-

vászon , keményít& , szap- káplánysággaí határvám-

pan, dohány , tükbr, házi há/.zal , só*lerakással j 170

- azér fabr* pálinka fôzô , h. és 1490 1.

©lajprés , hajócsináló-mü- Btratchett , Neustraschitz ,

.helyek, egy tengeri kikö- nyilt vs Cseh orsz.ban , Ra-

~tôje, és kereskedése Angliá- konit/.i ker.ben, e^y kath.

Val, Spanyol , 's Francz. tempi, 's egy Fürsteribergi

országokkal , és Levantá- vadaskerttel , mellynek he-

-t val. rülete 4 mfdre terjed. A'

Cramberg, kis vs Morvában , vshoz tartozik Petzinow

Preraui ker.ben , Kataucz falu. » 1

hegy mellett, 265 h. 1520 Strait, mvs Auetr. Ens alat-

-! 1. 'а egy pléb. ti fertályban , 160 h» 'egy

Stramóíno , vs" Piemontban, pléb.val.

3400 1. Stra/t -, mvs abó Stririában

Stramulipa , Török birtok Gö- Grätzi ker.ben a' Mura m el-

rög orsz.ban, melly ettöl lett 8ö h. 's egy ekes vár-

~ Böotianak neveztetik , At- ral , 's hasonnevü urada-

hen , Janna, Livadíen tart. lommal.

nyok és Negroponti tenger Stmtzberg , vs a* Stöllberg-

.. .ezük között. Stollbergi Grófs.ban , Eine

fitranaken, tót nemzetség Mor- fó méllett , ezüstbánVaval t

vában. mellynek áeványából vere-

ßtrand, a' tehgernek többnyi- tik az úgy nevezett Szar-

re homokos partja. va» pénz.

Ütrandfriesen , jókora urada- Strasburg , Lengyel nyelven

lom a' Schleswigi Herczs. Brodnitz , (530 15' 10" É. Sz.

Jaén, a' Nómet tengernek 37' ¿' 45" K¿ H.) vs Wars

chau
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chau Herczs.ben Bromberg

oszt. Brewenz mellett , 240

h. 1400 1. 's posztószovéssél.

Strasiburg, vs Ukermark Brah-

deburgban, egy hasonnevü

pátak mellett , melly a'

Lauenhagni tóból szárma-

zik , és Nechlin mellett U-

kerbe folyik ; 451 h. 2700 1.

materia, poszto, harisnya,

és vászon fabr. és a' körül-

fekvö vidéken nagy do-

hány termesztéssél.

Strasiburg , Argentoratum ,

C48° 34' Ф" É. S¿. <i 50 i\'

36" K. H.) az Ahó-Rajnai

Francz. oszt.nak, és egész

• Alszatziának fö vsa , égy

régi , nevezetes 's nagyoa

erös vs felette kies vidé

ken , a' Rajnától \fi mfd-

nyire, mellyböl a' vsigegy

mesterséges fó mégyen , 111

mellett , a* veon foly ke-

resztül , és Breusch fot , 's

a' Breusch mesterséges fót

veszi magához ; Páristóí

120 Francz. mfd térsége 1

mfd 4000 h, 49000 1. 7 ka-

púja , (az új , szép , 's erös

Citadellen van ezek közzül

1} sok szép piattzai , mel-

lyek közzül legnevezetesbb

a' parádepiacz , azon épü-

lettel , méllyben az or va-

gyon- Sok szép részint eJ

gyenes , és széles útszán ,

a' vs kôzepén az úgy ne-

vezett mesterséges levél-

színek , fedett tornáczok^

vagy oszlop foly ósók a' há-

zak között több szép épü-

letekkel, és kastélyokkal «

ezek között van : a' régi

Gothi nagy fö tempíom ,

IWünster névalatt, egy csti-

dálatos 500 láb magosságú

toronnyal , méllyben a' ha-

rang 204 másás , és egy víz

állás a' gyútladás eilen , a'

ProtestánsoknakTámás ne-

yü témplomok, Móritz Szász

Marschalinak emlékjelével;

HÜB¿ ьех. V. DAR¿

¿i.

ел új kozhaz , melly ezelött

Püspöki lakvolt; Semina-

rium, és Collegium , most

orvosi ház , és Lycèum; az

ó kozház, a' Tribunal, a*

fegyverház , a' tábori ta-

nácsházak, a' nyargaló os-

kola, a' szép kaszárnyák.

A* tudományi intézetek e-

zek : egy orvos iskola, a*

torvénytanúló ház , egy

Lyceum, egy luth, fö isko

la , és Gymn. egy mester-

müv gyüjtemény , a bon-

tzoló állás , i bába iskola,

egy füvészkert, 2 szabad

konyvtár , egy táboritüze-

löszer iskola , égy tudomá-

nyos , és mesterséges tár-

saság. Jóltévo intézetek:

2 nagy ispitály , 2 árvaház,

es igen szép gond viselet

a' Szegéhyekre nézve. Szá-

mos fabr. u. m? dohány ,

olaj , keményíto , hajpor ,

posztó , külombféle mate

ria, szönyeg, papiros, gyúj-

tótapló , 's t. ef¿ fabr. Sok

hevezetes mestermüvesek,

a' kereskedés mind a' mes

terséges szerekkel , mind

pedig a' termésekkél igen

fó lábon áll. Esztendonként

2 vásár tartatik. Innen Ba-

selnek, és Párisnak van húz-

va egy távolító linea. A* vs

lakja a' fö hatalomnak 4'

égy Püspöknek , a* Protes-

tansok Consistoriumának¿

's egy kereskedö tôrvény-

széknek.

Strasiburg , Gurki Püsp. vi

Carinthiában , Klagenfurti

Iter, ben, Gurít fó mellett,

egy várral , pléb. ispitáí-

lyal.

Strastiurg, yár Walachiában,

égy úttaí a' hegyeken ál-

tal Erdélynek.

Strassengel , filu alsó Styriá-

ban , a' Grätzi ker.ben , bú-

csújáró hely egy birodalmi,

Dékánysággal, ésegynégy-



— 66

ezegükövekböl épült tem-

plummal.

Stratigang , falu alsó Styriá-

ban , a' Grätzi ker.ben , bú-

csús hely , egy Dékányság-

gal , és R^mai emlek kö-

vekkel.

btratzwalchen, gazdag mvs Ba-

variában, Salzach ker.ben,

n8 többnyire köhaz, egy

pléb. tempi, egy fejedelmi

dajkálóház; 's vániházzal.

850 L

Stratagema , táborifortély ,

mely eltévesztésztés , szín-

lett megtámadás , 's más

hasotiló csalárdság által té-

tetik , hogy az ellenségnek

elomenetele gátoltassék.

Stratford on Sia ney , helys. Ir-

laudiában, Wicklow Gróf-

s.ban, Slaney mellett , pal

mut fa br.

Stratford upon Avon , helys.

Ang. Warwick Grofs.ban ,

melly Avonnal nagykeres-

kedést üz , Shakespear' szii-

letésehelye.

Strathbogy , kis vs Skotziában

Aberdon Grófs. Görden Her-

czeg várával , és vászon-

kereskedéssel.

Strathern, szép, 'snagy völgy

Scótziai Perth. Grófs.ban ,

Grampian, és Ochillhegy-

sorok között , Erne fólya

keresztül szép vidéke , és

épületei vagynak.

Stratokkratzia , hadi , ragy

katona országlás.

Stratonis Turris , vs Samariá-

ban (Apost. és. 12 , 19. 21 ,

8 , 10. Jerusalemtôl 73 mfd

a' tenger mellett, N. Hero-

des , felékesítvén , és mege-

rôsityén e' vst Caesarea Pa-

laestinae névvel külömböz-

tette meg.

Straubing , (48o 52' .59' É. Sz.

29o 14' 33" K. H.) vs Ba-

variában , az alsó Duna

ker.ben, a' Duna mellett,

mellyen itt egy 325 láb hosz-

ezii híd vagyon. Az ország-

tôrvényszék' Appellationa-

lishelye, vámtisztséggel ;

700 h. 6190 1. egy várral ,

melly Azelburgnak nevez-

tetik , egy Gymn. postaház.

Kereskedéssel a1 Dunán ,

nagy marha , ésgabonavá-

sárokat is tart. Sz. Péter*

templomában van koporsó

köve a' ezerentsétlen Ber-

naui Agnésnek , ki az ide

való hídról a' Dunába vet-

tetett.

Straupitt , Houwaldi szabad

urad. alsó Luszátziában ,

a' Lübbeni ker.ben, 2 □

mfdnagyságú, 2500 1. íá-

ban, borban, juhokban bö-

velkedik. A* hasonnevü fa-

lúban van egy régi Gothi

vár egy nagy kertte].

Straujtbeig , gazdag ve kozép

Brandenburgban, lel-tiBar-

nimi ker.ben , egy hason

nevü balasto mellett,melly-

nek hossza \/%, széle i/g mfd

mélysége 6—14 ölnyi. A'

vsnak 187 h. és 2680 1. van.

Sok posztósokat számlal ,

's egy szegény , és invali-

dusház

Stravicho , kis vs Rum-Iii Tö-

töktart.ban, egy hasonne

vü kis tengeröböl mellett.

Stravicho , kis vs Bulgar-Ili

Török tart.ban a' fekete

tenger mellett , a' Duna-

torok között.

Strazek , mvs Morvában , Ig-

laui ker.ben , a' Morawe-

tzi urad.hoztartozik; 1 pléb.

,51 h. és 410 1.

Straznitz , Morva nyilt vs ,

Hradi ker.ben , egy tart,

dékánysággal , 1 klastrom.

Gymn. ,578 h. 3839 kereszt.

és 270 zsidó 1.

Strba , I. Csorba.

Strebernick, vs Bosniában Dri-

no mellett , üstbányával

Streckborn , jó élelmü vs Hel-

vecz. Thurgaui kantonban,
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hol a' Boden tóból a' Raj- v^eileron túl , ès Gemar

na szakad ki. 1600 1. mellett Illebe folyik.

Slregnäs , 'vs Svéd Südermann- Streng berg , Stremberg , mvs

land tart.ban , Malár tó

mellett, Piisp. lakás , 1200

1. draga fö tempi, hol бок

jeles tem- tokre akadni ; egy

Gymn. és konyvtárral. Az

orsz. házában választatott

II Gustav Kir,

Strehla, kis vs Saxoniában,

Meiszni ker.ben , Elbe mel-

Austr„ Enns alatti fertály-

ban , hasonuevü hegy mel

lett , egy plébi és póstaház.

A' foldmívelés nagy virág-

jában vagyon , erdei töl-

gyesek , és fenyvesek.

Strengo , falu Bukowinában ,

hol sok nyiría oíaj készí-

tetik.

lett általhajózással , .200 h. Strensham , helys. Angl. Wor-

700 1. 's váxral

Strehlen f vs also Silesiában

Ohlan mellett, termékeny

vidéke, 420 h. 2900 1. vár-

ral , luth. Ekklesiával ¿ 's

jó iskolával. Van benne

posztó, kalap fabr. pamut,

narisnya , és selyem készí-

tö mühely , és kereskedik.

A' hasonneyü ker. 5 \)г □

mfdet , és 17420 L íoglal

magában

cester Grófs.b ; közel Avon

és Severn fók eggyesülések-

hez, Buttler Sámuelnek szü-

letéshelye.

Streppen, nemes vs alsó Sile

siában, Trebnitzi ker.ben¿

io5 h. 620 I. és posztószó-

vésseL

Stretinsk > va Orosz Irkutsk

Gubern. Nertschinsk tart.

ban , Schilka mellett 150

h. .500 1.

Streifberg, mvs Baváriában , Stridon , hajdan Daímatzia és

Main ker.ben, egy felette Pannonia között határhely,

most mvs Szala Várm. Mu

ra és Üráva vizek között ,

Cséktornyához 1 1/2 óra.

F. U. Gróf Festetics. Lak.

Horvatok és kat. számok

220 mégyen. Némelyek sze-

rént Sz Hierenymusnak

születés helye. Vagyon jó

"!d,ií??^Cíi0°Íh*1 Strielrfahrj1 helys. Fünen szi-

romántos hegyfoknak me-

nedékén, egyvárral, vám-

házzal, és sok mes term ü-

helyekkel.- Vidékén eárga

márvány találtatikv

Streitig , tó Pomeraniában.

Strela, v. Schnelle, Schipia, Sena'

Lotka , fó Cseh orsz. a' Pilsn1

helys.hez , Plass mellett &

Rakoriitzi 's Pilsni ker.ket

hasítja , és Liblin vár mel

lett Miesbe folyik.

Streikt , Altstrelitzi Herczs

ben

it, Aicstreutzi nerezs Stri r^o ^ Ё. Sz.

1, egy nagy halas tó 6? K %j .$ora kei

llett З000 1. dohány, abó silesiában, a« Strime

és bör fabr.

Stell, Strig, Istrigy , fó Er-

délyben, melly a'Marosba

folyik-

Strella , Estrella » hegyfok

Pprtug. Beira tart.ban.

Strengbach , kis fó Francz. fel-

sö Raina oszt. a' Vogesi

bérczekrol szakad Rappols-

getén , Middelfahrthoz kö

zel, mellyböl Fridericiá-

ba Jütlandiaban iuthatni

által.

34°

r. va

gaui

víz mellett , melly máské-

pen Czisla víznek nevezte-

tik ; 365 h. 2660 I. posztó ,

vászon fabr. viasz fehérí-

téssel , és fejér serfózéssel.

György hegyén pecsétfold

ásatik , melly három heg-

gyel jegyeztetik. A' közel-

lévô Alt Strigau faluban
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97,ületett a' Német költö a' Dánusi és Svetziai Lapp

Günther. 1745-ben Junius ország határi iránt itt je-

4-dikén e'vs, és Hohenfried- les gyülést tartattak.

berg között az Austriai- Ströpke, 1. Ströbeik.

ak és Szászok a' Burkusok- Stroma, kis s/.iget Scotziában

tól keményen megverettet- Cáithneezi Grófs.ban , nem

tek. — A' hasonnevü ker. messze Dumet-Heádtól, ke-

nek nagysága 5 □ mfd , né- vés familiák lakják , kika'

pessege 10680 1, terméketlen földböl nagy

Strivali , Strophades , Plotae, munkával keresik élelme-

két kis sziget alsó Török ket. Ezen szigetnek ész. ré-

orsz.ban Kándia mellett. szén dühóákódik ama ret-

A' nagyobbikat egyedül Sz. tenetes orvény the Sval-

Bazil' görög Szerzeti lakják. chie of Stroma.

Fitiom borral , és egyéb jó Stromberg , kis vs Simmerni

gyömölcsökkel bovelked- Herczs.ben Gilbachnál. En-

nek. Alkalmas kikötöhe- nek kornyékén vas, ¿n , e-

lyek is vagyon. züst , fekete márvány és

Striveling , 1. Stirling. kristály találtatik.

Strobra , kis fócska Sleziában Stromberg, kis vs ésvár Mün-

ered az Oelszi Herczs.ben ster tart. mellynek Pßspök-

és Briegtöl i mfdnyire az je itt várbéli Gróf.

Oderába szakad. Strombino , vs Piemontban ,

Ströbek, pléb. falu Halberstad- 3400 1.

ti Негэ;Ьеп no h ésóool. kik Stromboli,v. Strongoli,Strongy-

a' sakjátékról isméretesek. le, egyik Lipariai sziget,

.Ströme , Färöi szigeteknek leg- Toskanai tengeren , mint-

nagyobbika Norwegiában , egy 10 mfd nagyságú egy

6 és 1/2 □ mfd nagysága, szünetnélkül tüzokádó ha-

1600 1. legnevezetesebb he- sonló nevezetü heggyel, és

lye Torshavn. mintegy 200 l.kal.

Strömhalmi kanális, mesterség- Stramnesz, (50o 56' 18" az E.

gel készültt fó Svetziában Sz. 140 8' 40" К. H.) faJu

Westmannland tart.Ström- Arkádiai szigetben romo-

sholm várkast.nál Kaibäck nába. 1350 1. kik kézi mes-

fóval Bark tavából Delar- terségeket , hajóépítést ,

nén által Malár tavába o'm- lenfonást , harisnya kotést

lik , mellyen a' portékák üznek. Vagyon derék rév-

Stockholmba szállítatnak.25 partja , mellyben eszten-

zsilipjei vannak. 1795 ké- dönkent 820 hajók megfor-

szü-ltel. dúlnak.

Strömstadt, his tengermelléki , Stromio, Spirnazza, fó More-

és lerakodó vs (Stappel- ában, melly 2 mfd Kalama

stadt) Svetziában nyug.ra tától a' Koronei öbölbe

Bohuslähni tart,ban,köszir- szakad.

tek között a' tengeren; a' Stromnna , Radimi , Ishár, fó,

Swinesundi tenger ôbôlnél melly Makdoniának Argen-

a' Norvegiai határokon ; táró nevü ker.ben ered , éa

vagyon j<5 kikötö helye 1500- a' Contessai öbölbe foly.

1. kik tengeri rák , és os- Strongali , Strongylis , kis vs

trea csigával hasznos ke- inensö KálábriábanNápoly-

r^eskedést üznek. Sep. 1 1 ban egy igen magas hÓ-

1751 a' Dánok a' Svedekkel szirten.
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Strongoli , Ii Stromboli. által , egyik ágán , melly

btrongsziget, (5° il' É. Sz. 18л0 Höszgangnak neveztetik ,

SJ' K.. H.) magasan fekvö ritkáu lehet hajózni. A* má-

iöld Australiában, egy igen sik ágában hasonlókép 'sok

magas hegy vagyon a' kö- szirtek yannak , mellyeken

zepében. 29 Dec. 1804 egy nagy zajjal tör által a' víz.

ész. Amerikai hajóskapi- Ezen ágát a' kiálló köszjkläk

tán Crocker találta fel. ■ ismét bárom csatornákra

Stronsqjr sziget , ész. Scótziá- szakasztják , mellyek közül

ban.jj szelessége 7 mfd hosz- , a' jobbkézról valónevepte-

eza ugyan annyi , melly tik Strudelnek v. Strumnak;

sok ágakra szakadó tavak- és ez az ága leghasznpsabb.

kal több részekre oszlik ;, A' kozépson soha sem„jár

két kikötö helye vagyon: hajó. Az említett Struden

L.ing, Báj , és Papa, Sound; mvs és Sz. Miklós falu kö-

a' délnapnyugoti hegyfok zött vagyon az órmény,

Lamb-Heádnak neveztetik, melly abbólszármazik, mi-

.590 3' 10" É. Sz. 150 16' K. vel a' Strudelból vagy for-

H.) lak. mintegy íooo , kik góból kiszabadúit víz igen

barom teriyésztést üznek , nagy sebességgel rohan, és

és igen sok szenet égotnek.. : a' Dunába egyenesen egy

. Strontian. , -,4nbánya kôzép . kósziklába ütközik meg,

I ScoUiábaÁrgiley Grófsban mellyet, Haussteinnak ne-

az Ardgovári ker.ben , it- veznek 's mellyen egy régi

ten ta,láltatott legelöszer torony látszik ; erröl vissza-

Strontionit. . ütodik a' víz: demivel azt

Stroppen kis ys Slesiában Oel- a' sebes fó elöre nyomja,

szi Herazs.ben réf. temp- innét jön a' víz egy szün-

és oskotával. , i *. telen fergó mozgásbftf- A*

Stroud, ve Angliában Glouces- jobb , vagy is déli része

teri Grófs.ban hasonló ne- Luechnek (Loch} nevezte-

víj víz mellett, mejly in-r tik, és csak mikor nag.yja*

.r. nét egészSeyernig hajozha-; viz akkor bir el . hajót,

tó. Ezen ys fokép neveze- ekkor is kirsint. A' bal frè

tes a' posztó fabr.tól , mel- sze a' valóságos orvény ,

lyek annak kôrnyékén mint mellyen kôzonségesen jár-

egy 8 mfdre terjednek , és nak , és pedig az ugy ne-

. a' legfínomabb Skárláttól vezett Strudelén 4, az Jor-

a'legalábbvaló posztó neme- gón pedig a minutáig -ál-

ig készítik posztót ; dicsé- tal mehetni. De mindazon-

rettel esméretes itt a' fes- által nagy vígyázat kiván-

tô és szövö mesterség, melly tatik a' hajósoktól. Ez elött

. a' posztó fabrikákat is na- még veszedelmesebb volt ;

gyon segíti. de az 1778—81 elkezdett

Strudel , v. Struden , egy ve- munka által , t. i. a' szik-

szedelmes hely a* Dunán láknak szélttszórattatása

felso Austriában , ott , a' által a' víz alatt hajókázás

hol még némelly maTad- sokkal bátorságosabb.

ványit látni a'raa régi Stru- Stry , vs Gallitziánk Stry-i

den nevü várnak és ha- ker.ben hasonló nevü víz

sonló nevezetü mvsnak egy mellett , itt vagyon lakása

: kósziklán. A' viz itt két, fe- a'' ker.béli tisztviselönek

*„ lé szakad, egy nagy sziget- sántzokkal és tavakkal be
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vagyon kerítve. Vagyon regében tartozkoiïtak ama

egy vára egy görög és kat. • két tengeri; rablók Stórte-

pleb.ja, ker.beli oskolája, becker és Göttge Mihály ,

és levélgyüjteménnye. A' míg végre 140a a' Hámbur-

ker. 3 vst, 4 külsö vst , 8 giak által megfogattattak

mvsa , 289 faluja , 2929,5 h. és ölettettek.

és 163010 1. Stubenberç , hegy Harcz nevü

Striyen , sziget déli Hollandi- bértzekko/.ül azAnhalt-Bern-

ában nem meszsze Biesz- burgiHrrs.b.Gernrode veocs-

boschtól , hasonnevü faluja kánál , mellyröl igen szép

és 19.50 1. vannak. Közel a* kilátás vagyon az említett

faluhoz vagyon azon Stry- bértzek ko/ü!. Egy ház is

ensche-Sas nevü zsilips , vagyon a* számosan öszve-

melly által ezen Stryen szi- tódúló idegeneknek meg-

getböl a' Hollandiába eresz- vendéglésôk, és mulatsagok

tetik. végett.

Strymon, fó víz Makdoniában, Stubnyi ferdfí, Stubenez Baad,

Pángaus hegyböl ered , és inaszakatságellen egéseéges

a' Contestai (iUgeumi) ten- kénkb ferdö Thurocz Várm.

geröbölbe öralök. ben , harmadik jár.ban,

Strymona , kis vs, hasonló ne- hérom alkalmatos épüle-

vü víz mellett ugyanott. tekkel. Szegények. ispitál-

Strfelice , Sterzeliskanowe , lyával , és egy malommal

mvs Gallitziába a'Brzezáui Zsarnovitza vizén. O és új

ker.be, vagyon itt egy egy- Stubnya mellett, Körmötz

gyesült görög pléb. es vál- banyától , ée Rudnótól 3

tó pósta. orányira. Ide közel esik

Strizilek , mvs Morva orsz. Spilzenberg nevü, fejér kré-

ban a' Hradisi ker.ben,vá- tához hasonlíto hegy is,

ra és pléb. vagyon itt, és több fürész- malmokkal.

127 h. 770 l.kal. Studenitt, mvs alsó Stájer orsz.

Stub-Alpen , hegy Staierben ban a' Czillei ker.ben , nem

a* Judenburgi és Graetzi meszsze a' Drávától 60 h.

ker. között, mellyen ország vagyon benne, és ért/.erek.

út megy által. A' teteje Ez szülte ama tudós Gmei-

Groszingnak neveztetik. E- nert.

zen havason találni 3—4 Stäbchen , Pint , igy nevezte-

hüvelknyi vastagságú va- tik némely helyeken p. o.

sas granátknvet. Hamburg Brémába,Danczig-

btublekiôping , kis vs Dánusi ba a* fóknak mértéke-, 'e

szigetben Falsterben , va- kozönstgesen négy pintet

gyon jó kikötö helye, melly teszen.

által Moyennel kereskedést Stüber, Stüver Hollandus pénz,

üz a* 2 kr. 1 d.t. ér.

Stubbenkammer , kecsegtetö Stünkfatt , bizonyos edény

hegy fok Pomerániában neme a' Római , és Francz.

Rügen szigetben , a* melly boroknak mint egy 7 1/2

tisztáñ krétábóláll, ennek akós.

tetején egy nagy erdô va- Stühlingen , Fürstenbergi vs

gyon, melly szintén egy Bádenben , a' Dunai ker,

mfdre terjed , és Stübnitz, ben. 880 I. Vutach fónál.

v. Stubenitznek neveztetik. Stillingen , kis vs Früstenbergi

Ezen hegynek némeliy ü- vidékbenBádenN.Hercz. a'



— 71 —

Vizeni ker.ben , vagyon ha- Operaháza. A* fo templom-

sonló nevü váraSchafhausen ban vagyon a' Herczegi te-

Schwei zi kanton határin. metöhely. Jelet az Invali-

Strütierbich , falu a' Szász duskatonák épülete; Eze-

Kiralyi Hennehergi részben ken kívül egy Kir. könyv-

Vagyon üveg fabr. tár , melly a' Sz. Biblia

Stuffenberg , 1, Hülfenberg. gyüjteményeiben , for-

Stuhm , vs nyug. Pruszsziában díttásiban , katonai ira-

Márienburgi ker.ben egy tokban , Planumokban , réz

szigetbeu mellyet Bárlitzen metzésekben 's t.eíf. gazdag.

és Hinterse formálnak. 105- A' csillagvisgáló toronyhoz

ház 870 lak. és egy régi ' tartozó kónyvesház is,sok

várral. . mathemátikai eszközökktl

Sturm , fó Montferrát Grófs. jeles. Vagyon festö és kép-

Sardinia Kirs. melly Ponte faragó oskolája és az erdok*

di Stara vsnál Pó vizébe tudományához szükséges

ömlik. A*. Francz. Stura tanító intézete , ezekenf'el-

oszt. ett'öl vette nevét , lül selyem , gyapot és pa-

melly a' régi Piemontnak mut fabr. szöllöhegye. Pie-

is egy részét magában fog- sidentziája e* vs a* Kir. ud-

lalá. A' fo vsa Cóni volt. varnak t 's minden föbb

Strumbay , tengeröböl, Die- tiszvíselonek. A' vs útsaái

mens nevü szigetben , Au- nagyrészint elveszejtvén ré-

straiiában. v gi neveket , új névvel ne-

Sturmberg , egy hegyen fekv6 veztetnek..

várnak omladéka alsó Stá- Stymphaluj , fó éa tó Arkadia,

jer orsz-ban a' Graetzi ker. Sikyon , és Argos határi-

Ъеп Veitztól nap nyug.ra. nal, mellytftl 'Hercules a*

Ezen vár kornyékében va- madarakat elrettentette.

gyon egy szikla?üreg melly- Stryrum, a' Limburg-Styrum

ben cseppkö (Stalactites) Gróf származásának haza,

és szép veres Bolus fold ta- a' Bergi N. Herczs. Rajna

láltatik. fónál.

Sturmhaube , 2 hegy Slesiai O- Styx , Arkadiában , merges,

riás bérczek közülnem mes- emósztft , mindent megevo

sze a* Schnekuppétól. A' na- ví/.zel fó víz ; Achája hatá-

gyobbik ezen a hegyek ко- rán egy koszikláról csep-

ZÜI472«, a' kissebbik 4710 peg le, kosziklákon áltfoly-

lábnyi magasságú. - ván Krathis vizébe ömlik.

Sturminster , vs Anglia Dor- Erröl a' régiek sokat me-

set Grófs.ban mindenféle séltek.

gyapot portékát készí,t. . Suaba, fó Zámbese fónak mel-

Stuttgárd, (48o 46' 30" E. Sz. lékes fója Sofala partján,

26° «✓ 4У K. H.) elsô fo déli Afrikában.

vs a' Würtembergi Kirs.ban, Suadu, eggyik ama 17 Attol-

Nesen patakja mellett, egy lons MáldViai szigetek kö-

órányira Neckar fótól, a' zül déli Asiában az É. Sz.

Rothenburgi ker. 1800 h. 8Э alatt.

és aii2o 1. г vár. A* régi- Suakem, helyesebben Saunkem,

ben a* rendkívül nagy szá- derék és gazdag tengeri ke-

la nevezetes ; az ujjabban reskedô vs Török Nubiában

pedig drága pénz. Medál» egy szigetben az Arabiaí

miiv, és termész,et gyijjte- tengeröbölben, ió r¿vpart-

mény találtatik. Vágyon tal. Most a' Mekkai Serif



- birtokában vagyon, а' Ы is- Suсtawa , fó Magy. orsz. és

mét a' Vahabiták' szolgá- Gallitziában Marmar Vár.

laljához tartozik, és ittegy ben ered es Bukovinán ál-

helytartót vagy Agat tart. tal Moldvába í'olyik.

Ide jönnek Nigritziából az §ud la Riviere de Sud , nagy

útazó Kalaugyák, kik in- fó ész. Amerikában, melly

Suaneti , ker. Georgiában az a' Kanadai tengerbe sza-

Imireti Herczs.ben Asiába, kad.

5000 familiákkal. ' Suda , derék erôsséç Kándia

Suecoth , vs Jordánon túl Pa- szigetben , ejry kis s/.iget-

laestinábaa , Scythopolis ben G .Ifodellasudánál va-

ker.ben. gyon kikötö hely.e.

Sucé y vs Fran. orsz. az alsó Sudán, 1. Nigritia , és Haussa.

Loire pszt. зооо 1. Sudntorii , 1. S. Gennre.

Suchäok , azondurva Arabok' Sudbury, vs Anpliában a' Suf

ríeve , kik rablásból élnek. folki Grófs.bap , Stour fó-

Suchon v. Kehne , iÖ vs éslak- nal, mellyen itt a' Bátka

helye a' Kir.nak Cochin- hajók járhatnak , 3300 1.

chínában , kel. Indiában Vannak itt materia, fátyal,

egy nagy víz mellett, melly és vitorla , posztót készító

essös idökben kiárad. 5 né- 'fabrikak.

met mfd a' keriilete , es 400 Sudenburg , vs a* Magdebur-

Fagodái vannak. Víz esa- gi Herczs.ben» Magdeburg-

tornákkal keresztül árkol- nak mintegy Hóstádját for-

tatott , de rosszúl épült. A' málja. Vagyon 1 (emploma,

királyi palota magostan j86 h. 1500 1. kik között

hányt halmon fekszik egy nagy részt tesznek a' mes-

négyszegü várban , melly- ter emberek és fabr.sok.

nek 1,500 láb. hosz. ибо Suder hausen , pléb. falu , a'

szél. 1' Kalembergi Herczs.ben 8.5

Suchona, 1. Dwina. h. 400 1. kik között 26 ta-

Suchteln , vagy a' JülichiHer- káes. Közel itt vagyon egy

. czs.ben aóoo 1. kosziklába vágott remete-

Suconda , Angol kastély felsö lakás.

Guiñeaban az Arany par- Sudert-Talge v. Soders-Talge ,

tokon. - kis vs Svéd orsz.ban Söder-

Suciawa , Sutschawa , Herrze- ■ mann tartomany ban ,

gi vsGallicz: a' Czernowi- Maelar tó mellett.

herület Bukowina határin Sudeten, macases meszszeter-

hasonlónevü fónál. Vagyon }edö bértzek , mellyek Cseh

nemzeti oskolája, és 27oo országot kerítik, és azt nap-

1. ezek között sok az Ôr- kel. felöl Silesiától választ-

mény , kik Molduvával ják , napnyug.ra Voigtlan-

nagy kereskedést üznek. dig , délre Austriáig ész.ra

Fekszik kies dombon , és Meiszenig terjednek. A^vir

meg vagyon erösitve. Hai- dékek ktilombsége szerént,

dan Moldvának fö vsa volt külömbfele nevei is vanak:

és akkor 40 köbftl , és fá- p. o. Morva országi , Ise-

ból valo templomai voltak, ri , Oriás 's a' t.* Bértzek a'

es 1600 h. Vagyon itt vá- legmagasabb esúesa a'

íasztó pósta és egy fö har- Schneekoppe , egyéb he-

  

mintzad hívatal.
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ЪаиЬе, Kinast, Hochstein, egy sóakna vagyon.

Reifträger , Taíelstein , Sülelmed , Süldraed , Braten ,
— - ~ - - - -- - J T>_ Л '1 1 •

Spitzberg, Ци1е, Otterstein,

Schneebereg. 'sa't. a' Mor-

vai hegyek' hoszszasága 24

mfdre terjed , és magába

foglallya e' következendö

u. m. Pusel, Rok,Kalinken

és Märien hegyeket.

Suliméd , mvs Erdélyben ,

kôzép Szolnok Várm.ben ,

Szamos vize mellett, F. U.

több nemes fam. lak. Magy.

oláh. eggy. hjtüek , tul.

pléb.val, 3 vásárokkal , Spi

lan mellett,

Sudsch* , ker.beli ve Orosz Sümegh , Simeg, mvs Szala

orsz. a' Kurski Helyt. Sud

scha fónál. Vagyon benne

733 fabáz , 8 temp. 5680 1.

Úivatban v»agyon itt a' ke-

reskedés kés/.ítenek salétro-

raot. A' vs mellett vannak

gyümöltsök és zôldséges

kertek. Ezen hasonló nevü

Iter.ben vagyon 3 mènes ,

éa 5 pálinka fözö.

Sueca, (390 i6' É. Sz. 16° 29'

K. H.) vs Spanyol orsz. Vá-

lentziában. 4800 1. Xucár

fónál.

Süd, Del. azon része a' világ-

nak a* hoi a' nap délkor

megállapodik.

Süderland ', 1. Sauerland.

Südermannland, 1. Södermann

land.

Süderöe , egy Faröer , melly

Várm.ben ,Tapoltza és Sza-

laber között , Keszlhelytöl

i mfd ; Mihályfa mellett a'

Posta utonj F. U. a' Wesz-

prémi Püspökseg, lak. Ma-

gyarok , nehány ném. Tu-

lajd. tanácsr.sal és pléb.val

Franciskánusok klastromá-

val és teroplomával, melly-

ben levo B. Szüz' képéhez

búcsúsok járnak. Az ura-

ságnak szép lakhelyével,

posta hívatallal, derék va

cías kerttel Lak. 2400 kat.

6- akat. 10 ó-hitü , 13 zsi-

dó. Felette vannak várá-

nak düledéki , honnét meg-

láthatni a' Játika , Rezi vá-

rakat , 's erdös hegyeke-t ,

a' Badacsonyi , Sz. Gyftr-

gyi ¿ ésk. ôrsi szfilôkèt is.

nék <i Q mfd nagysága 690 Siiszer See, tó a* Mansfeldi

Grófs.ban , Wormslebennél

кэ/.dodik з/*4 mfd hoszsza

sága , és ifè a' szélessége, a'

mélysége 40 láb'nyi Seeburg-

nál a' sós tengerbe foly,

mellytól egy kesken és bér-

czes tartomány vélasztia.

Herczeben Sültze fó erede- Säff<3,Schiittö ,falu Magy. orsz.

tínél; Vagyon 77 h. 760 1. Esztergom Várm. a' Duná

Г. gazdag a' köszenböl.

Südenee , 1. Zuydersee.

Sudeиtrom , 1. Malar tó.

Sülbeck, falu a' Grubenhagi

Herczs.be, vagyon só akná-

ia 35 h. és 320 1.

Süldorf, mvs a' Maardéburgi

só - erei J720-tólg-azdag

fogva.

Sü'ye, Sell, Sile, Olá falu

Erdélyben 104 familiák lak-

■jákkalFejérVárm.b egy szßl-

löhegy alatt, melly jó bort

terem , egy eggyesült , és Sueneborg , Suendburgegy ré-

egy nem eggye?ültt görög gi vsoeska Füne Danúsí

pléb. templommal.

Eüiz , vs a' Mekklenbúrgi N.

Herczs'.ben. a' Vendí ker.

ben Rekenitznél. s4z hi itt

nál , egy kath. tempi, fehér

és veres márváqv Bányával,

mellyböl a' k&vágók aszta-

lokat, oszlopokat 's a't. fcé-

szítenek. Vannak jó sz&llö-

hegyei. 1

szigetben , egy kikötö he-

lye vagyon, mélly az egész

szigetben legjobbnak tarta-

tik. Itt jó posztó ie kész^-.
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tetik.

Suen'hoa-fu , nagy ve China

ban a' Pe tsche-li tart.ban,

лет meszsze a' nagy hires

és régi falaktól egy völgy-

ben. Vinnak benne sok é-

kes épületek , és diadalmi

kapuk. A' hegyeiben szép

kristály találtatik ; nem
- # I «

Egyiptomban , melly a' ve

res tengert a' kôzép tenger-

töl válaeztja , és Afrikát,

Egyiptust.Syriával Asiában

kapcsolja.E'közott ésKahira

köztt vagyon a'ma ritkán

látogattatni szokott 26 órá-

nyi tévedo völgy (Labiryu-

vidé"

szik'

thusj Ezen vidéken fek-

kiilomben márvány és por

tar kbve is vagyon. Suez, (29° 59' b" E. Sz. 50»

Suenia , falu Darfur tart.ban, S1' 5" K* »•) Suesia , Arsi-

Nubiában bizonyos s/.ok\o\

öszvejövö helyek' az Egyip-

tomba útazó seregeknek.

Suentiga , egy ker. Saharába,

ennek vidékében vagyon a'

Goeten nevü puszta, melly-

ben 9 napi jaro földön egy

csepp víz sem találtatik.

Fö helye Tesset.

Suejsiones , p. Bélgica Galliá-

ban t Remusok szomszéd-

ságában lakottszabad nép;

fö vsok.

Suetri, p.Narbon, Galliában,

Rhodanus es Alpesek' köztt

noe, Posidium , kis keres-

kedö vs a' veres tengernél,

kósziklás , és terméketlen

vidéken. Vagyon révpartja.

Hajócsinálóhelye , és nagy

kereskedése kávéval. Suez-

tôl ész.ra találninagy só e-

reket, mellyek mélyebben

feküsznek, mint a* veres-

tenger. Nevezetes az ,

hogy itf némely mestereé-

ges fónak nyoma is ta-

láltatott, melly hajdan a'

Nilust külöfcte öszve a* ve

res tenserrel.

lakott nép; fö vsok Salinae Suffolk, Southfolk. Gröfs. An-

(Seillans)

Suevia ; Svevia, Germaniának

nagy része , ész. kel.re fel-

terjedt Sarmatia felé; ész.

ra a' német Oceánig nyúlt-

ki ; nyug.ra Elbe vize által

elválaszfatott régi Saxonia

és Francz; orsz.tól , délre

Duna által Vindeliciától ,

's Noricumtól. .30—50 né-

pek laktanak benne , Své-

vu3 kozoniéges név alatt:

nevezetesebbekvoltak: Fos-

si , Aníli, Cimbri, Teuto

nes, Varini , Longobardi,

Semnones^, Regii, Lemovii

Sidiii, Carini , Gothones »

Vandali , Burgundiones ,

Lygii, Catti, Marcomanni,

's a' t. népek. A' nemzeti

kôltôzkôdéssel szoríttattak

ezükebbre határi, és fogyat-

koztak meg népei.Lásd tnin-

deniket különkülön.

Suez , keskeny foldszorúlat

gliában, ész.ról Norfolkal ,

kel röl a' német tengerrel ,

délrol Essexel , nyug.ról,

Cambriedgel határos. 58 1/3

□ mfdén .32 vst , 570 Ekle«

siát 322/5.3 h. és 210420 I.

foglal. Fol de általlyában.

róna , a' tengef partoknál

homokos , és részint árpát,

éssárgarépát termö szántó-

földekböl , részint puszták-

böl a' iuhok' számára , ré-

szént pedig a' szarvas mar-

ha legelöiböl áll. A' köze-

pe felé derék agyagos föl-

de vagyon , melíyben min-

den némü magok különö-

sen a' bab , édes káposzta,

kender , komló 's a* t. jól

meg teremnek; azész. nyu-

goti része homokos és pusz

ta , kevésnyomorú szántó

földek vannak e' részen. A'

ló tenyésztés naçy divat-

ban vagyon ezen Grófs.ban,
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valamint a' jó fejeló azar- vsa hasonnevü , mellybetb

vatlan tehenebé is. Innét egy francz. orizet , és ke-

hordanak sok jó' ízü vajat reskedóház vagyon.

Londonba és más helyek- Sukkertobben , Dániai gyarmafc

re. A' legnevezetesebb he- Grönlandban a' déli Ins-

lyek : Orvell , Stour , De- pektorátus alatt , vagyor*

ben, Larke, Mavenéy és a' jó révpartja. '• • ;

kis Ouse , a' fö vs Ipswich; Sulau, 1. Suhlau. *■

Suffolk?, GróFs. ész.Ameriká- Sulgau, 1. Saulgau. ' 1

ban, Massachuset tart.hak $u¿¿man -, 1. Soliman.

33 □ т^ nagye. • 4<500о: 1. Sulingen, vska Hoyai Grófs.

a? fö vs Boston, ■ i- • bah hasonló nevü pata к

Suffolk, Grófs. ész, Amériká- roellett. •■

ban szabad New-Jorh tart. Sully , vs Francz. orsz. Loire-

Long-Island fe Lett. Fô vsa ti oszt. a¿oo 1. egy szép

Southhold. vára.

Sugatagni Akna, nevezetes so- Sülm, fó Steyer orsz. a' Mar-

forpás M-armaros Várm.ben, burgi ker.ben, a' Karinthiai

Szugafagh falu mellett , határokon fakad két for-

szig"ettöl 3 óra F- U. a' K. rásból , mellyek a' fekete,

кятага, lak. ném. oláh. és fejér Sülm vizét teszik,

tótók, kath. ' a' kettóbol pedig lesz Sülm

Suhla , vs Szász Kirs.ban a' fó, melly nap keletft ló foly %

Hennebergi részben Hasel és ю mfdnyi -futása után

vizinét es a* Türingai er-, a' Marábá szakad Ehren-

dôknéb 945 h. бЮо-i. tían- hausen falunál. :.j!': í

лак parket, vásxon^ és vas, óW/m/i^wiiésMiedingenWürcz-

fabrikai , sóbányávaü ; - burgban a' Denaui oszt.ban

Suhlau, (fulaii , szabad Mün- Plettenbergi urad. melly-

derí tirad, álso Sléziában ben Sulmingen és Miedin-

Bxn«ghao'e nefmës - nraságé. gen faluk , amaban 360 1.

V'Hgyön vea. *'• г emebben 830 1. vannak.

Suhlau v. Zulauf, Bartsch fónál Sulmona , Sulmo, Cortinium,

g8 h. 590' 1. várral egy luth. (42O 3' E. Sz. 31° 38' К. H.)

bkleeiávál ; tbbákj vás«on, vs és A ker.béli hely in-

posztó és cserépedény fabr. ■■ nensö Abruzzó tart. Nápoly-

kal. *" "*' '•• ■» ban 60.00 1. és Püspókiszék-

Suiones , v. Sueones , Srandi- ' bel,, Gvidnak ama Rómaí

naviában lakott nép ; 1» hires Foetának születés' he-

Scandinávia. . * ' ». lye,kinek itt jeles kép szobra

Suipp&,< Supia , vs Fran. Mar- is vagyon. A' vidékben sok

ne oBzt. hasonló nevü fó- bor tepem. Ez Pelignusok

nál. «200 1. gyapot ée bôr fëldén , vólt más Sulmo a*

fabr. . г Volkusok fôldén is.

Suira ,' I. Mogadore, Suitanpatnam v. Vaypur , ten-

Sürunge , v. Syrinpa , Császá- geri vs BombayAngolHelyr.

ri vs Japáni Nippon szi- ban keleti Indiában, derék

«fetben , hasonló nevü tart. rçvparttal»

ban , egy tengerôbôlnél. Sultanpur , vs és vár Lahori

Sukkadana , Hollandiai tart. tart.ban Hindostánban By-*

keleti Indiában , Borneo ah fónak egyik ágánál.

szigetben. Gazdaggyémán- Suluh v. Jolo-szigetek , (5—7^

tal-, kámforral 'sft't Fö É. Sz. 1360 30'— 139° \f¿ Щг
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г Я.) 6о kis szigetek bel. In- Suit, (48e *í' 43" É*. ISz.

diában ész.kel.nek Borneo- 18' 40" K. H.) fô hívatal

tól ; levegö ege mérsékeltt, ve Vürtenbergben , a* kö-

bövelkedik Spanyol náddal, zép Neckari 0s.zt.ban Nek-

sagóval, borsal, kánforral, kár vizinél 308 h. 2040 I.

madár fészkekkel ; sok féle nevezetes sóbányávar ¿ és

gyümöicsel, viaszszal , Be- parket 's karton fabr.

roárkovel , ambrával , ele- Suit, Soulz, ve Francz. orsz.

fántokkal, tengeri csigával, felsö Rajnai Oszt. 3950 I. jó

vaddisznóval , igaz gyön- bora terem.

gyeJ, 's t. eff. Szárnlál mint- Suit, falu Francz. orsz. az

egy 60000 1. ezek feketék , alsó Rajnai oszt. esméretes

helye3 alkotásúak , erösek , jó ferdôje vagyon. Ide nem

és serények vitézek , de meszsze vagyon elsó.zsilip-

leginkább ellenségeik iránt je azon mesterséges viztsa-

hiitelenek . er&szakosok , és tornának , melly Queich-

álnokok. Malayi nyelven ból Landouig tart*. *.. ,

beszélnek; és a' kézimüvek- Sulta, 1. Suiza vs. *

ben jártosok. Vallásokra Sultbach , Bajori Herczs. a'

nézve Muhamedánusok. A' feUo Palatínatussághan Ro-

mezei munkából , barom senbachnál fekszik , és a'

tenyésztésbol, vadászásból, vidékenjól kiterjed , mivel

bal, tekenósbéka, és igaz annak két része a' Lamber-

í gyöngy fogásból, tengeri gi Vilseck hívatal altal ket-

-, rablásból , és a' Kínaiakkal, té szakasztatik , 36 Q mfd

Filippiekkèl Borneo es Ter- hosfs. 51000 lak. kik restent

nate szigetekkel való keres- kath. részént luth. Fôvsa

kedésbol élnek. Az ö fegy- Sultbach ,. ve Rasenbachnál ,

- Verek : paizs , hand'sár , melly innén nem meszsze

nyárs és tüzifegyverek. Kor- a' Vils fóba szakadv, Lak-

Л Uaányzójok egy Sultán , a' ki helye a' tart.béli itélóezék-

tübb tart. bír ész. Borneo nek , és a' kormányozóV hí-

, es déli Magindanaó között, vatalnak. 38$ h. 30.00 1. szik-

( .• egy részt Borneó szigetböl, lás várral. Kath. és evang.

és némelly birtokokat a* Gymnasiummal., és sina-

Philippini «zigetben. A* gógaval. Kozei ide vagyon

Sultán hatalrtiit 15 Dattu- egy sóbánya. A' vs Tneo-

eok', vagy is Nemes azemél- dor Karoly választó Feje-

ïyek határozzák. Ezen szi- .1 deiemnek születés helye.

getek közül legnagyobb a' Sultbach, mvs Würtemberg-

nSuluh szigete 1 7 xfi mfd bénaz alsÓNeckáriker, Murr

hosz. és 1—3 szél. 17000 1. vi¿énél Löwenstein Wer-

A' fö hely Bawán. A' tob- thaim Qrófhoz tartozó*. 1140

b i szigetek közül nagyob- lak.

bak ezek: Tawíh-Tawih- Sultbur/t , vs Baden N. Herczs.

Bassilahe, Siassuh , Labak, a' Wieseni ker. 890 1. vidé

es Tappul. ; i ke jó veres bort terem.

Suit, Ober-Sulz, mvsAustri- Sulzfeld , falu a' Würíburgi

ában Ens fó alatt a' Meny- nagy Herczs.ben Main fó-

. hárdhegyallyaifertályban, nál. Kbszén bányával.^

hasonló nevü patak mel- Sumatra egyik a' Sundai szi-

lett ; vagyon egy pléb.ja és getek közül keleti Indiá-

:' 344 b- ban , Jávától a' Sundi ten
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geT szorúlat , Malaccától a'

Meccai tenger szorúlat vá-

lasztja, majd nem egy for

ma két részre yagyon»oszt-

va ; mert 70 E. Sz. szintén

6° ig terjed ki a' déli szél.

ész. nyug.tól dél.kel.nek

vett erányban. Az ész. Kö-

nigscaptól a' déliFerkenca-

pig 172 mfd a' hoszsza ; dél-

rbl 40—,50 ész. rol 12—36

mfd szélesége 300 mfd az e-

gész kerülete , és 8062 □

mfd a/, egész száraz térsége.

Egy magas tüzokádó he-

gyekkel kevert hegyláncz ,

a'legmagaeabb tetöjeOphir-

nak neveztetik , melly e-

gyenesen a' Linia alatt

13842 lábnyira emelkedik

a' tenger-lap felett, és ált-

hasítja , e' szigetettöbb ha-

son hoszúságú bérczekkel,

és mind a' két részben el-

lenkezö zivatarokat okoz ,

széles hegyi és tó vizektöl

áztatott térségeket kerítbé;

itten gyakorta tapasztalni

fóldindúlásokat. A' hév el-

türhetö , de a' levegft a'

nyug. és ész. partokon egé-

ségtelen a* hol a' mfdnyi

hoszszúságú mocsárok vas-

tag , büdös felhöket okoz-

iiak. A' szigetet nagyobb

részrôl erdök keríttik. E-

zen szigetnek szüleményei-

böl ezeket kapni : a' legfi-

nomabb aranyat, mellyet

nem csak ásni lehet , ha-

nem a' vizek árkaiban is

szedhetni. Valami keveset

az ezüstböl , rézbôl , tzín-

höl , mellyeknek gazdag е- !

rei vannak Bankában , va-

sat, tzinket, kines&t, sa-

létromot; kfiszenet , köo-

íajt, kristájt, 's a't. Kókus-

diót , betelt, arakot, kori-

andert , kardomomot , ká-

vét, tzúkornádat,yamszot,

indigót , szapanfát , ke-

nyérszerü és pálma gyü-

möltsöt , ananást , naran-

tsat, apfelsinet, borsot, ká-

sát , Indiai nádat, pamu-

tot, gyombért , kámfort,

kámfort, benzoint, riská-

sát , 's t. ef. Lovakat , mel-

lyek a' szigetben eledelülis

ezolgálnak szarvas marhát

juhokat, szelíd ésvadkecs-

kéket, sertést , bivalt, ku-

tyékat, szelíd és vad macs-

kákat elefántokat, egy szar-

vúakat , tigriseket, barna

medvéket , t^ibetpetyme-

geket , májmokat, oránga-

tanokat, publikán madara-

kat, selyembogarakat, kí-

gyókat, hangyát , halat,

teknósbékákat csigát , 'st.

ef. bñségben. Fel lehet e'

szigetet a' róna hegye* és

a' parti vidékekre osztani;

az elsöhez tartoznak a' Bat-

taiak , Rejangiak , és Lara-

puhniak , a' másik két rész-

hez a' Malaiak. Ezek Mu-

hamedánusok; amazok po-»

gányok. Sumatrában 17 tar-

tományok Vagynak , mel-

lyek közül legnevez etesebb

Menangkabo. Ez elött Hol-

landusok , most Angolok

birják a' szigetet , kik mar

régen uralkodtak Benkulen

tart.ban. A' többi tart*

nyok közül nevezetesebb

Aschern, Palembaug ésln-

drapura tart. Sumatra kö-

rül vannak több apró szi-

getek u.m. Neas , Kökosei-

lande . Ferkel sziget , Gut

glück , Nassau vagy Poggys

szigetek.

lurnbava , eggyik a' Mplucki

szigetek közül keléti índiá-

ban 40 mfd hosz. 5—-i6 szé-v

lessége. Malajok, Makassá-

rok , és Kinaiak lakják , é»

6 Herczegek, kik a* Hollan-

dusoknak engedelmesked-

nek , uralkodnak benne. Ai

északi része terméke», éë

vizes , л' déli pedig szára».



- 78 -

és a' tenger vizinek tsekély- Sunb'ury , vs ész. Amer, sza-

eége miatt sera hajókáz- bad Pensilváni tart. Nort

ható. , humberlandiGrófs.ban Sus-

Sumbelpur , (si» 34' Е- Sz» ioi° quehannah mellett 100 h.

31' К. H.) vs a' keleti Ma- namuzsír f&z&je és alkal-

rattok tartnyában kel Indi- mas kereskedése.

ában , egy hasonló nevü Sund , a' tengeri útazóknál

tulajdon Rajáhnak uraLko- annyit tészen mint tenger

dása alatt- • azorúlat.

Sumbi , Portugalliához tarto- Sund, Oeresund, tengerszo-

ló tart.felsö Benguela tart. rúlat a' Dánusi Seeland szi-

ban, also Guiueában, Ton- get és Svetzia között , az

ga és Kuvo vizek közt a' é^z. tengert bszve köti a*

tenger mellett. Fehér viasz- keletivel. 9 mfd bosz. és a'

ban igen gazdag ; de nints legkeskenyebb része Kro-

egészen mivelve. nenburg Seelandi erôsség

Sumené , vs Francz. orsz. Gard es Helsinborg között Scho-

oszti 2000 1. nen tart. 1J2 mfd s;él. A'

immerein , mvs Austriában , Dánusok Királya veszi H el-

Ens alól levö ker.ben, Bé- eingör várában a' hajó

csi erdö fert.ban , Magyar vámat, melly békesség* ide-

Orsz. határinál. Vagyon jen 700000 tallérokra mé-

pléb.ja , és derék kobányá- gyen.

)a. 233 l.kal. Sunda v. Sonda , fö vsa a'

Summern v. Bugia , fó az Al- nyug. Marattok eggyik Ra-

giri statusban melly a' ko- iah'jának v. is Királyának

zép tengerbe szakad , és té- kel. Indiában.

li áradásaival sok kárt o- Sunda v. Sundi , szigetek nap-

koz. keh Indiában , Sunda ne-

Summano , hegy Vicentino vii tenger szorúlattól ne-

tart. a' Lomb. Velentzei veztetnek így , melly Su-

Kirs. nem meszsze Vicen- matrát , Jáva szigetétôl

zától , melly a' Boldog Asz- választja ; nagyobbakra és

szon templomától > ritka kissebbekre osztatnak fel.

füveitöl, pénzeitôl és régi- Amazokhoz tartoznak : Su-

ségeitol nevezetes. matra, Java, Borneo, Ce-

Summei-Kyum , nagy vs Bir- lebes, emezekhez 39 kissebb

man tart.ban , gazdag sa- szigetek p. o. Bali , Lom-

létrommal , puskaporral , bak, Sapi, Nompa , Flores,

és riskását termö vidékek- Timor.

kel. Sunday ssiget , 1. Germandec.

Sumtschu, egy a' Kurili szi- S«n¿or,hegység a' Hildesheimi

getek küzül ész. Asiában. Herczs.ben magába foplal-

Sumy , (640 16' É. Sz.) vs О- ja Hill, Wein , Sieben , Nett,

roez orsz. Karkovi Helyt. és Elber hegyeket.

Peol vizénél töltesekkel és Sunderland, tengeri rév Were

árkokkal kôrûlvéve. iî38 fónál Angliában a' Durhá-

h.4oportékás boltia 8 temp. m¡ Grófs.ban 1220 h. 14000

»0,500 1. hires vásárok es- 1. Newcastléhoz közel,kct-

nek benne. szénnel kereskedésérôl hí-

Sun , Pommerai pénz' neme, r^e , méllyet 190 hajókon

mint egy 4 filiert ér. üz. Vapyon hajôkészitô he-

Sunart , 1. Ardgowar. lye, és nevezetes fabr. u. m .
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vashámor, mészégetés, gá- Sungarok , vandorló népség

litzkö , üveg, cserép edény Nubiában Nilusnak nap-

fabr. E' nembéli portékák, nyugoti részén Egyiptom-

és a' Durhami köszörü kö- irányában , Muhamedánu-»

vek hordatnak innen ki* sok.

Nevezetes itt a' Were vizén Suníwig , mvs a' Marki Gróf-

álló vasból öntetett hid, s,ba<n , sárga réz t és gyü-

melly Rotherámban ki- szü fabr.

szült. Suoga , Bidschugai szíget Se-

Sundgau , v. a' hajdani Pfirti negambiában kôzép Afriká-

Grófs. egykornyék Rajnén ban , Kasnabak szigettöl

túl, Francz. orsz. az alsó nyug. felé.

Renusi oszt.ban, ész.rólha- Suomalairteк , ) . . . ,
táros a* felsö Rajnai oszt. Suomen Sori, ) *' rinniaK-

délfelé a' Báseli vidékkel, Snore aivallaresse , bizonyos

nap nyug.ra a'Mömpelgar- nemes fejérszeméllyek Mal-

di Grófsággal , termékeny

borban és gabonában.

Sundi , tart. v. Herczs. Kongo

orsz.ban alsó Guiñeaban

taszigetben, kik mivel a'

Johannita>endhez állottak,

Vitéz Aszszonyoknak nevez-

tetnek.

Zaire fónál Pango, Pemba, Supeber , 1. Sipiber.

és Songo között , nagyon Superga la, így neveztetik egy

- t - J ' 1. * J _ ' 1 . _ _ X 1
vizes , és termékeny , de

nines elegeridôkép mível-

tettve. Ezen nagyobb rész-

röl hegyes tart.nak legna-

gyobb gazdagságú érezek-

böl áll, leginkább viíágos

eárga rézból és vasból. A'

la kosok íelette durvák és

buták. Az uralkodó Hercz.

a' Kongoi Korona örökös.

Több hatalmas alatt valói

vannak > kik közül azok

kik a' hegyes vidékeket

lakják,az engedelmet gyak-

ran megragadják. A' fo vs

benne

Sundi , lakhelye a' Her.nek ,

4 mfdnyire Zaire fó vízzu-

nanatától.

Sundwall, Suadvallia t tènge-

ri vs Norrlandban Svéd orsz.

a* Medelpadi vidékben.

1620 h alkalmas kikötö he-

lye , gyapot szövö fabr. és

hajó csináló helyevagyon,

fával , vajjal, hallal, the-

ákkal 'st*ef. kereskedik. A'

vs 1804-eçzt.ben elégett.

Sungaar , Jedso szigetet Japon

bir.tóT elválasztó tenger

szoralatnak nevé.

ébes temp, magas hegyeñ

,5 Olasz mfdre Turintól. A-

zon helyen fekszik , a' hol

Victor Amadé Kir. 1706 Eu

gen Herczeggel Turinnak

i'elszabadításaról rendelése-

kettett, ki a'szérencsés ki-

menetelért háláadatoságúl

а' В. Sz. Mária tiszteletére

itt egy кegyes intézetet is

állitott. Itt fekszik az еШ-

lített Kir.familiájávalegy-

gyütt. A' kápolnák képek ,

ékestégek, és templomnak

egyébb készületi a' legjobb

ízlés szérént valók. 12 káp-

tolan urak is valának itt,

kiknek királyi çselédek

szolgáltanak , és a' Turini

Ërsek vólt a' fejek ', válo-

gatott konyvtárjok 's min-

den más komodit ássok meg

Vólt vala itt, nevelfi iskola

is , mellyben a' Kir. a' ki

választott ifiúságot alkal-

maztatta vala a' megüre-

eültt papihívatalokra. A|

Kir.ház esztendftnként Sep,

8-kán háláadó emlék ünne-

£et tart Turinnak felsza-

adításáért , azért az ide



vezetö út is most igen al-

kalmatosan vagyon ké-

szítve.

Suppanek , Schu ppanek , falu
Banátban, aJ katonai hatá-

roknál, Czerna fónál. Itt

Contumatzia tartatik. Va

gyon a' kath. és nem eg-

gyesült Görög tempi, posta

hivataliat. Só szálító híva-

tallal , Harmintzaddal jó

vendégfogadója , jó me^eje

és gabona termo folde. Sok

néraet meeter emberek lak-

ják.

Supplinbutft , vár és mvs Bra-

unschweigi Hercs.bjhajdan

János vitéz rend uradalma

vala.

Suprasl, vs Orosz orsz. Bialis-

toki Helyt. hasonló nagy

viznél. Lakhelye egy eg-

gyesült Görög Piispöknek.

Sur v. Suren , folyása a' Sera-

pacheri tónak Schweit/.Ьац

a' Luzerni kant.ban Aárba

szakad.

Jcur v. Zur , hajdan Tirus,

valaha hires , jeles , és é-

kes tengeri kereskedö vs ,

mellyböl még vannak tor-

nyok , most csak halász fa

lu Syriában , Akrai Basa-

ságban , 's 500 1. egy fél-

ezigeten , vagyon egy kas-

télja. Pamutot és gabonát

terem. A' homokkal bétôlt

révpartját még néha meg-

keresik.

Sur, 1. Judus.

Sura , Volga fónak mellékes

vize Ôrosz orsz. a' Pensai

Helyts.ban.

tSurubaja , Wrancz. -vi keíeti

Indiának kel.'partjáu Java

ezigetben. 39000 1. vagyon

erôssége és kikötö helye.

Surdity , mvs Nyitra Várm.

ben, ésjár.ban, Nyitra vi-

zë mellett , Nyitra vstól

délre 50га, F. Ü. G. КчЮ-

lyi és több fam. Lak. ele-

gyes tôt. kath. tul.pléb. és

ispiiállyal. Nevezetes hires

várától , mellyben régi la-

kosinak vitézsége boven ki-

festodott. ' .

Suran , kis vs Lengyel Kirs,

a' voit Lomzai oszt. Narew

fó mellett. 540 1.

Surate, (ai3 10' E. Sz. 73o a'

34" K. H. Greenvichtôlj je

les tengeri kereskedö vs

Bombay Angol Helyt. kel.

Indiában Tapty mellett. 5

ml'd a' kornyéke , erös vá.

га és több mint 150000 1.

vâgyon , kik Angoiok, ôr-

mények, Per'sák, Arahsok,

Zsidok , Gueberek ; Epü-

letjei jeleeek , de nyomorii

kalibát is vannak. Ko/.öu-

seges ferdöi , kath. és Gö

rög tempi, metsei jei, se-

lyem , festett vászon, göng y

ház , arany , ezüst, és e-

benfa portékákat k s/. íló

müvei es i'abr. mind szára-

zon , mint tengeren nagy

kereskedése vagyon a' Per-

sai és Arabiai tenger öb-

lökben , nem külömben a*

Malabari , Koromandeli

partokkal és Khínával. Lak.

többnyire jó állapotban

vannak, az e' vsi nyilvá-

nos tánczosnék nagyon hi-

resek. Egy ¡devaló kereske-

dft ki csak tiz tengeri

hajókkal bír , még nem

tartozik a' leggazdagabb

kereskedok kôzé , sokkal

többekkel is bírnak némel-

lyek. Az itten késsült ha-

jók , minden Indiai hajók

között legtartósabbaknak

mondatnakiThéka fából ké-

szülnek azok , és valami fa-

gyanta olajból és mészbôl

álló szerrel kehettetnek

meg. Azért 80—ooeszt<tar-

tanak. Kikötöhelye gyak-

ran látogatátik nieg %i' ha-

jósoktól, csak a' kissebb sze-

rüeknek való,4 óranyira va

gyon a' vstól, Suhali falu-

náb
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Sureneti-Âlpesek , egy magas,

es s/.üntelen hóval 's jég-

gel fedett hegy-láncz Hel-

vetiáhan az Untervaldeni

kaut.ban.

Surgut , vs Orosz orsz. Toma-

ki Helyt. Ob fónak jobb

partján. 2«o h. 1500 1. E-

геп vidékben egész Sz. Na-

rin városig a' legszebbme-

nyéteket, tzobolyokat , fe

kete , fejér, és veres róká-

Jcat fognak.

Surinam, legjelesebb Francz.

(most Hollandus) szállás

Gujánába déli Amerik. ha-

sonló nevü íonál. 76 tenge-

ri mfd hoszszasága a' par-

tokon. Sok mocsárai és er-

döi miatt egésségtelen ; de

gazdag kávéban , tzúkor-

ban , indigóban , dohány-

ban , csokoládébabban , va-

niliában gyómbérben , Pis-

tatziában , fában , gumí-

ban, juhokban , 's t. ef. 1780

eszt. ítt 70000 fekete rab-

szolgák , 500 ezabad feke

te к , és Mulattok , és 700

fejér 1. valának ; a* múlt

eszt.ben pe dig 53000 rabszol-

ga , és 23000 fehérés szaba-

don eresztett fekete és Mu'

lát lakos találtatott. 1500

emberböl álló rendes hadl

eereg , 250 felszabadított

Hegerek , és «ooo fegyvert

viselhesö Polgárok szolgél-

tak a' szükségee védelem

végett. A* gyarmatok leg-

inkább a' fók partjain fe-

küsznek a' tart. belseiben ;

számok 400 mégyen , ide

uem foglalván a' kissebb

helységeket , mellyekben

*o Négernél kevesebb la-

kik , és mesterséggel ké*

ezült víz csatornákkal

kaptsoltatnak öszve 1770-

ben 1,5,387000 font kávé ,

24,32oooo f. készítetlen czú-

kor , 970000 font pamut >

HÜB. ьех. V. DAR.

890З54 f. cacào v. csokolá*

débab 152,844 f. festékfa Vi-

tetettki ezen tart. bol , é»

még ész. Amerikába 560000

Sint sirup és 166000 pint

uhmra ment. Az egész ki»

vitelnek becse 8 mili. Hol*

landusi aranyra mégyen.

Hollandiából viszont tok

kézimunka , hadi és tápla-

lásbéii eszközök szállí*

tatnak , nemkülömben ész.

Amerikai is sok eledelr» va*

lókkal szolgálnéki; denem

szabad ennek ide rabokat

behozni és Syrup 'e Ruhm

vagy is Taffia kívül

semmitmást kivinni. Nyu-

goti Indiával és Spanyol

Amerikával is kereskedlk ,

ámbár titkon és lopva. A'

kormányozáe fóhelytartó-

ból és fo Tanátsbol álí ,

melly mind a* gazdagság»

mind a' büntetésbeli dol-

gokra ügyel ; ezen kívül

vagyon Politzia Commissi-

riussa is. A' fö hely Para*

maríbó.

Surjeveti-Povaltzkoi , kereske-

dö vs Orosz orsz. Kostro-

mai Helyt. Volga fó mellett,

1500 1. Közel ide látszatnak

még a' régi vsnak omla-

déki mellett Jurga Hercz»

épített.

Surry , Grófs. Angliában ész*

rol Middlesexel és Bakkin-

gháramal , nyug.ról Berk

és Hampol , délre Susaexel*

kel.röl Kent Grófságokkal

határos. 25 □ mfd foglal

magában , vagyon II vs»

és k. vsa, 140 Eklesiéja,

's ezekben 46072 h. 269050

1. A' fold elég termékeny ,

de csak a'széleken, és nem>

bellyebb: Themse partjain

szep,mezök vannak. A* ket,

bérczes részek jó birkákat

nevelnek , mellyeknek ай

erdös völgyekben ió lege-

löjek vagyon. A' nevezete-

6
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sebb helyek : Vey , Mole.

Wandle. Sok érczereiis talál-

tatnak, a' fó ve Southward ,

egy része Londonnak. 1.

London.

Sursee , kia ve Sveitzban Sur'

vi/.ének a' Sempachi tóval

való eggyesülésénél. Fô he-

lye hason nevü Districtus-

nak Luzerni kant. 1200 1.

Surul , hegy Erdélyben , 7068

1- fellül a' tenger' színén.

Surunga , derék tengeri és ke-

reskedö vs, Jappon szigeten.

Sa*, fó Marocco bir. Hahaés

Sus vidékeket keresztül fo-

lya , és Wessánál a'

gerbe szakad.

Sus, tart. Marocco bir. a' ten

ger mellett , a' hoi Wad-

Nun fó az orsz.nak déli ha-

tárát formálja. Föhelye

Tarudánt.

Susa, hajdan Mark Grófs.

Fiemontban tulajdonkép

ugy nevezett Piémont, Sa

voya és Dauphine között,

a' fö ve

volt. Fó vizei: Elaeus , O-

rontes, Gyndes ; hegyei a'

Persiai bérrzek. Fó vea volt

Susa , 6zép és nagy derék

szogre építtetett , Choaspes

vizénél, Sardestól 110 sta-

tiónyi , Cissia ker.ben; itt

laktanak utóbb az Assy-

riai Királyok. Tovább A-

racca , Churux. Tobbiek

köztt itt laktanak а/. 1 li

mitait , E.am vstól így ne.

veztettek. 1 Mos. i4,i.Jer.

a5> 25- Dan. 8, Aposl.cs.

2 , 9. Susia Aria tart.ban

vólt.

ten- Su tic к v.Susuok, a'Negernép-

ségnek egy neme felsö Gui-

neában a' Sierra - Leona

pusztában a' Bago< к , Man-

dingoek és Timmaniek me-

gett, valamivel sárgásabb

a' börök , és jóllehet egye-

nesen nóttek ; mindazc nál-

tal nem olly hegyes alko-

tásuak , mint az említett

Negerek orrok laposabb vas-

tag, kidüllett ajakkal.

Susa, kis vs Cénis' hegy mel- Susistan , 1. Chusistan.

lett a' hol a' kis Doria és Susna , Don mellett való vis

Cinisella vizek öszvefoly-

nak, 1700 1. Itt látni Tra-

ján Császár' emlékezetére

ícészült római diadalmi ka

put.

Susa , tengeri vs falakkal kö-

rül véve Tunisban , Barbá-

riában 2 ißt mfdre délikel.

rol Herkla' bércz fokától ,

derék kereskedft hely olaj-

ra és pamutra nézve.

Susdal, ker.beli vs Orosz bir.

a' Wladimiri Helyt. Kamen •

ka pataknál. 2200 1. Vagyon

itt Sz. Bazil szerzetin levó

szüzeknek Monostorok. Vá-

szon és posztó fabr.kal.

Susiana , tart. Babylonia ,

Persia , Assyria és délre a*

Persiai öböl között. Tenge

ri partyainak hoszsza Per

sia határától Tigris torko-

lattyáig 300e etadiumnyi

Orosz orsz.

Susquehannah, пару fó, az egy-

gyesült ész. Amerikában

melly az Alleghany hegye-

ken ered , és Juniata, Co-

newagó, és Swatawre fókal

vegyül és 15 mfdnyire for-

rásától Chesapeaki öbölbe

szakad. Nagyobb hajókat is

meg bir. Magas és erdös

part jai, eck szigeti és szik-

lái vannak.

Sussam Adassi, hajdan Saraos,

Török sziget Asian¿1, he

gyes , de termékeny, gabo-

nában, olajban, muskatal,

borban , gyapotban , fá-

ban , vadállatokban , se-

lyemben, viaszban , méz-

ben , márványban , 's a' t.

12000I. Fó vsaMegaliChora.

Sussex , Grófs. Angl, ész.ról

Surryval és Kentel, délrol



a* csatornával , uyug.ról

Hamp Gróf's.gal határoá.

69 >/* □ *ofd 19 vsi és kis

vsi , 312 Eklesiáji, «5272 h.

159310 1. Szép tölgy erdeje

vagyon , melly hajókra

szükséges árbotzokat mí-

vel. Gazdag gabonában ,

kpmlóban , gyapjúban, ök-

rökben , és egyéb marhák-

ban leginkább juhokban

mellyeknek jó husok és

gyapotjok vagyon. A' jele-

sebb helyek -. Arun , Adur ,

Ouse , a' f'6 vs Chichester.

Sussex , Grófs. ész. Ameriká-

ban a' Delavariszabúd tart.

ban , 46 □ mfd nagyságú.

20500 1. Sok só aknái ,nagy

erdosége. Fö vs Georgtown;

Sussex, Grófs. ész. Ameriká-

ban a' New-Jersey szábad

tart. fó vs Newtovn.

Susterhorn , 10903 1. magassá-

gu hegy Sweitzban az Uri

kant.ban.

Sustertn , kis vs a' Jülichi

Herczs.ben uem meszsze

Maastól.

Susuer , 1. Susier.

Susunskoi-Sawod, Nischney-Su-

sun , vs Orosz orsz. Tomski

Helyt. Susum fó mellett va

gyon réz pénzt verö müve.

Sutera , vs Sitziliában a' Val-

diMazzara tart. 594 h. 3000 1.

Sutherland, 1. Souterland.

Suttchawa, 1. Suczawa.

Su tichu , vsChinában, a* Ki-

agnáni tart.ban, finom ki-

varrásokat és viragos se-

lyem materiákat készít ,

nagy kereskedése vagyon;

Sutsima , 1. Queipaert.

Suttittze, L Schüttenhofen;

Sutton, mvsAngl.a' Natting-

hámi Grófs.ban Natting-

hám fó mellett. Vagyon

liarisnya fabr. Készít sap-

kát, mejre valót és egyéb

ruhát.

Sutton, mvs Angl Warwikki

Grófa^bam Stafford határi-

ч

nál , több malmokkal éd

harisnya kötö fabr.

Suvethe, tótfalu Gömör Várni;

vagyon evangl. és kath¿

tempi. A' lakosok többnyi-

re gerentsérek, kik a' vi-

dékét gyakran meglátogat-

ják edényeikkel. Vassal is

kereskedik.

Svaóott, I. Schvabsdorf.

Svedborg , vs Fyen nevü Dá-

nusi szigetben. 2000 1. jó kí

kötö helye , pamut és vá-

szon festö muvei vagynak;

Sverige , I. Schweden;

Svinesund, tenger öböl Norve-

giában Bahuslähn mellett,

a' tart. felül yaló része szin-

tén Friedrichshallig ter-

jed mindeniitt meredek kô-

sziklákkal vagyon körül

véve, és határt formál Nor- 1

vegia és Svécia orsz. között;

Swagers-Hvek ,,' àz az : Schva-

gers Ekke , kis darab tart;

nyocska Capiandban , fek-

szik a' hegyeken a' Graif-

Reinetti ker.ben 4 termé-

keny gabonában, de még *

toem igen népes.

Swale , fó Angl. Yorki Grófs.

mellytöl kôrnyék, mellyetí,

által foly,Svaledálénakne-

veztetik.

Sivalloiv-Ihttl i 1. Schwalben ¿

Insel.

Swalweü, mvs Angl; a* í)ur-

hámi Grófs. vas öhtß , és

aczél fabr. Itt készülnek

7000 fontos yasmacskák;

Swonajr, Orkadiai sziget Sco-

tziánál- .

Stvansey , (fii* 46' E; Sz. . I#>

lo' K. H.) vs a* Valesi Her

czs.ben a' Glamorgáni Gróf-

ság 700Ö í. Tuwy fónak tor-

kolatjanál ; vagyon, jó rév-

partja i mellyben ëszten-

dónként 3000 hajók här*

mintzadôznakiLegnevèzète-

áebb hely Valesberi » f ïèi

tjtvasítástól i réíftialrüokr

tdi. **' stóá жШштн

К*



müveib&l , vashámorjától ,

raellyeket a' gazdag' kösze-

nes báayák, igen elôlsegit-

яек , nevezetes. Ide hozzák

Devonshireböl,Cornvallbol,

Angleseábóllrelandból az ér-

tzet kikészíteni. Nagy fa-

zekas és hajós múhelyek is

vannak it ten. A' kereske-

dés gyorsan foly.

Swaruei, Sanaeavs ész. Amer,

a' Massachuseitti szabad

tart. Bristoli Grófs. vagyon

hajó készítft helye.

Swara v. Zoara , vs Tripolis-

ban , Barbáriában , nem

meszsze a' tenger partok-

tól , terméketlen vidéken ,

mellyre nézve a' lakosok

leginkább a' szén és gipsz é-

getesDo 1 , halászásból él-

nek. Vagyon sóbányája is;

melly egy hüvelkriyi vas-

tagsagú sóhéjjal béfedett

mezöböl. Közel ide egy rora-

ladékos kastélt is taíálni.

Swata , falu Cseh orsz. a' Rá-

konitzi ker. Vagyon vashá-

morja, hajdan itt arany-

ból , vasból , kénesôbôl ,

czinóberból is dolgoztak.

Sweaborg , derék erôsség a' Sz.

Helsingf'orsi rév elött ama

hét szigetekben (Vargoë ,

Gustavs Svärd ) Finland-

ban , Tawastehuns kapi-

tányságban , melly eddig

Finnlandnak-mintegy fegy-

verháza vala, es egyszers'

mind derék tábori rév is

minden szükséges készüle-

tekkel. A' vár örzökkel eg-

gyütt 5000 1. i révpart.

Gállya és hajókészíto he-

lyel.

Swedetborongh , vs ész. Ame-

rikában a' Ñew-Jersey sza-

badtart. Gloucesteri Grófs.

nagy részrôl Svédek lak-

iák.

iSwedlér , Senw edler, Schwed-

)ar , bányás mvs Szepes

Várm.bén , Gölnitz vizéaél,

Lötsetöl 6 ora. A' K. kam.

Szomolnoki urad.hoz tar-

tozik, lak. Ném. kath. és

evang.Bányászi nevezetesít-

tik ; kbael hutáji is van

nak.

Sweini , kis vs kbzép Afriká-

ban a' Darfur i bir.ban az

ész. határoknát , itt lakása

vagyon egy Meleknek. Itt

kell a' kereskedoknek a'

Kir.tcl engedelmet kérni a'

további útazáera.

Swenborg , vs FUhnen Daniai

ezigeten 2250 1.

Swendrew, 1. Semendriah.

•Swenigorod , kerületi vs Orosz

orsz. a' Moskvai Helyt. fek-

szik hegyen Moskwa fónál,

130 h. 1000 1. és selyem mí-

veltetése.

Swentoi Hot , (az az : Sz. bértz-

foka) Orosz bir.nak ész. e»ú-

csa , a' jeges tengernél Lä-

chova-Archipelagushoz kö-

zel.

Swertabrück , vas hámor Svéd

tart. Södermannlandban

Mikiöping és Sveirdsbroe

között.

bweveghem, és Flandriában.

4o¿o 1.

Swevozeele , vs ugyan Flandri

ában 3200 1.

Swiaja , Volga mellett fó O-

rosz orsz. mellynek part

ían elefánt* fogak találtat-

nak.

Swiatchk . vs Orosz orsz. Ka-

sani Helyt. ott a* hol Svia-

ja a' Volgába foly. 3000 1.

Swiecie , 1. Schwetz.

Swienta Lipkn, 1. Heilige Linde.

Swieíio , obder Satxava , mvs

Cseh orsz. és urad. Czaslaui

ker. 136 h. Lak. üveggel

kereskednek, vagyon kath.

pléb. tempi.

Swillay , mvs Slavoniában ,

Péterváradi Gen. ban , Bród

határ regement. tartozik

Száva vizétól nem meszsze-

27 h. tul, pléb.val, «s vá



sarral. Garcsintól 3i/"4óra.

Swilli , tengeröbölben Irrland-

Jban Ulsteri tart.ban fónál.

Swindon , vs Angl. Wilti Grófs.

kesztyü fabr.

Swine , I. Hafí",

Swinemünde, vs Usedom* in-

nensó Pommerániai sziget-

ben , a' hol Sviiie fó a' ke-

leti tengerbe foly. 307 h.

aioo 1: es egy tengeri rév-

partal , a' hol a' nagy ha-

jók megállapodnak , es a*

portékákat kisebbekre szok-

ják rakni, hogy azokStet-

tinben . vagy innen tovább

ezabadítathassák , mivela'

fónak elenyészése miattezt

a' nagy hajókon nem le-

"het véghez vinni. A'vsijö-

vedelmeinek fftbb ágai a'

halászat , hajókázás és ' a'

kereskedés.

Swinesund, tengeröbölben as

ész. tenderen Bahus Svéd

tart, a' tart. felé szintén

Fridrichshalligterjed, min-

denütt meredek sziklák ke-

rítik , és ezen sarkon Nor-

vegiát Svéd orsz.tól vá-

laszsza.

Swing , mvs Anstriában a'

Mltterburgi Grófs, vagyon

kath. pléb. tempi. A" vidék

gyümölcsöt és bort terenu

Mulato erdöji is vannak.

Swinna , kis sziget South-Ro-

naldshay Orkádiai sziget-

hez közel Pentland-Frith

kozepén vagyon benne egy

vesiedelmes orvény, roelly

the Veils of Swinna nevez-

tetik ; vannak barmai, ga-

bonája , és hajósai,

Swinyár , Szwinyár , hely.

Slavoniában , Péterváradi

Gen.ban , Száva vize mel-

lett , Gradiskai határ Reg.

VIII. Cant.hoz tartozik ,

100 kath. és. ó-hitü pléb.

val, 3 hajómalmokkal , új

Gradiskátol 3 óra.

Swic , fó Огодк bir, Onega és

ЯЗ -

Ladoga tavait eggyesíti.

Swolinowes , vár és falu , ,55 h.

Cseh orsz. Rákonitzi ker.

k. n. uradal.hoz tartozan-

dó. A' lakosok föld míve-

lésból; gyü moles, é<j kom-

ló 's rairha tenyés/.tésból

tartják magokat. Van kat.

pléb. tempi. Németülés Cse-

hül beszélnek.

Swojowitte,büdösk& а.кпя Gal-

licziáb. mellybfil eszteudön-

ként 2000 má/.sa szálítatik

Bécsbe a' fo fegy verházhoz,

500 pedig Galíitziában kél

el és a' Vasói Hercs.ben.

Syaskutan , Kuriliai szigetek

közül eggyik,

Sybaris , azon nevü és Cra-

this fó vir, között Lucania

(most Basilicáta tart.ban ,

al. Iraliában. Az Argivu-

soktól építtetett , 4 szom-

széd népeken, és 25vsokon

uralkodott. A' Crotoniatok

eilen 30000 í'egyveres népet

állított, 's még is azoktól

meggyözettetett , és elpusE

títatott ; a' Görögök által is-

mét felépíttetett Thuria

kñzellévo forrásnál , azért

Thuria nevet isviselt; Ró-

maiak haialma ala jutvan,

gyarmattyok miattCopiae

nevet kapott. Soha haida-

ni fénnyére tobbé szert

nem tehetett. Jó lévén dol-

gok , olly feslettség , lá-

gyúltság uralkodott nalok,

hogy tólók neveztetnek el

Luxus Sybariticus , men

sa Sybaritica, libellus Sy

bariticus , 's a' t.

Sydney , vs Angl, az Albionî

Szállásban; új-déli Wales-

bpft , .új <• Hollándiában ,

СЗЗЭ .5»' 3" O- s*« МоЯ a'

К. H.) derák révpartja és

erossegePort Jakson.melly-

ben 1000 hajó megfér bát-

ran. 2360 1. 3 oskoláji, és

újeág nyomtató mühelyje.

SydieyCove, (Sydneybuthtji
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Port Jaksonnak déli részén

fekszik új Hollandiában ,

ész. kel.re nyitva vagyon ,

és del nyug.ra mintegy

íooo lépésig nyúlik , és egy

csúcson végzôdik , a* hol

egy edes vizü forrás ve-

gyül.

Syene , 1. Assuan.

Sylt ,Dánus> sziget Schleswig-

nek keleti részén 68o h. 4000

1. kik raezei munkával, ba-

rom tenyésztéssel , haris-

nyakôtéssel, tengeri csiga,

és bal fogással, 's hajózás-

eal foglalatoskodnak.

Synghem , vs Flandriában.

2 *4o 1.

Syra , TörÖk szitret Archipe-

lag. hegyes , de termékeny

horban , fügében , piraut-

ban , ola j ban , mézben ,

's a' t. 4000 1. Nagyobb rész-

röl kat.h. vsa.

Sjrra , lakhelye egy Füspök-

nek , egy kapurzínus mo-,

nostornak , vagyon r¿v-r

partja.

Syracs , urad. és mvs Slavo-

niában Posega Várm.ben

Biela ftfnál. Vagyon benne

egy nem egy es. goröffhely-

beli pléb. Lavag kaszárr

nya , és posztó kalló.

Syracus , 1. Syragossa.

Syracusne, igen derék , 's nagy

vs régi Siciliában, 180 mfd

ker.tel , Strabó szerént , A-

thenénél ñera kissebbThu-

cydides szerént ; tulajdon-

MPP 5- Nasos, vagyOrty-

gia , Achradina , Tyche,

Neapolis és Epipolae vsok-

ból állott; az utolsó dara-

hos földe miattpuszta vólt.

Cicero in Verrem. 1. IV.. С

3.5. eloszámlálja mindenir

két dicsoségekkel egygyütt.

Acradina legerosebb volt;

• Epipolae 12/Ç lépésnyi hosz-

szú , 10 ezéles tömlöcz, v.

harlang-kóbánya által volt

ftevezetes. Е/ gazdag és fé-

nyes vs Marcellustol meg

vétetett a* raásodik Poenu-

si harczban; nagyzsákniá-

nyokkal , kivált so!; szép

képekkel rakva tért viszs/.a

Romába. Itt szüiettek Ar-,

chimedee , Theocritus , és

fel. Vopiscus.

Syr üarja, nagy f¿ Asiában

a* Kirgisi tart.ban; Mustag-

ból ered és Arál tavába

ömlik.

Syreth , 1. Szeret.

Syria , (az ó) tágas értelem-

hen , nem csak Syriát.ha-

nem Sophene , Mesopota

mia, Adiabene, Babylonia,

Phoenicia , Coelesyrîa , Pa-

laestina tart.kat is maca

ban foglalá. Szoros éctelem-

ben : ész. ra Cilicia , és A-

m anus hegy , kel.re Euphra

tes vize, délre szerencsée

Arabia, ésiEgyptus, nyug.

ra a* küzép tenger között ,

az Issischi öboltftl iEgyp-

tus széléig feküdt. A' még

szorosabb értelemben Pa-

laestina v. Judaea nem tar-

tozott hozzá; Ez értelem

ben vétetvén •- a' Sz. Irás-

ban Aram , az Arabsoknál,

Scham nevet visel. Jele-

sebb fóji ; Orontes (El-Asi)

Chalua (KowaikJ; tava je-

les az Antiochiai. Hegyei:

Amanus, Pitzius, Casius ,

Belus , 'sa* t. Tartományi

jelesehbek Comagene ; eb

ben nevezetesek : Samosa-

ta , Epiphania , Euphraten*

sis v. Comagene, Zeugma,

Barbalissu5 vsok ; Barbaria

cus campus: ittThapsacus,

Rusos ; Seleucis (a' tenger

mellett)AlexandriaadIssum

Seleucia Pieria Laodicea, ad

mare; 's Melihoea, és Aradus

»igetek ; belöl : Antiochia

ad Orantem, Pagrae, Apar

mea, Larissus, Epiphania,

Emesa, Hierapolis, Beroea,,

Chalcis, Palmyra 'sa' t. Es
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igen termékény , es tudo-

mányokat , mesterségeket

szölö , gyarapító , terjesz-

tö ország volt.

Çjrria , Soria, Soristán, Arab-

eúl , Alscham (a* mostani)

30=5330 E. Sz. és 54=57° K.

. H. jelesebb része a* Török

bir.nak Aslában , ész.ról

del felé 100 georg. mfd

hoszszúsága , szélessége 30.

térsége pedig i8>* □ mfd

2,500,000 1. kik Görögök,

Arabsok , Törökök , Maro-

niták, Drusok , Anzárok,

Kurdok, vándorló Turkor

mánnok Arabiai , Bedui-

nok; mind iôvevények tar-

. tózkodnak itt Czigányok,

Nusoványok , Europaiak ,

és Zsidók. A* tart. egész

nyug. részérôl a' kôzépten-

gerrel határos , kel.röl Eu-

fráttal , deli kel.reés délro

az Arabiai pusztákkal és

a' Dschofár, pusztával , ész.

*i rol kis Asiai tart. nyokkal

M rasches Abanával. Neve-

zetes heçyei ezek : ész.ról

Taurus; benn Libanus , és

• "Ant libanus ; délrol van-

- nak tüzokádó hegyei. Ta-

vai : a' Holt tengere , Tibe-

riás ta va , az Antiochiai

" tenger, melly angolnával

bövelkedifc, Dschebut sos

tenger ; Fam'ie, és Damasch

.. tavak. Folyó vizek : Eu-

frát , Orond , vagy Ast ,

Jordán!, Safon, Ifrin , 's a' t.

Az éghajlat a' kozép ten

ger partjainál nagyon me-

■■■ leg, és nedves , 's azért nem

- egésséges ; Bellyebb a* he-

gyek miatt nagyon durva,

de száraz és egéss.éges ; a'

. keleti határoknál nem ned-

. ves ugyan , hanem - igen

. meleg. A' fold általjában

- termékény ámbar nem mín.

denütt. Termékei : vas bö-

ven , és más érczek , nem

kulombeu ásványok, éssó-

erek. Buza - ros, arpa, ku-

koritza , riskása , durra, és

kevés bab , gozámfü , in

digo , dohán, pamut , bor,

hüvelyes vetemény , kerti

zoldség, minden nemü gyü-

mölce és tüzello fa. u. m.

dálmaszilva fa , és egyéb

pálma fák , olaj és eperfa,

narancs , czitrom és füge

fa, pistatzia, 's t. eff. Tölgy

cypresz, czedrus , fenyö,

buk , juhar és gyertyánfa,

füstölni való gallyak, 's a* t.

A' fejér viasz igen jó. Min

den nemü Europai szarvas

marhái vannak, de kissebb

számmal ; ellenben számo-

sak a' bivalok , tehenek ,

íuhok , keoskék, tevék,vad

disznók , nyúlaik , tigrisek,

macskák , hiénák , török

rókák , sok erdei és vizi

szárnyas áll.ttok , u. m. ve

res fogoly , pelikán , kolib-

ri. Ezeken feliil hallal ,

selyenib°gáral , méhekkel

is bövelkedik , de sáskái

nagy károkat okoznak. Az

uralkodó vallás a' Mahome-

dé , melly még is minden

másfélét is megszenved. A*

kereskedés nagy , de na-

gyobb részrñl a' Frankek,

Görögök és Órmények üzik.

Az orsz.ból kivitetik : ké»

• születlen" pamut , , fo-

' hal, és pàmutmateria , vá-

szon, selyem ) gyapjá,gu-

bacs, réz.'sà't.. 's olivan

portékák jís , mellyek bel-

s5 Asiából szállítatnak ide.

Bévitetik elllenben Euró-

pából posztó , füszerszám-

- beli ;portékák , és kézi mü«

vek , vas, ón , czín , 's a' t.

A' polgári alkotmány tö

rök r kôvetkezéskép , egész-

len> kényszeríntvaló — Sy

ria négy Basaságra, és e-

zektól nem függó nehány

! vidékekré oszlik. Azon 4

Basaságnak nevei ezek; Ha



lèb , Tarablus t Akra , Said

tart. Orusok foldével a'

Damaski Basaság Palaesti-

nával.

Syrinpa , 1. Sürunge,

¿íyrjanek , Permierek , Finniai

népség Orosz bir. kik a' Vo

logda! Helyt. Wyn fó és

tyyt*cbegda,mellett a' Vjät-

kai HelytJ)an laknak; fe-

lette durvák , majd netn

minden mezei munka nil*

kül élnek egyedül vadá-

szattal foglalatoskodván.

Syrmien , 1. S/.erem.

bythas , v. Sys , határ fó tu-

lajdon Achaja , és Sykion

közt.

Sinbad egyesült észak Amerikai

Statusuk, E' tágas , hoszzabb

mint széles orezág fekszik

az E. Sz. 29—5o° grádicsá-

ig , az ész. Amerika keleti

artyain, az Angliai birto-

ok ("úi-Sootia , *s Cunada)

Oceán, Mexikoi tenger Ö-

böl, 's a' szabad Indiai tart,

луок köztt. Nagysága ,52191

■ □ mfd az Indusoktól fog-

lalt részeken kívül. Hegyei

ezeki a' négykék, ész. Al

legany, és Laurel hegyso-

rok ; mellyek mind öszve

Apalachen, és a' legmaga-

eabb tetôk Alegány nevet

is viselnek , részént hóval,

részént fákkal rakvak.

ïengerei a' Mitschigan •

melly a* Huroni tengerrel

egyesül ; a' Champlam ,

melly vizét a' Chamblyi fó

által Sz. Lorenzóha bocsát*

tya , és ©yörgy tengerével

öszve ér ; az Oneida, melly

Ónondaga vize által Onta-r

rio tengerbe ömöl. Seneka

tenger -* Cyanagával egy*

gyütt Seneka fóval , 's ez

Oszwegóval egygyütt On-

tarioba foly. Ezek tulajdon

képp tavak , de tengernyi

nagyok. Foïyovizei ; 70nél

többek ; igen nagyok ; ne-

vezetesebbek : Missisippi ,

Conpetticut, Hudson, De-

levare, Susquehannah, Po

tawnаск , Fluwanna , Sa-

vubnah, Alatabanna , 's a't.

Levegôege : e' nagy ország-

nak igen külömbözö; а/, e-

gészben tiszta , egésséges,

mérsékelt , hideg ; nehány

ész. tart.nyaiban szint olly

hideg , és tartos a' tél mint

Norvegiában; 'sa* nyárolly

sütö , hogy némelly défi

gyümölcsök is meg terem-

nek benne. Földe kel.re,

kivált a' tenger partyain

lapályos , igen homokos,

és terméketlen ; nyug.ra

sok a' posvány , marczal,

és iszap , rnellyek Savaná-

nak neveztetnek; belsô ré-

szeiben igentermékeny.Ter-

méseit az ásványokból *. az

arany , vas, réz , ólom ,

márvány , m ész , foszló , ktt-

szorüko , Koszén , porczel-

lán fold , carniol és topási

pémeskô ; a' nüvevények-

bol: gabona , kukoritza ,

riskása , dohány, kartifiol»

gyümölcs , len , kender ,

bor, pamut, festófü , indi-

gó , saszszafrász , szaszsza-

parille, ipecacuanha ,ször-

nyú nagy fés, kiyált tölgy

és fenyo fás erdök , fa é»

bamú zsirral , terpetin o-

lajjal , szurokkal egygyütt,

Az Allatokból : a' marha

tartás igen jeles : Lovai , ki-«

vált a* Pensylvániak dicse-

ítetnek ; juhtartása is jó ,

degyapjamég seelég; méh

és selyembogár tenyészte-

tésejeles; vad állati: a' med-

ve, farkas , róka , aaoskós

éllat , opostum , hiusc ,

vadmacska , veres tigris ,

és nehány jávor-szarvas »

bival , 's a' t. Szárnyas ál

lati is szint olly külomb-,

félék mint a' viziek : ha->

lakkal és kácztorokkal igee



- в*

b&velkeíik. Lait, legtöbb-

nyire Anglusok és Negerek,

számosak és köztök a* Fran-

cxiák, Németek ,. Svájcze-

rek , és Svekusok is ; sem

rendí sem religyióji kü-

lombség nines köztök a'

polgári jussokra nézve;leg-

ezámosabbak a' Protestán-

eok , kivált a' Presbiteria-

nus reformátusok ; számo-

eak a' kath. is; vannak Zsi-

dók, és Morvai Atyafiak ,

Quackerek , Methodisták ,

Anabaptisták , 's t. ef. A*

lo tisztségekre csak Protes-

tansok tehetnek szert , a*

Zsidók éppen nem , Univer-

sitásaik vanna* : Philadel-

phiában Chambridgében ,

's a' t. több helytt Acade-

miák 's más tudományos és

nevelö intézetek , könyv-

nyomtato mühélyeik's a* t.

Fábrikájik is számossak :

u. ra. nádméz , égett bor ,

bbr, kalap , gyapjú , pa-

mut, gyolcs, vas, papiros,

kártya,. üveg, hamuzsírés

mas ezereknek és portékák-"

nak elkészíttéeével. De e-

zekheznem léven eleg raun-

kás, és pénz, némellytar-

tományok kéntglenek Eu-

ropai harjsnya, czipô , ka

lap , üveg , posztó, 's más

eféle portékákra szorúlni.

A' képfaragás és rézre met-

szés még hátrál nálok ; a'

halászat , hajókázás nagy-

ra ment , kereskedese igen

virágzó t igoo-ben a' kihor-

dott jószágok* árra 7 mil-

lio Dollart tett; iRoi-ben

többet kilencz roilliónál ;

1806-ban 42 millioaál töb

bet. Taval 44 milliojiyit is

meghalladott ; mellyekbftl

csak (1 \Ja millionyr volt

külfoldi. A' balászat éa ha

ló épittés igen olesón esrk

néki-k. Felosztatása: íqtart.

nyokból áll , mellyek új-

Anglia , kôzép Statusok , és

déli Statusok alatt foglal-

tatnak, I. Az ú j AngUában:

1) Massacusets : Repraesen-

tásinak száma 90 , lakosié

700745; i)New Hampschire.

6 R. 414716 1. 3) Vermont

6 R. 31789.5 1. 3) Connecti

cut 7 R. «61818 1. 4) Rhode'

Island 2 R. 76889 1. Egye-

temben: 41 R. 1472107 1. II.

A' kôzép Statusokban -.' 6)

Ney York 27 R. 963030 1. 7)

Ney-Yersey 6 R. «41220 1.

8) Ohio 6 R. 230260 1. 9)

Pensylvania. 23 R. 809778 1.

10) Delaware 2 R. 71004 1.

Egyetemben : 64 R. 2305798

1. III. déli Statusokban : 11)

Maryland. 9 R. 335946 1. 12)

Virginia 23 R. 817616 1. 13)

North Carolina 15 R. 487971

1. 14) Routh Carolina 9 R.

336569 Tennesec 6 R.

243913 L 16) Kentuchi 16 R-

474287 I. 17) Georgia 6 R.

210357. 18) Missisippi 1 R.

33517 19) Louisiana 1 R.

62962 1. Egyetemben 78 R.

2903868 1. oszveséggel teháfc

vannak ezen Statusoknak

183 R« és 6,680,772 1. Ezek

az új Angliában és кокер

Statusokban szabado.k ¡ а*

déliekben nagyobb részint

Rab-Negerek. E' tart.nyok

1775 esztendöig Anglia Kir.

hatalma alatt voltak , é*

új AngUát , út Foundland,

úi Scotia, Ostés.Weét Fio-

vida Angol Coloniákat , é»

Canada egy jobb 18000 □

, mfdnyi.részét tették 1776-

ban kivonták magokat az>

Anya orszg hatalma alol j

1776 ban egymástól nem-

függß Respublikává szövet,

ke&tek os/ve. és a' Franczia »

Spanyol, Hollandus , segédj

által Washington oagy ve-

zérjek alatt szért, is tettek

reá, hogy ij&z-âih Páris.(

békekotésset függetfenek*
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ke tétettek , solt kedvezé- az Initiai , es Spanyol hatá-

sekkel. Ezólta egy mindert

4 esztendö mulva változó

Praesidens vezeti az ors/.á-

gos kormányt , az alsó es

i'elsö Senatusban; legf&bb

rokon hovatovfibb terjed ,

es Európát, kivált a' Spa

nyol birtokokat Ameriká-

ban , erftvételle! fenyegeti ,

f5 vea Vassingtkon.

Colleginmok a' Congressus, Stabadka , Sz. Vidria , Mária

melly a* tart.nyok Reprae

sentánsiból ¿U. Tobbnyire

minden tart. szabadon ii-

gyel , a' tôbbiektôl elvál-

va, kozjavára, magátólvá-

las/.totL fei , és al. tisztek

által.Koz jövedelmei: mint-

egy 18 millió dollar; Köl-

tségei mentek 1805-ben 15,

450000 Dollarsra , a' statu-

ei adósság interesin kivül,

melly i807-ben 67,717,756

dollarsnál tobb volt. A*

mult Británniával viselt

háborúban 92 millió dol

larsnál többre ment kÖlt-

sége , és 19—20 millo volt

l'övedelme ; 's így adássága

teteme'sen nevekedett ; A'

Sinkingsbank 1803-ban \2

millió dollarst hozott bé.

Minden polgár 16—40 esz

tendö» koráig, ha szabad ,

katona ; 's így az egész ka-

"tonai ereje б -A it ezerre

megy ; mellynek terhét ,

mint az adózásnak is , az

ész. tart.nyok jobban érzik

mint à' deliek A' bátorság

és réndtartás végett mint-

egy 4000 fegyveres népet

tart. Tengerj ereje ,181o-

ben ,10 Fregatákból »50 e-

gyéb hadi hajókbóT áílott;

az utolsó háborúkor ez is

jievekedett. Ezen orsz.nak

népessége , és hatalma óri-

Théresziopolis , Therosio-

pel, Szübotitza , Theresio-

polis , szabad k. vs 1779-

t6l fogva Bács Varm.ben ,

Mélykút és Fény között;

A' Palitsi tó melle' t, az

úgy nevezett Telecskán. La-

kosi Magyarok , Bunyevá-

czok , és Ráczok 25457 kat.

2.381 o-hitü, 10 evang. 28

ref. 146 zsidó tul. pléb.

templomokkal, tanácscsal.

Gymnasiummal , Sz. Fe-

rencz S/.erz. klastrom. nor-

mális iskolákkal, posta hí-

vatal[al. Nevezetee épületi

a' Szentegyházakon kívül,

a' vsháza és némelly lako-

soké ; a' M. Théréziaf emlé-

keztetö oszlopa. Földe ré-

szint jó fekete termékeny,

részint homokos. Minden-

nemü gabonát , és kölest

termeszt; bora gyenge.fá-

ja szük; ellenben marha és

juhtartása gazdag; dohány

termesztését mint egy 500

magyar kertészek üzik szél-

lyef a' szállásokon ; szoda

fabr. is van , halászattya ,

nádlása 's a* t. Lak. keres-

ke'dést , mesterségeket és

mezei gazdaságot üznek Ha-

tárja igen nagy* — Szabat-

ka van Honth Várm.ben is;

mint régi erôsség neveze-

tes.

ási lépésekkel ménelo, 1787- Stabai Sztfüás ', szabad helys.

Jjen nsak 2,537000 Iakosokat к. ríunságban, Kún Sz. Mik-

pzámlálván ; a' szüntelen

ide gyülö Europai kiköltö-

zök által , és újonnan a'

Franczia Bonapártistákkal

í's , kik m,ooo,ooo-nyi pénzt

mondatnak oda vinni ,

#zemlátomáet nevekedik ,

lós és Izsák között , 4.58 h.

10 kath. 4010 evang. és 11

ref. lakosokkal ; a' kath. az

Izsáki pléb.hoz tartoznak,

mellytftl 2 órányira fek-

szik. tul. Magistrátussal ,

ref. pléb.val, jó marha tar-
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biabóles Vármegye , Szabolts-

cher Gespanschaft , Gomi-

tatus Saboksensis, Magyar

orsz.nak Tíszán tulsó kerü-

letében . kel.re Szathmár ,

délre Bihar és Heves , ny.

ra Borsod, Abauj , és Zem-

plén , ész.ra Ungvár és Be-

regh Vármegyékkel hatá-

ros az E. Sz. 47O 14'tñl 48°

28' 30" ig , és a' R. H. 37o

30' tól 40o 2'ig terted. Nagy-

sága 115 □ mfd hoszsza 9

szélesse 8—10 mfd, Neveze-

tét vette Szabolcs (Zabolcs)

azor, nevü Vezértol építte-

tett vártól. Földe többnyi-

re homokos egyenesséff ;

sok helyeken fertös ; néhol

erdôs , a' Nádudvari és Da-

dai jár ban teginkább fe-

kete , kôvér > azért termé-

kenyebb is. Fó vizei köztt

nevezetesebbek : Tisza ;

rnelly keLröl n. és k. Var-

sánynál )ö e* Várm.be, és

EgyeknélBorsodba áltmegy;

Такta Zeraplénbol folyide;

Szamos Szatmár Várm.bol

foly által. Hortobágy Tisza

vizének ága , 's vele is e-

gyesül csudás folyásaután.

Ide járulnak Rraszna, Kö-

ezely, Radares, Rókkalló

vizeis. Ezek áradássok ál

tal gyakran sóstókat , éa

szigeteket formálnak ; il-

lyen a' Taktaköz , 's a' t.

*A' levegö ezekre nézve lágy

veszedelmes , de a' hozzá

szokottaknak nem ártal-

mas, Termékenysége e'

Vármegyének ieles : bö-

ven terem gabonát , do-

hányt és gyümölcsöt ;

dinnyéji ország szerte Ы-

resek ; sertései számosak ;

erdei és vizi vad állati ele-

gendëk; hala , Tisza és Sza

mos vizekben kivált , bö-

ven van. Juhokat nem tart-

hatmindenijtt.Fája éa nádja.

is elég. SzéTtso (Soda} ta-

láltatik leginkább Berczel,

Fejértó, Halászi, Sz. Mi-

hály , Sinye és Sima hely.

ben. Lak. száma 129676 kik

legnagyobb részén Magya-

rok , sokan Oroszok is , ke-

vés Németek és Tótok,tóbb-

nyire reformatusok , görög

szertartásuak , és katholi»

kusok ; ezek az Egri Érsék»

séghez tartoznak. E' Vár-

megyében vannak i4mvsok,

13a faluk , és 51 puszták.

Járása 4 a' Ris-Vardai , Da-

dai, Bálhori , és Nádudva

ri. Ennek vidékében osz-

tattak el a' Hajdú vsok is ,

és Szatmár Várm.nek , né-

melly hely» , Portá)i- 54 4/8

Polgár mvsé pedig 2.

SiaboLs , Zaboles, hely. Sza-

bolcs Várm.ben, Dadai jár. -

ban. Токаjtól 1 i/à ora,

F. U. több nemes fam. Lak.

Magyarbk, ref. tul. tempi,

mal. Régi váráról, és din-?

nyéiirol esméretes. Vagyon

S/.abolcs nevü falu Bara-

nyában és pedig кatto , 1

meg Bihar Várm.ben.

Szada, hely. Pest Várm.ben ,

Váczi jár.ban , Domony és

Veresegyház mellett , Rere-

pestol 2 óra. F. U. a' Váczi

Püspokség, és N; Váradi

káptalan. Lak. elegyes to-

tok , kath. evang. azoknak

88, ezeknek pedig 625 a' szá-

mok. Jó boráról nevezetes,

Szada falu van Zemplén

Várm.ben is.

Szadek , ker.beli ve új Len-

gyel orsz.ban, Kalisch oszt,

470 Ь

Szadelld, Sadel , falu Torna

Várm.ben. Vagyon itt egy

igen nagy üreg, mellyben,

külombféle állatoknak

tsontjaik találtatnak.

Siahálot, Tót Magy. falu Hont

Várm.ben, Ipoly vize mel-=

lett ; vagyon egy hftt, tçmp«



termekeny fÖHje gaboná-

ra, lovakraés ôkrôkrenéz-

ve. Kath. lakosinak száma

,500 76 evang. es 27 ref.

Siakalhat , németh falu Te

mes Várm. 300 h. egy kat.

tempi. A' lakosok dohányt,

és gabonát termesztenek ,

nem külömben barmokat.is

nevelnek.

Szakolcía , Skalicz , Sz. k. vs

Nyitra Várm.ben . azonne-

vü jár.ban, N. Szombathoz

6, Holicshoz i 1/4 Morava

vizéhez 1 óra. Tulajdon ta-

nátscsal, kath. pléb. evang,

Oratoriummal, Franciska

nus és Misericordiánus klas-

trommal , 4 also Gram, és

normális iskolákkal. Béke-

ríttetett; sok szentegybázi

régiek és jelesek. Itt szüle-

tettvak Béla K; itt leltek

Mohácsi veszedelem után

eok nemes fam. menedék

helyet ; itt lakott G. Gva-

dányi Magyar Iró is. Lak.

Tótok , ném. kath. evang.

és zsidók; a' kath. száma

438a , az evang. 725, a'zsi-

dóké pedig 171 ; kézi mes-

terségek , posztó szôvés , és

gazdálkodás után élnek.

Portája 5. i

Stala- Zalá Vármegye , Szala-

der Gespanschaft , Comita

tes Saladiensis , Magyar

orsz. Dunán tulsó ker.ben;

határos nyugogotra Stájer

orsz. részével és Vas Várm,

vel; ész.ra , és kel.re Wesz-

prém , dél.re Somogy Várm.

vel, mellytöl Balaton ta-

va által választatik el; fek-

»zik az É. Sz. 46« 16' és47»

6'alatt : ak K. H, pedig 33»

59' és 35Э 52' alatt, Nagy-

aága 100 □ mfd hoszsza

mintegy 20 , szélessége 7

mfd. Nevezetét vette Sza-
lavártól. bvölde délreéskel,

re Balaton mellett hegyes,

nem külömben nyug.ra is,

«gyébutt kellemetes völ-

gyekkel , dombokkal vá!to

zo sík térség , délre vize-

nyös. Hegyei köztt neveze-

tesebbek : a' két Csenge he-

gyek Csobaticz és Szigliget

között, a' Halápi , Bada-

csonyi , Sz. Györgyi , Tá-

tika.Rezi, Sárkány ,ésSüme-

ghi hegyek,mellyeknek. OI-

dalin többnyire gyönyörü

erdôk , jó szölök virúlnak.

Fó vizei ielesebbek : a' ha-

tárán eebesen eifolyó Drá-

va , az egy egész közöt ter-

mékenyíto Mura; Szalavi-

ze , melly Vas Várm.ben

Szalafônél eredvén Valicska

és PöJöske patakot magá-

ban fogadván Balaton ta-

vába ömlik. Emlékezetet

érdemelnek Kerka , Cserta,

Tatna, Lesen, Csernik vi-

zek is 's a' t. A' hires Bala

ton taván kivül kissehb ta-

vai a' Kanisai , és Monos-

tori ; mindenike elbozóto-

eodik immár. Hévizei köztt

nevezetescbb a* Keszthelyi,

mellyhez Gróf Festetics

György ferdö házakat épífc-

tetett ; számos savanyú kút-

tyai köztt leghíresebb a*

Füredi a' kies Tihanyi fél-

ezigethez nam meszsze. Le-

vegöje egésséges inkább

gyenge mint kemény. Ter-

mékenysége helyel helyel

bôségig való. Terem jó bú-

zát, mindennémü gabonát,

kukoriczát , hajdinát, kü-

lombféle veteményt; a' Mu-

raközi édes , a' Badacsonyi

jó bornak , kivált az ür-

rnosnek hire országszerte

elfutamodott ; ió borok te-

remnek Szent Györgyi, al

eó Örsi , Keszthelyi szölft

hegyeken , általjában a|

Balaton partyain ; a' Rezi

borok is jelessek. Hallalbo-

velkedik Balaton (V hires

fogas , pozsár)' Mura , Sza-

la , 's más fó és álló vizei-

ben, teknyosbékáji és rák
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jal híresek Szalameatében;

vannak vidráji, sártsái 'a

más vizi és száraz fold i ál-

lati : azért a' Magyar Kirá-

lyoknak itt hajdan kedves

vadáazó helyök is volt. Din-

nyét is teremnsk itt ; a'

gesztenye egész erdóvel , a'

gyümölcs kivált pogácsa

alma böven vagyon. Mar-

lia, juh, és méh tartása

derék; raakkoltatása nagy

leven sertéseket is számo-

san nevel. A' gazdaság e-

lómozdítására Festetics

György hires intézetet szer-

zett. Rakva e' Vármegye

omladozó várakkal is ; 22

mvs 599 f'alukat , íi^pusz-

tákat számlál. Lak. 222662

Magyarok , egyik szélén

Horvátok, 's kevés Néme-

tck , többnyirc mind kath.

kevés evang. nehány ref,

a' katholikusok a' Wesz-

prémi , Szombathelyi és

Zágrábi Megyék köztt osz-

tattak el. Járása 6 : a' Lö-

vöi , Szigethi , Egerszegi ,

Kapornaki , Szántói 's Ta-

polczai. Portáji 200.

Stäla Apdthi, Szalaapáti , mvs

Szala Várm.ben , Kaporna

ki jár-*ban, Szala vize par-

tyán, Keszthelyhez 3, Sza-

labérhez 4 ¿ra. A' Szalavá-

ri -Benediktinus Apáturság-

nak lakhelye , tulajdon

pléb.val, hitelezett levél-

tárral , és vásárokkal ; az

országúton. Lak. kath. 760

a* számok.

Sxalabér, mvs Szala Várm.ben,

Sümeg és Hahót köztt a'

póstaúton. F. U. ¡Horváth,

és más nemes fam. lakosi

magy. kath. számok 495 ,

40 zsidó 1. Az uraságnak

ezép kastéllyával , és ker-

tyével díszes; itt Varfn. és

póstaház is van. Határa

termékeny ,, szöleje tágos.

Fekszik az S. Sí. 46® 58' 1«"

alatt.

S¡ala Egertteg , 1. Egerezeg.

imlatna, C^agy) Velka Szle-

tina, mvs Zólyom Várm.

ben , Véghleshez 1/2 ora ,

k. Szalatnával határos a»

zonnevü viz mellett, F. U.

H. Eszterházi , lak. . ele-

gyes tótok , kath. és evang.

szoknak 410, ezeknek 1350

a' számok ; vásárokkal.

Hajdan bányája volt.

Sialatnjra , Szlatina , helys.

Honth VármAen , Schelme

tzivölgyben, EgeghésPal"

. lást mellett , Ipoly Ságtó"

i 3/4 óra. Lak. Magy. kath*

a' Csábrághi urad.hoz tar*

tozik. Igen egésségességes"

ásványos vizeitöl esmere'

tes. 276 kath. és 14 evang"

lakos.

Siala-Koppdn , magyar i Cala

Szala fó mellett 8,50 kath.

lak. tulajdon pléb. és temp,

több Nemes Uraságok bir-

ják. Bora jó terem,é»gyü-

mölcse bösegben.

Szaiavdr , magyar hely Szala

Várm. hajdan hires Római

erósség. Itt András Király

tempi, építtetett , melly*

ben Salamon Kir. is innep-

lett. KeszthelyHez 1 1/4 óra.

F. U. a' Szala-ApáthiApát-

ság. Számlál 667 magyar

kath. lak. tulajdon pléb. jó

vásárokkal , és termékeny

határral.

Szalaçz-Nagjr , magy. falu A-

baúj Várm. Vagyon régi vá*

ra egy kellemetes erdóben,

sok kbvé vált Ш is találüi

itten.

Szdldobos , Dobsdorf, Dobach,

hely Erdélyben , Székely,

Üdvarhelyi Székben , Kor-

mos vizemeilett , lak. ne

mes, és Székely határ örz$

katonák» ref. ekkl.val, é»

jó savanyú kúttal. Brassó-

tól 8 1/4.

S*alka , mve Honth VármJbei»,



Leléd , és Bajtha mellett,

Esztergomtól i 3/4 ora. I-

poly vize mellett, az Esz-

tengomi urad.hoz tartozik,

lak. magy. kath. tul. pléb.

és tèmpl.mal , a" Váeztól

Slésiába menö ország úton.

Stalka , Máté mvs Szathmár-

tól 4 mfd' F. ü. több ura-

ságok. lak. Magy. reft és

ezamos zsidók; határja ken-

dert terem.

Szalk Sz. Márton, 1. Sz. Már-

ton , Szalk.

Siállás, Arok, 1. ArokSzállás.

Szállás /<üfó/?,Fül0pS¿állás Sza-

badhelys. kis Kunságban,

Szabad szállástol i óra,293

h. tulaj. magistratussal,

ref. ekklesiával ; 15 kath.

4042 protest. 7 görög és 8

zsidó lak.

Szállás . Kardtzag új szállát ,

szabad mvs Nagy Kunság

ban, Bánhalma és Nádud-

var kozött , a' Szolnoktól

Debreczenbe vezetö úton ,

1221 h. posta hívatallal ,

tul. Magistratussal , kath.

ref. és ó-hitü pléb.val , jó

határral.

SzíUás Szabad, 1. Szabad Szál

lás.

Szallása , £15 , termékeny ,

gazdag puszta Sz. Fejér

Várm.ben Fôïdvàrhoz 1 ora

Sismándi ér mellett , Pár«

iñandi pusztával határos ,

F. U. T. Zirczi Apáturság ,

ferinek derék gazdagságával,

tul. pléb.val; lak. Magya-

rok.

Szalonta, mvs Bihar Várm*

ben Remete és Gyapjú kö-

»ött F. U. H. Eszterházy ,

lak. Magy. ref. tuL. Ekkle*

eiával , posta hívatallal *

tágas és bbvelkedö határ

ral.

üzalótz , hely. Gömör Várm.

ben , Rosnyótól 2 ora. F. U;

H. Eszterházi ésmásurasá-

gok ; lak» Magy. ref« és kati

vashámorral.

Stalók , 1. Schlagendorf.

Szaionak , Schlaning , mvs

Vas Várm.ben , Kôszegtôl

3 ißt Szorabathelytôl 40га,

G. Battyányi urad. lak.

Ném. kath. evang. és zsidók.

Magas hegyén épült vára

régi fényét mutogattya.

Hajdan bányái is voltak.

Ez új Szalonak , o Szalo-

nak mellette esik.

Stamober, Somobar, Zamobo-

rinum , (450 48' 28" É. Sz.

3.3o 26' 55" K. H.) mvs és

vár Horvát orsz. Zagráb

Várm.ben, vagyon e<ry je-

les rézbányája, melly esz-

tendünként 4000 mázsa re-

zet, egy pléb. ja 129 filialis

falukkal, és Barár klnstr.

kath. oskolája , vára , Har-

minczadja, több malmai a'

Gradszó vizén. 17*21 kath.

lakosi.

Szamot , Samus , eredetére

nézve nagyobb és kissebb;

nagyobbika ered a* Radnai

havasokl ól Havasalfold-

nek Bukovinával határos

részén , és minekatánna

több hegyi forrásokat 1 11—

márt, Lecset, Reblát, Bre-

bisorát , Naszódot, Laska-

dot, és Szász Beszterczei

kornyéken Sajót magá-

hoz csatolta , Belso Szol-

nok Várm.be ereszkedik ,

Kozár várán alól, Mike há-

zánál kissebb Szamossal ösz-

vefoly.A'kissebhpedig kibu-

zog a Kalotai hegybftl Er-

délyi Kolos Várm.ben , hol

Gyalúnál , Hév-Szamos és

Hideg-Szamos patakokkal

egyelittetvén , Doboka , és

azon keresztül külso Szol-

nok Várm.ben ("mint fel-

lyebb") Mikeházánál na

gyobb Szamossal egygyé lé-

vén, a' Szolnoki megyét

Kóvári ker.töl elválasztya,

'e ott Ormezó-vároál Al*



más fóval , 's megént kö-

zép.Szolnokban , 's Dobo-

kában napnyug.ról napkel-

ге , 's ismét ész.ra ereszked-

vén sok csavargási után a'

hegyeknek csúcscsa alatt

Egregyi forrással , Szélszeg

falunál pedig Szilágyi fó

val egyeledik , 's onnan

Szathmári megyéhez Lrdti-

Szadánál férkezvén, 's Lá-

роз vizével is ottan megsza-

porodván, sokféle erösza-

kos tekervényivel azt mint-

egy ketté s-zakasztya , még

annak végén , Olcsva Apá-

thinál a' Tiszába vész. Ud-

varin felül Sár nevü eret

bocsát kimagából; tovább

Ombodi falún alól szigetet

formálj és Szatbmáriakat,

Némethiektol, (melly most

egy szabad K. vs) elválasz-

tya ; e' szigetben feküdt

hajdani Szathmári vár is.

£' szigetnek ész. csúcscsá-

ból megént kibocsát egy

eret, melly Erjének nevez-

tetik , Szekeres falunál Ti

szába folydogál. Szamos

Szathmáron alól megint

bszvefolyván több helysé-

geknek határit nedvesíti ,

még Nábrádnál Szabolcs

Vármegye felé fordúlván,

's több helyeket korülván-

dorolván, megént elhagyott

Szathmár Várm.ben viszsza

foly ; 's ottan Ocsván alól

Kraszna vizét magához vé-

vén már nem meszsze ter-

jed , hanem 46 mfdek' be-

íterülte utánTiszát éri. Al-

kalmatos volt egykor Bát-

hori fejedelmek alatt Er-

délyi kosó-hozásra , melly

szolgálattyát most is meg-

tenné , ha a' sok iszaptól ,

's elsülyedett számtalan tö-

kéktôl megmentetiiék ; a-

zonkívül 1 23 malmok' ke-

rekeit kénteleníttetik for-

gatni, melly eknek minde-

nike különösen elgátolta-

tott; ennyi gátoktól folyá-

sában akadályokat szen-

ved , azért mint egy harag-

ra gerjedvén , sokszor már

az érett vetéseket árjával

elboríttya , és a' síránkozó

lakosokat elelmektöl meg-

fosztya. De hasznot is hajt:

mert tavaszkor a* földet i-

gen zsíros iszappal kové-

rítti ; *6 legjobb izü kecse-

gékkel, és potykákkal ked-

veskedik. A' vidék, mellyet

kerülget , Szamos koznek

neveztetik.

Siamos újvúr , Ormény vs , Ar-

mener Stadt, Gyerla , Ar-

menopolis , Sz. К vs Er-

délyben, Belsö Várm.ben,

Dééstól 1 \fi óra. Szamos

vize mellett tul. magistra-

tussal, lak. többnyire Ör-

mények , keves Magyarok,

nehányNémetekOláhok egy

hitü és ref. pléb.val , Ör

meny iskolával , és egy

várral.

Szandaker . Magyar falu Nó-

grád Várm. Szandá omlott

váránál. Vagyon kath. pléb.

és szölo hegy.

Szántó , mvs Abaú] Várm. i-

gen jó földje vagyon , sok

bort termeszt, melly a' hegy

allyaikhoz hasonló , dohá-

nya is vagyon.

Szántó t mys Szala Várm.ben,

Sümegtöl i l/a ora F. U. G„

Festetics , lak. Magy. kat<

számok 1069, 15 zsidóval,

tul. pléb.val. Rezi vár al-

lyában , Vindornya mocsár

mellett, ió bor termesztés-»

sel , 's vásárral.

Szántó, hely. Hpnt Várm.ben,

Apáth Maróthhoz 1 \f& óra

a' Lévai úton , P. U. a*

Pásztói Czisztercziták , lak.

tótok kath. jó ásványos for-

rásokkal , és kénfcbnkôves

ferdövej.

Szany , mvs Soprony Várnv



- рб -

ben , Pápához 2 \fi Sopron- StarvaikO , faju Heves Várm

tól 3 óra. F. U. Györi Püs- ben, Febö nemetihez , é)

pôkség , lak. Magy. kath.

hik jószekerezók és dohány

termesztök, számok 1951.

Az uraságnak distes kastél-

lyával, ée a' këzellévo Ke-

bí'ó várral.Itt pásztorkodott

T. Nagy János magyar

Iró.

. ¿a

Egerhez 1 óra , határa er-

dós ée kósziklás. F. U. az

fcgri Püspokség, lak. magy.

kath. Mellette egy magas

kopysz hegyen hajdan vára,

mellyben Ferencsi István.

néhai bgri Püspök íogság-

ban vala.

Szaploncza , Szopunka , hely. Statt, v. A'émet Peltöcz, mvs

Marmaros Várm.bei) , Ti-

sza vize mellett , Szigethez

1 2>fi óra. F. U. Szaplanczai

és más nemes fam. Lak. O-

láhok, egy hitüekjtul. pléb.

val, és hires savanyú víz-

zel.

Stardnd , 1. Zarand.

Zólyom Várm. ben , Dobro-

nyiva mellett , Bucsához

в ?Ja óra G. Esrterházioak

Dobrovai urad-hoz tarto-

zik ; lak. tótok , kath- több-

nyire tul. pléb.val , és haj-

dani er&sséggel.

Stász orttág , 1. Sachsen.

btarusd , Német falu Tolna bzaszfalu, falu Ugocsa Várm.

Várm. Vagyon evang. temp. ben, N- Szöllöstßl 13/jóra.

Бога , és dohannya

Siáraz, falu Baranya Várm.

ben, Lengyeltóthoz nem

jtieszsze , Pécstôl 6 mfd F.

U. a' Pécsi Püspíjkség, lak.

Nyalábi urad. hoz tartozik

lakosi Rusnyákok egy. hi-

tüek. ltt feküdt hajdan U-

gocsa vára ; most hires sár-

ga tobákot készít.

ném. kath. kik sok és jó Szas z hatom , Hundertbüchlen,

dohányt , és fejér répátter- Hunderbei k, mvs Erdély-

mesztenek ; és iskolájok is

vagyqn.

Sldr hegy , Saregen , Szaru ,

hely. Székelységben Erdély-

ben , óyergyó is székben ,

Szármony hegye alatt ; lak.

Székely hat. orzök és Olá

ben , Nagy Sinki Szék

ben Olt vizén túl , egy

völgyben több dombok

köztt , Szombáthoz 5 óra.

Lak. Szászok és Oláhok e-

vang. és ó-hitü pléb.val ,

egy vásárral.

hok, kath. tul. pléb. Fran- Szászka , Német Szászka, bá-

ciscanus klastrommal , és nya vs Krassó Várm. ben,

deák iskolával. Alfalutól 1

ora.

Siarvat , (46o 51' 30" E. Sz.

38o il" l"K. H.)népesmvs

Békes Várm.ben, Szentes-

tól és Oroszházától 4- Csa-

bától 4 óra , F. U. G. Stok-

Közel Ñera vizéhez Oláh

Szászkának általellenében,

Oravic/ához és Moldavához

2 úra Lak. német.ek kath.

vannak ó-hitü Oláhok is.

Egész határa hegyes , erde-

je jó, rézbányája csekély.

hammer, és Keglevics, lak. Szászka, Oláh, kamerálisbá

elegyesék , kath. és evang. nya vs Kfass5 Várm.ben,

tul. pléb.val. Hajdan neve-

zesítette volt erósséges mi

idftnkben , Teschedik ur-

nak gazdaságbéli intézete.

Koros vize sík határán

gyakran pusztittást tesz.

Vásárai jók.

Német Szászkához 1/4 óra,

Szlatina mellett. Határa kó

sziklás , hegyes erdös, több

réz gödrökkel; itt van a*

kamarai hívatal ; innét

megy a' csínáit út Almás-

ha; lak. ó-hitü Oláhok.

StátM
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Száiz Sebes, 1. Sebes.

Siátz , (alsó) kerület. Circu-

lus Saxonicus inferior , Ke

rnet országnak hajdani ю

kerületi kozül egyik,a'Szász

néptol, melly lakja köl-

csönözi nevét, alsó Albis

fónak mind a' két részén

í'ekszik. Fói ezek : Alsó-Al-

A bis, Ilmenau , Saale, We

ser , Leine , Aller, Eyder ,

és Trave; Nagysága 1280 □

mfdekre, népessége 2,200000

те I. megy , kik többnyire

minnyáján Luther' követö.i,

a' kath. és réf. ritkák. —•

Déli része ezen ker.nekhe-

gyes és erdös , fôkép Harz

körül , melly tájék legman

gasabb a' Szász ker.ben. Fá-

val , ásványokkal , fôkép

pedig ezüsttel leginkább

bövelkedik. E* része több

nyire sík és annyira ala-

tsony , högy gátok által

kell a' tenger eilen védel-

mezni. — Termékenysége

külombféle; a' homokos,

mocsáros , és erdös részeket

sík 's termékeny tájékok

váltják fel ; íermékenysége

leginkább a' fóknál szem-

betünö.

F e 1 * o s z t á s a : Albis vi-

ze ezen keriiletet déli és

ész. részre osztja fel ; Az ész.

Tészhez e' következendök

taTtoznak: Holstein Herczs.

Lübeck Püsp. Hamburg és

Lübeck néhai birodalmi

rsok , Meklenburg Herczs.

a' Chur-Braunschweig-Lü-

neburgi tart : u.m. a' Szàsz

Lauenburg Herczegs. és

a' déli Albis tart. Bremen

Herczs. Hadeln tart* Lüne

burg v. Celle Hercz. Calen

berg és Grubenhagen Her

czegs. a' néhai Hildesheim.

Püspókség ; a' Braun-

schweig-Wolfenbütteli Her.

tart. u. m. Blankenburg,

es Wolfenbüttel Herczs. a*

HUB. lEx. V. DAB.

Chur - Brandeburgi tart*

u. m. Magdeburg Herczs.

- Halberstadt fejedeleraség ,

a* Gandersheimi apáturs.

a' néhai 4 birodalmi vsok;

Bremen Goslar , Mühlhau

sen , és Nordhausen. — A"

ker. nagyai' gyülésekben

illyrendbe határozták-meg

eme részeket : Magdeburg,

Bremen, Celle, Grubenha-

gert , Calenberg , Wolfen

büttel, Halberstadt , Me-

klenburg-Schwerin, és Güs

trow ; — Holstein Glück-

Stadt és Gottorp , Hildes

heim , Szászi-Lauenburg¿

Lübek fö intézet , Schwe

rin fejedelemség , Racze-

burg, Blankenburg, Ran

zau , és a' köveikezendö»

bir. vsok: Lübeck , Goslar,

Mühlhausen , Nordhausen,

Hamburg, Bremen.

Szdszok földe i Sachsenland,

Provincia Saxonum> Erdély

N. Fejedelemségnek egy

része ; kilencz székekfe és

két kerületekre oszlik. A*

székek : a' Szebeni , Seges-

vári, Megyeei , Szászsebesi,

N. Sinki, Szerdahelyi, Kö-

halmi , Ujegyházi, és Szása

vsi; a* kerületek , a' Bar-

cza , vagy Brassói és Bisz-

triczi. Д' kilencz egygyütt

fekvö székek : al. és fel. Fe^

jér Kunyad , Küköllö Vár-

megyék, Udvarhelyi Szé-

kelyszék , Fogarasi ker. és

Oláh orsz. koztt osztattak

el. A' Barczaság határos

fel. Fejér Várm.nek némelly

részeivel , Fogirasi kerü-

lettel , és a' Háromszéki

székkel. A* Biíztritzi ker*

Magyar orsz. és beísft Szol-

nok, 's Doboka Várroegyék

küztt fekszik. Nagysága ia6.

a/Ú □ mfdre számlAltatik.

Fólde legabtsor.abb ny.

ra, és kel.re fellebb «rnel-

Barcia-kej legmagasahb ,

Slaob'JMiolhelc I

München I



nágban és Bîsztrîczben , az

elsöben 326 ölekkel, vagy

1956 párisi láb.kal magas-

sabb a' tenger' lapjánál és

így magasabb Vesuvius he-

gyénél , melly csak 1677

lábnyi , magasabb a' Cenis

hegyén levó kápolnának ,

"в.* Sabaudiai Alpeseken ,

mivel ez 1772 lábnyi. Ezen

îtét Szász iter ben esô he-

gyek legmagasabbak is az

Oláh határok felé; а' ко

кер Szász foldon nincsenek

«nagas bérczek, hanem csak

Ikozépszerü és al«heffyek ; e-

fcek köztt nagy szép róna

térségek terülnek el. Azért

a' levego általjában raérsé-

kelt , egésséges , sot a' N.

Küküllö partyain, és nyug.

részeken gyenge is és tisz-

ta. Legjelesebb fó a' Szász

foldon : az Oltvize , mert

a' Maros csak egy kie ré-

/ szét éri a'Szászvsi székben;

más fói : a' n. Küküllö , Sze-

ben , Barcza , és számos e-

gyéb kis fók és patakok.

A' Szászok földe terem az

állatok oszágából: külörab-

féle vad és erdei állatokat,

madarakat , és halakat,

mellyek Erdély esmérteté-

eében el6 adattak ; e* vég-

re külombféle fákkal gaz-

dag erdökkel b&velkedik.

A' szarvasmarhája kissebb

mint a' Magyar országi, de

nagyobb mint sem az O-

láh orsz. lovai is kicsinyek,

de erösek, éstartóssak. Van-

nak juhai és kecskéji is,

mellyeknek gyapjúi a' hely-

telen gondviselés miatt alá

valok , és csak otthon fo-

nattatnak szürke subáknak

fel. A' sertési is kissebbek

valamivel az Oláhokénál ;

a' méhek jól tenyésznek és

igen meghíznak Méz begy

mellett. A' nôvevényekbôl

legjelesebb termése a' búzaj

a'Szász roza kenyeret nem e-

ezik;egy éb gabonája is terem,

kivált kukoriczája , és Bar-

cr.aságban hajdínája is. A*

gyümölcs itt különös s/.or-

galommal , és böven ter-

mesztetik. A* bor a'Megye-

ei és Segesvári s/.ékekben te

rem legjobb , egyéb helye-

ken igen sava»yú;a' hol nem

terem, mint Bare zaságban,

a' ser, vagy rozs pálinka,

szilva , baraezk pálinka, és

az égetbor «z italok ; ezek

színekre , és trr jekre nézve

"dicsértetnek. А/. ásványok-

ból; bányája egyetlen egy

a' Rodnai hegyeken ; imitt

amott másutt is , u. m.

Szernesztnél, Brassó mellett

akad nemes érez ; arany

több helyeken mosattatik.

Erczes vizei is vannak; só-

bányáii vagy kifogytak ,

vagy nem ásattatnak : 1772

ben a' Szászfóldón száralál-

tattak 170989 szán-tó- , 44879

szölö holdfóldek. Szász, Né-

met, Oláh, Czigány, Ma

gyar, Ôrmény , Görög la-'

kosi több mint З00000 szá-

múak. Tulajdon szabadsá-

gokkal , és igazgatással

birnak.

Statt orszríg , I. Sachsen.

Statt Seiet , Mühlenbach, Sa-

besus , k. Sz. Szász vs, azon

nevü Székben, Sebes vizé-

nek keleti partyán , N. Sze-

bentöl4. Károlyvárától *з/4

mfd sánczokkal . és fallal

keríttetett bé.mellyen kettö

a' kapú , és kettô az eitó ;

nehány tornyokkal és bás-

tyákkal. Nagysága belöl

8929 □ öl mintegy 284 h.

és 241 familiákkal. Alsó ré-

szében áll a' fallal kerített

evang. templom , Szentek'

képeivel ; van itt a* Fran-

ciskánusoknak is klastro-

mok és templomok; fö kvár-

tel és vsház, A' keritésen
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kfvül esnek két külsö vsi

e» több majorjai a' Sebes

fó partyain ; az egyikben

Oláhok , Görbgök és czigá-

hyok laknak, kik ó é.s е- Stástváros 5меА, BrooserstuHl,

Sedes Saxopolitána, Erdély

1 _ ' Г» / . j. '1 к ->

vegy, és 1316 más egyébefe

számláltattak.Osztatik egy

k. szabad Szász mvsra , é¿

1 1 falukra.

gyesült hitüek;a' másik kül

sö Vsban vannak Német

országi szállók ; köz iskolá-

Val , serházzal. A' lakosok

közönsegesen mesterembe-

тек és kézmívesek belsö vs

ban , a' külsö vsokban pe-

dig gazdák, vagy napszá-

mosok.

Szrísi-Sebes Széi , Müllenba

cher Stuhl , Sedes-Sabesi-

ensis, Erdélyben kis íjzász

szék , al. Féjér Várm. és

Szász vsi szék között; nagys.

3 а/Л O mfd. Vidéke nem

hegynélkül valóugyan, de

mégse fekszik magasan ,

kel.röl nyugifelé szép la-

pályra nyílik , a' Szász Se-

besi, és Hoszszúfalui tér-

ségekre; a' többi helységi

a' hegyek alatt vannak ,

jnellyek azOláhország és

Fejér Vármegye határin

szélledtek el. Ege lágy és

kellemetes. Nevezetes vizei

a' Zekás , és Sebes (Sabe-

sus) ; földefekete kôvér ; a-

zért essñ után itt igen ra-

gadós sár van ; agyagos és

kövecses néhol. E' széknek

legjelesebb termése а' Ъог,-

ha tiszta és jó pinczébén

tartatik ; a' íoldi vetemé-

¡nyekriek is van divattyok;

a' fának sines szüke ; a' sze-

líd és vad állát is elég ;

taláítatik itt arany is por-

Jban ; dicsekszik egy nemes

¿reznek különös nemével ,

melly Titanium nevet vi-

eel ; más kö , só ásványi és

-Itóvéváltai is találkoznak.

1772-ben itt 3243 szántó ,

23,32 szölö holdföldek , szá-

rnos szarvasmarha , juh ,

leeeske, sertés , sok méh,

ben, a' Szász székeknek e-

gyike, a' Szász Sebes szék,

Al. Fejér és Hunyad Várm;

gyék köztt." Nagysága 5 3/4

Г] mfd. Vidéke ósz.ra lapá-

lyos szép térséggel , delre

felemelkedik hegyekkel,és

bérczekkel. Mindazáltal

levegöje gyenge éá kies,

Küiönös hegye, melly má-

sokkal közös ne volna nines;

Maros vizén kivül , melly

déli határán folyel , jele-

sebb fói a' varos viz , kenyec

viz, Sitbot, 's más erdökböl

sebesen lef'olyó vizek. Föl-

de jó termékeny ; mindert

földi mezei , kerti , ев fa.

gyümölcsök diszlenek itten;

bor is jó terem ; . szarvas-

marhák, 's másszelíd es vad

állatok i szarvasok , ozek¿

kecskék, 's a' t. számosak.

Vas is taláítatik. 1772-ben

4851 szántó , 1825 szölö hold

földek , 's 1791-ben , 2792-

gazdák 51,5 osvegyek és 1 175

egyebek számláltattak ; to-

vábh mvs és 11 falu tarto-

zik ezen székhez.

Sza/zváros , Brostadt , Ores-

tye, Saxopolis , mvs a/.ou

névü székben. Lak. több-

nyire Magyarok , és Szá-

szok , Oláhok, ref. évang. é*

kath. A' reformátusoknak

van itt fñ tempi, két Prédi-

kátorokkal 'sGyran. a' kath.

nak is van pléb. templo»

mok és iskolájok. A' vsíte-

rítetlen ; csupán fo terti-

plomának van kerítésé tor-

ñyokkal , sánczokkaL Vání

itt harminczaid , háromszor

vásár; a' Magyar országi

úton lévón sokat nyer.

Í499 házas gazday 475 öz- Szarigrodt vs Orosz «rea. Ptf-'

7 *
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Szász-tíuda , Bodendorf , Bu-

du falu Erdélyben , a' Se-

gesvári székben nagyobb

részrôl Szászok lakják ío8

" h. egy evang. Pléb.

Sz/isz Csor , falu aleó Fejér

Várm. Erdélyben , ahol sok

timsó szálkák , és jelespet-

rificatumok teláltatnak.

Sztuzd , Szaszdicze, tót falu

Hont Várm. nagy részrôl

Hellenbach uraságé, jó füld-

I'e vagyon a' gabonának ,

lukoriczának , dinnyének ,

bornak. Derék tölgyes er-

dökkel bír.

Szászok , 1. .Sachsen.

ázathmár Vármegye , Szath-

marer Gespanschaft , Co-

mitatus Szathmariensis.

Magyar orsz.nak Tiszán

tulsó kerületében . határoa

napkel.re , Ugocsa és Mar-

maros Várm.kel , mellyek-

töl Gérczi, Bibfi/.adí , Ava-

si bérczek által és Tur vi-

cenek folytával választatik

el ; délre a' Kftvári és kül-

sö Szolnoki Erdélyi Fejede-

lemség vidékitñl Bikallyai

hegyek által ; ész.ról Tisza

vize, Beregh Várm. és Ugo-

csának némelly része ha-

tározza; nyug.r^l pedig Bi

har és Szabolcs Vármegyék

szomszédi. Torpanevüvsa

suget formájára Tiszántúl

esik ; Czikó nevti falu ja pe-

dig kôzép Szolnok keblé-

ben fekszik. Némelly hely-

eégei Erdélyi felsoséggel e-

gyetemben kormányoztat-

nak. az É. Sz. 47° «¿'tól

48° 6' ig, és a' K. H. 40°

2' tól 41» 32'ig terjed. Nagy-

íága i»o Q mfd , mellybñl

száraz mívelhetó 95; víz és

posványság 1.5. Hoszs?a 17,

ezélessége 3—9 12 mfd. Ne-

vezetét vette Szathmárvá-

rátol. Nagy részént kivált

к si.re és é&z.ra hegyes f kö-

sziklas , többnyire lapos ,

és néhol vizenyös. Vannak

e* Várm.nek nevezetes több

sorokra oszló hegyei; il-

lyenek a' Sárkozi , Josef ,

Házi , Aranyos Megyesi,

és Ujvárosi ; azAvasi,Bik-

szádi ; és Bikallyai. Ezeken

íeles hegytetök : a' Ferne-

zely (.FirixanJ Rosályi , Fe-

kete , Gút , Keresztszeghi ;

nagy hegyek az Apai, Szi-

nyérva alyai Tarpa mellé-

ki , és Várhegye. A'Risályi

h^gynek tetején krisztály

szíkü források több ku(fö-

böf erednek , és egy tágas

mezo fekszik. A' feítete , é%

Gut hegy mély tavat fog-

lalnak magol;b?n , melly

tenger szemnek mondaíík;

Vár hegy tetején kies vár

vala. Oldalokon ezen hegyek

derék bikkeseket,tölgyeseket

és erdöket nevelnek , allyaik

szftlft hegyekkel ékeskednek;

belsejekben sok érczekn.ek

•kincstári, külombféle ás-

ványokkal rakvákjazért né-

mellyek mint á' Kereszt-

szegi hegy, által 's meg által

furdáltattak. A* mint bér-

czes , úgy lapályos erdók-

kel is bövelkedik , ezek Tor-

pánál kezdôdvén Egriigter-

jednek ; legnevezetesebb a'

Gombásfoldi; hoszsza két,

szélessége 1 mfd ; és a' Sár

kozi. E* teres bérczek és

hegyek köztt több érczes ,

eavanyú , és sos orvosló for

rások fakadnak ; vizeik;

büdösköves , sós, vasas , és

fojtott levegönek részeibôl

állók; a' Vámfalusi borkút

legkellemetesebb , a'Biszá-

di legsósabb; ide járulnak

a' Nagy és Felsö Bányaí,

Fernezelyi , Bájfalusi 's a' t.

Legnevezetesebb fói : ^Ti

sza , mellynek 1. különös

Icírását , 2) Szamos ; ez is

külön leírattatott. 3) Tur
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■vize ; szélességére nézve fél

Szamossal vetekedik. Ered

S/athmár Várm.nek Avasi

begysorában, Vámfalusi he-

gyekböl, Ugocsa és Mapma

ros Várm.ék szomszéd.ságá-

ban , némelly forrásokkal,

és Tana patakkal , Sárko-

zön álól egyesülvén Ugocsa

vidékét «Szathmaritól elvá-

lasztya , egészen béfoly

Szathmárba, és hét mfd-

nyi folyása után kisÁrnál

Tiszába takarodik. Néhány

malom kerekeket hajt, i-

ezapja soványító hala ízet-

len , de mentében legdere-

Itassabb tölgyes erdöket ne-

vel. 4) Kraszna ered a'Me-.

szesi hegynek tetején cser-

gedezÔ forrásokból , több

vizekkel bovülvén Kraszna

Vármegyét Bikaitol elvá-

lasztya, Homorod viz által

nagyobbra noven elágozik,

és végre Szamos vizébeom-

Iik. Majd semmi partya,

azért igensarmellékes , szé-

lein sok káka , nád, és sás

terem ; halai sár ízüek ; a*

vidék, mellyen mendegel,

Kraszna köznek neveztetik.

5) Balár . Csérna új falusi

hegyek' völgyeiben ered-

vért Tisza újlaknál Tiszába

takarodik. 6) Lapos, kút-

forrása Marmarosi hava-

eokban van, Szathmárban

Kékes forrásból, és Szaszár

patakjával szaporodván ,

Erdö Szádánál a' Szamos-

ha foly. Nagysága Túr vi-

zével egyenlö; igen hasz-

noa, raertaz érczeknek ösz-

vetorettetésére, elválasztá-

eára készített makhinák

forgatására szolgál. Kissebb

fó vizei Szaszár , és Feme-

szely, igen hasznos bányáe

vizek; ide járúlnak Terep,

Homoród, Tána , Színyér

és Kékes, Balkány a' neve-

kedett Kpasznának nevé,

Nevezetes tavai: ae Ecsedt

tó vagy Láp, hoszsza7szé-

lessége 4 rrifd. Egy nehány*

népes helységeket elnyelt

már; ingovánnya mainap

gyakor ember és marha

vesztébejft. Kôzepén állott

Sárvár. Csatornáji iszappab

újra bétellvén a' körül le

vo vidéket új veszéllyel fe-

nyegetik. A' Csehi csudála-

tos tó, felül meleg , alól

hideg vizekkel. Rákta, Ege-

ri mocsár, Szamosból ered,

és Túr vizébe takarodik.

Tovább a' Sár, Holt Tisza,

Holt Szamos, több mocsá-

rokkal , mellyek Halvány

iievet viselnek. Levegñjei

mindazonáltai a' számo»

hegyek miatt egésséges.Ter-

mékeny.iégo külömbözö t

legjelesebb, 's nagyobb a'

Károlyi vidékben , 'Kraszna

körnek S/.atmárfcóI fogvást

Nyir felé nyúló részében ;,

's az egész Szamos közi ¡ár.

han , ha az árvízt&l einem

boríttatik , kozépszerü a'

Nyir fövenyes földe , a' N.

Bányai járás , és a' Krasz-

raközi jár.nak azon része,

melly Bikallyának monda-

tik. Legcsekélyebb a' N. Bá

nyai Avas , és Bánya vsii

kornyéke. Mindazonáltal a'

természetnek sok adomá-

nyival bôvelkedikî az ál-

latok* országábol legelnek

itt gíáratalan sok ökrök-

nek, bivalok', több nemüi

juhoknak , kecskéknek , se-*

ïény fovaknak , ezálos ser-»

téseknek falkái ; mellyek-

bol i& e' Várm.nek IegfÖbB

gazdagsága; 's a'vadaknak,

házi es erdei ezárnyas ál*

latoknaksok fajtáji. Tavai

és fóji is telék külombféb»

vizi állatokkal , madarak-

kal , és halakkal; ezek közt

nevezetesebbek a' meny ,

és kövi halak, pisztrangok

•te
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's a't. A' méhek is nagyon

tenyésztetnek. A' növeve-

nyekböl az említett fákon

kívül legnevezetesebbek a*

gesztenye , szilva és alma-

fák , mellyeknek gyümöl-

csei meszsze földre elhor-

datnak. Az itten termö kor-

mos almák mind hehre ,

mind tartósságokra nézve

igen dicsértetnek. Bövelke-

dik e* Várm. más gyümöl-

csökkel is. Megterem min-

den fêle veteményt, gabo-

inából : búzát , rozsot, ár-

pát , tenkelyt , zabot; ken-

dert, lent; hacymát, répát,

kápo3ztát,salá(át,anist, kö- Stathmár Ntfmati , (44o 46' 30''

ményt, harmatkását, spár- Ë. Sz. 40® 33' 10" K. H.) Sz

Oláh nyelven beszéllenek ;

legnagyobb részént Magya-

rok, Oláhok, OroszokjNé-

metek kevesebbek ; tóbb-

nyire ref-, Római és egye-

eült hitüek ; a' Római kat.

ezáma 26.517 , igen kevés

evangelikusok és számos

zsidók. A' kath. a' Szath-

már Némethi és Munkáp&i

Füspokséghéz tartoznak ,

1778-ban oazveírattak e*

V4rm. ben nemtelenek ál-

tal bírt 66455 по(^ szántó-

földek , 41233 szekér szénát

termö rétek,4242 kapás által

míveltelo szóll6k.PortéjÍ79.

gát, dinnyét, tüköt, földi al-

rnát,d;hár,yt:mindennemü-

fözeleket; gubacsot,k omlót,

's a' t. De az ásványokvál-

nak e* megyének íeginkább

minddíszére mind haszná-

ra. Arany és ezüst ásatta-

tik ki szüntelen keblébíil

N. F. Kapnik, Lápos , Misz

bányákban , Femeszely és

Illoba határin. Rézzel bö-

velkedik, Kapniknál kivált;

találtatik itt elég fekete

<5n, vas; és kénesft , czin-

nober, vismuth, pisgolcs,

egerkö, kobált , fattyú és

festö ércz (Nicolum et Mag

nesium) arany S7in festék ;

a' mészkônek és máznak

xnindenféle neme, a' festö

és mész fold , folyó kövecs,

cab edon « kristály csepegô,

jáspis , gránit, t^jtékkô 's

t. ef. A' Bányászhívatalnak

széke N. Bányán vagyon.

Járása 4 : a'Nyiri , Szamos-

közi , N. Bányai, és Krasz-

naközi. E' Várm.ben szám-

láltattak 1804-ben R. sza

bad k. vsok , г szabad bá-

nya vs , 248 népes faluk ,

12 puszták , 26566 házak,

és 224769 lak. kik Magya-

rok , Némelek , Oroszok és

K. és régi vs Szathmár Vár.

ben ; mert a/.t az ide érke-

zett Magyarok várával egy-

gyütt már készen találták;

Némethit, Gi/.elával , Sz.

István Hitvesével bé jëtt

Németek szállották meg

1006 esztendö korül 1715-

ben isatoltatott e' két ve

öszve, és kir. vsá lön. 1801-

tftl fogvást egy Római k.

Püspöknek széke. Neveze-

tes épületei a' Püspöki la-

kás, imelly egykor Francis

canas klastrom volt , a' kat.

Székes egyház , és pléb. a*

Pap nevelô ház ; azó hitü,

és ref. Szathmári és Német

templom. Viláffi épiileti kö

zül nevezetesebb a* vs há-

za , G. Károlyinak szabad

udvara, ésháza, a' kaszár-

nya , a' vs vendégfogadója.

Van itt kath. Gymnasium

is és Harminczad , sóház ,

Íóstahívatal , ispitályok-

al. Tanácsakath.sokból és

ref.ból álI.Lakosinak szama

10523, ezek közül i2i6kat.

többi réf. ó-hitü és evang.

Házai 22.36 , Portáji 8

Püspoksége 6 , valóságo»

káptalanbélieket , 6 tiszte-

letbéli kánonokat , két A-

QláAokj Magyar, Németés páturokat^a Prépoetokat'
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plébániákat , 18 káplán-

eágokat , ti Professorokat ,

37 nevendék papokat , ,58463

hiveket foglal magá-

ban. ldejárulnak a' T. Pi-

áristáknak két Collegiumi,

a' Salvator renden levo Sz.

Ferenez Szerzetesinek 2. a'

Minoritáknak 1. az egye-

sült hitû Basilitáknak 4.

klastromi.

Szebelleb , Sebechleby , Klieb,

mvs Honth Bárm.ben Schel-

mecztöl 3 1/2 ora, F. U. az

Esztergomi káptalan. Sok

szölö hegyekkel korüivétet-

ve , egy Római kath. pléb.

templommal.

Sttben , Nagy Szeben , Her-

manstadt, Szibie , Çibini-

um , Szabad, Királyi Szász

vs , Erdelynek fö vsa , a'

Szászok'foldén , 419 48' 58"'

hps/., és 46o 22" szélesség

alatt , Bécstol 112 posta.

Résznyire dombon , rész-

szerent lapályon fekszik ,

'e azért felsö és alsó vsra

osztatik. A* felsö megerö-

síttetett volt , beiöle az al-

sóba két elég meredekgrá-

dicsokon jönni le, ezt rész

nyire Szeben vize mossa;

köfala keríti , és nehány

bástyák, és számos tornyok

erösitik. Öt kapuk nyil-

nak rajta , kövel kiraka-

tott, és víz csatomák által

tisztittatik. ' A' kerítésen

kivül fekszenek külsö vsi.

A' vsban 1800 ban mintegy

1200 , a' külsö vsokban 1000

b. a' vsban Szász, Német,

és számos Magyarok , Or-

mény , Görög , a* külsö

vsokban Oláh és Czigány

lakosok, ôszveséggel mint

egy 12000 ezámláítattak. E*

vs széke Cs. K. Generál K,o-

mandónak minden hozzá

tartozó katonai Komissiói,

tôrvényes, és erôssitést i-

gazgatí tisztsêgekkeî egy-

gyütt; tovább a' Kir. kincs-

tárnokságnak a' kamaraí

és bányász dolgokban; a'

Cs. k. ío Harmiczad , pris

ta, lotteria hívataloknak ;

itt gyülnek öszve a' S/ász

rendek is. Jeles religyiói é-

pületi ; az evang. 4 tempi,

nagy és roppant kivált a'

régi kath. templomok. A'

kath.nak plébániás , Fran-

ciskánusok és Ursulinák

klnstromos templomi egy

kápolnával; az elsö új és

szépen épült. Az egyesülfi

Oláhok temploma ; a' ref.

és ó-hitüeknek új és díszes

templomik. A* polgári é-

„ pûleti. közt jelesebbek , a«

evang. új nagy Gymnasiu-

ma, templomoknak általel-

nében, a' konyvtárral egy-

gyütt , mellynek régi épii-

lete Sz. László Prépostsá-

gáé volt ; a' Fo normális, és

Oláh iskolaház ; a' kath.

nevelô , avagy árva és ta-

lált gyermekek* háza ; a'

vsnak erös háza a' köz ar-

chivummal ¿ fegyvertartó

hellyel , és nagy kaszárná-

val egygyüttv A* magános

házak közt dicsö említést

érdemel , felejthetetlen Er-

délyi Gubernator Brucken

thal', Sámuel palotája a'

nagy piaczon , a' mintegy

15000 darabbol állri könyv-

tár, számos Tegi marad-

vány , hazai és külföldi

pénz, gazdag ásvány és érca

gyüjtemény miatt legin-

kább. Itt djíszeskedik egy

ezép 200,000 flnyi kép gal

lería is a' leghíresebb mes-

tereknek munkájiból sze-.

dettetett öszve , mellynek

nem csak Erdélyben , ha-

nem akárhol is a' magánof

házakban párját kereshet-.

ni; jeles épület tovább a'

Hoc¿raeisterMárton könyv-



nyomtató által épittetett

theatrom , a' Galleratinak

selyem fabrikája, az orsz.

gyülés háza , a' Guberná-

tornak lakhelye 's a' t. A'

Szebeni lakosok többnyire

benn a' vsban , mesterem-

berek, kézimüvesek, és ke-

reskedök. Hochmeister egy

nevezetes konyváros itten e-

gész Erdélyre nézve ; van-

nak két nyomtató mühe-

lyek ie, és nemzeti és kö-

zönseges úiságok. Szeben

vsának vidéke is szép; a'

félórányira esö erdÔben le-

limulatságát; az itt folyó

S /eben vizén papiros és más

malmai is vanak.

Szeben , Zeben , Sabmow , Ci-

binium , régi szabad kir.

vs Sáros Várm.ben, Tarcza,

vizének partyán , Eperjes-

hez 2 mfd, kies és egéssé-

ges helyen, köfallal ésbás-

tyával korülvétettve ; két

kapuji vannak, felsö és al

so, a' Tarcza vizi gyúlla-

dáskor szokottfelnyittatni,

külsö vsi népesebbeka'bel-

a'ó vsnál. Épületi között ne-

vezetesek : a' vsnak régi Sz.

egyháza 's a' T. Piaristáké,

kiknek itt iskolájok is van;

az evang. is van itt két

templomok, és 2 iskolájok

a' fei. külsö vsban. Világi

épûleti közül nevezetessek

a' vs háza és némelly föl-

des uraknak házai , kertyei

is jelesek , ió gyümölcsel

bovelkednek. Lent is ter-

meszt. Van papiros malma,

és ferdö háza is. 2123 lak.

kik közül 1497 kath. többi

evang. Portáji 2 <ifô.

fizeheni Szék , Hermanstädter

Stuhl , Cibiniensis , Sedes ,

Erdélyben a* Szászíoldnek

elso széke , határos a' fel.

és al. Fejér Várm.nek ré-

•zeível, Ujegyházi, Megye-

ai, Szeredahelyi székekkel,

és Oláh országgal. Nagysá-

ga minden hozzá tartozok-

kal 29 a/4 П mfd. Vidéke

magasabb a' szomszéd szé-

kekénél ; a* Szebeni lapá-

lyosság 21^ öllel magasabb

a' tengernel , és ész.ra. té-

resebb mint sem kel.re és

délre. Itt kerengnek tudni

illik a* Kárpáti bérc/.ek ; a'

Fogarasi hegytetokhóz }á-

rulnak a'Szebeniek: a'Kir-

tzi hegységek, mellyek Er-

délynek legmagasabb he-

gyeihez tartoznak: tovább

a' Freki , vagy Fellek Avri-

ki, és Vurul , Pujesche ,

Obursche, Avrischelu, Hel-

mik , Obursa , Topologuj ,

mellyen a' meredt Girbova

kószál, és a' Bodislaw Síu-

rul nagy magas hegyek.

Ezek a'felhökbe verik büszke

tetejeket, és sok patakok-

nafc és vizeknek szülö an-

nyaik. Az Oláh országot

elválasztó hegyei Vurful,

Moaschi! Kukuritsul, nagy

magassággal, több forrá-

sokkal , és külombféle 4-

gokkal. A' Portscheschti he

gyek: Laksor, Piátra al Di-

midin, Valie Kurpenelui,

Pika Burschuluj. Qlt vizén-

túl a' Talmácsi vidékben ,

Negován , Zimbrul , Kom-

zál niare és mike , Entresza-

in/e , Klebutsch , Kornu

Plessi , Jurul , Strikátul ,

Vonyágul, Bálintul , Ottav

' Dobrun , 's a' t. Ezeknek

völgyeiben számosak a'

marha járások és tanyák ;

sokak a'név-felírások, azok-

tól , kik meredek tetöket

megmászták ; külombfélék

a' természet kincsei , mel

lyek itt rejtezkednek , és

néha ásattattak is ; A" Kot-

rannai hegyek közt az Er-

délybftl Oláh orsz.ba vivó

veres Tornyi üt, melly egy-

kpr három határ váraktól



— io5

oriztetett , a' Lotor , Veres

Tornyi és Talmácsi várak-

tól , mellyek részszerént az

ellenségnek belölök porjtá-

zási miatt , részszerént a\

vízáradáa miatt elpusztít-

tattak. A' Veres Tornyi e-

TÔsség félórányival idébb

esik a' réginél, egy szikla

tetón, 01t vize partyán ; itt

egy yámház és harminczad-

van, katona örzökkel egy- .

gyütt. Bellébb van a' Kon-

tumátz ház az ö hívata-

losivalegyütt. Ettólfélórá-

nyira bellebb esik a' Ká-

roly szekér úttya, mellyet

III Károly Kir. nagy köl-

tséggel a' kñsziklákból szag-

gat'atott akkor, mikor ¡O-

láh orsz. a' Magyar koro-

nához tartozott, Arxavia .

várral egygyütt , ezen kö-

sziklára írással: Vía Caro

lina in Daciis aperta. 1717.

A' tulajdonképp való ha-

tár Reului Vádului patak-

nál van, Innét nem mesz-

sze láthatni a' Traján Csá-

szár úttyénak maradékit.

E' hegyek köztt vannak

még több gyalog Oláh o?sz.

Ьа vivó útak is. — Neve-

zetes fó vizei , Olt fón kí-

vtil , melly csak egyik szeg-

letét mossa e' Széknek , és

marha tartása sokkal jobb}

gyüraölcsöt is terem ; a*

Heltau i Csereenye hires;

méh tenyésztetése is jeles.

Aranypor mosattatikki i-

mitt amott , külombféla

ólom, Chrysolit, külömb-

féle más ásványokkal talál-

tatik, kiváit Szurul bérc.ze-

ken. Fának legjelesebb ne-

meivel bövelkedik számos

erdeiben , 's jó ízü halak-

kal fó vizeiben , kivált Zo-

odt vizében. Vannak külö-

nos küvei és kové vált-

tjai is. 1772-ben .3.3863 szán-

tó , 14836 kaszáló, 14406 szö-

10 holdföldekkel , 1791-ben

L5£$4 cselédes gazdákat,328i

özvegyeket 8477 egyebeket

számlált a' kátonákon kívül;

osztatik a'Szebeni í'ft székre,

mellybenSzeben,Sz.K. Szása

vs , 24 szabad mvsokkal és

más helységekkel ; két filU

ál székekre , Talmáts , és

Szelistye ; mellyek az ngy

nevezett hét Bírókhoz tar-

toznak;ésa' szétfekvo hely-

ségekre , mellyek 7 Bírák

jószáginak is mondatnak.

A' Talmácsi al-székben fó-

hely Talmács és Britza öt-

más helyekkel,a' Szelietyei-

ben Selistye hat helyekkel.

A' jószágoknak száma 14.

a' Talmátsi sz¡éken által O- Szczerzec , vs Gallitziában a»

láb orsz.ba siet, a* Szeben,

melly Szeben vsánál elfoly-

ván , Olt vizébe e/akad ; a'

Zoodt (Szád) vize ,Szebenbe

foly, Lotra,fejér Reuezbach,

Hartbaçh, 'sa' t.Sokpatakok-

kal együtt. Levegojee' Szék

nek mérséklett a' Szebeni

yölgyekben, de a' hegyek-

Lembergi ker. vagyon ben

ne egy kath. és GôrôgPré-

postság, és egy 1/4 órányi-

ra német Koloniája, melly

Rozenbergának neveztetik.

Stczuczin , vs új Lengyel orsz.

ban a' vólt Lomzai oszt.

. 270 h. 1900 1. A' PiáristáK

itt oskolákat tanítnak.

ben Julius* \ugustusig is el- Szcturowice, urad. és mvs Gal-

hever a' hó ; a' nedves hi

deg tetejeken ki állhatat

Ian. A' szántást vetést itt

szorgalmatosan üzik , a'

liciában Zloczowi ker.

Stry fónál. Vagyon itt egy

kath. és egygyesült Gor,

tempi, és vám.

szólómívelést is , de Ьога Sxécs , Rima S/.écs, mvs GK-

savanyú és alávaló , . a' mor Várm.ben, Rima vi»
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lemellett, Rima Seombat-

hoz 4 óra F. ü. H. Kohá-

ту. Lak. Magyarok , kath.

evang. tul. pléb.val , jó

vásárokkal.

Széct , Gil népes mvs Zern-

plén Várm. kellemetee vi-

déken , vannak bö szántó-

fólde, lak. Magyarok, Né-

metek , Totok , Rusznyá-

kok , kik részént kath. ref.

részint , egyesültt Görö-

gök.

Bzécaény , mvs Nógrád Várm.

ben , Ipoly vizénél, Rimócz

mellett, az orsz. úton Sza-

kálltóli 1/2 Losoncztól 3.3/4

mfd F. U. G. Forgács és

több uraság , lak. Magy.

kath. Az uraságnak szép

kastéljával, ésa' Salv. Fran-

ciskánusok klastromával ,

kik plébánusok is egyszer-

smind. Lak. kath. evang.

és zsidók ; a' kath. száma

• 32,50, az evang. ,52 és zsi-

dóké 475. Itt 1705-ben dié-

tát tartott II Rákoczy. Vá-

та mellette levö kies dom-

bon épült, sok viszontag-

ságokat szenvedett. Nem

meszsze hozzá vala Szent

György vára is.

Szécsi sziget, mvs Szala Várm.

ben, Abó Lendvához 1 1/3

ora, F. U. G. Szapárí , haj-

dan Szécsi fam. Lak. Magy.

Horv. kath. régi várral,

pléb. templ.mal, jó szßlö

hegygyel. Mellette a' Ker-

ka vizi mocsár.

fiéék , Szék Akna, Secken,

Szik, priv. mvs Erdélyben,

Doboka Várm.ben , Rolos*

vártól 3 ф óra , F. U. a'

k. kamara és más több u-

raság, Lak. Oláhok , Ma

gyarok, kath. egy. ésó-hi-

tüok ref. tul. pléb. magis-

tratussal és iskolákkal.

^zegedy Szegedin, Segedinum,

az E. Sz. 46Э ,5/ 20" ésa'

К. Ц. 37° 49' 30" аДа«,ц,

és népes Si. k. vs Csongrád

Várm.ben , e' tart.nak fft

vea , a' Tisza partyán , Ma

ros vizének bulugával ösz-

vefolyásánál. Szabadkához

4 Pesthez 24 mfd. Négy ré-

szekre osztatik: elsö a' vár,

belsó ve , vagy Palánka,

második a* külsö, harma-

dik az alsó és negyedik a'

Sz. Rókus vs. A' vára tég-

. lából rakott falakkal és

eánczokkal korül vétetett ;

öt pléb.kal , 's hat Szent-

egy házakkal díszeskedik ,

mellyek közt 1 a' Minori-

táké , kettö az ó hitüeké. Is-

kolája . mellyben a' T. Pi-

áristák taníltanak jeles;

benne Philosophia ie ok-

tattatik. Van rendszerént

való tanátsa , fenyílék há-

za , és Póstája is. Epületi

ко/ ött számos jeles házak

vannak: Külsö vsaiban só-

házak vannak. Határa iól

termo; réttyei gazdagok ;

legelöji tágosak. 10 puez-

tákból álván ; két urada-

lom tartozik hozzá, egy-

gyik Csongrád másik Tq-

roiitál Várm.ben. Lak. de-

тек, eros , caíaos Magya

rok, és Ráczok ; bszveség-

gel , mintegy 30000, közü-

lök 26894 kath. Jelesebb

polgári keieskednek , ki-

vált dohánnyal , külömb-

féle mesterségeket üznek ,

egyebek marhatartásból ,

gazdáskodásból , halászat-

ból élnek. Itt születtek T.

Dugonics András , ésT. Be

ne Ferencz árdemes Hazai

Iróink ; régi viszontagságit

leírta Vályi András; az i-

den a' vizáradás által ször-

nyö károkat szenvedett e'

vs; több mint 1500 ház le

dölt beiöle.

Siegvdr , falu Csongrád Várm.

ben , Kurcza viae partyán,

Tiszához 1/2 Szenteshe» >•
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Szegedhez 5 mfd. A' Várm.

юек szép házától díszesít-

tetik , folde fekete és jól

termô. F. U. G. Kárplyi ,

lak. Magy. kath. számok

3290 , 18 profest. 21 görög

és 11 zsidó, kikmarhatar-

tással, szárjtással , vetés-

sel , halászattal gazdagod-

nak.

Siék , falu Heves Várm.ben,

nagy knpasz hegyek köztt

egy mély völgyben, Egertöl

30га. F. U.Széky és В. Or-

czy uraságok , lak. magy.

kath, sos és fehérito forrá-

sáról, zöld , veres* i és sár-

ga színü kôvèirôl esmére-

tes. Vagyon két szék falu

Baranya Várm. is. '

Szék . (460 ,54' 3' É\ Sz. 4»°

33' K. H.) mvs Erdélyben,

Dbboka Várm.ben , azonne-

vü )ár.ban. Itt gyülhek osz-

ve a* Várm. rendei, éstiázt-

yiseloji; elhagyalatott só

áknákkal, és számos vásá-

ró'kkál.

Szekcid , falu Baranya Várm.

ben Kapos vize mellett,vásá-

yos Dombóho/. këzel, Pécstôl

6 ór/a , F. U. H. Eszterházy,

Jak. magy. kath. és evang.

Itt íok dohány termeszte-

tik.

Szekcsô, mvs ezen Várm.ben

Mohács , és Báttaszék közt

í'ekszik , F. U. Bésán és más

nemes fam.Lak. elegyesek,

báth. és "6 hitüek,tul. pléb.

val, a' kath. szá.ma 2136,

a" görbgöke 712 , 50 zsidó,"

val , póstahívatalial , és

Duna partyán fekvô régi

várral.

Székçgyhqza , derék puszta

Csanád Várm.ben.Tót Kora-

lóskoz 1/2 óra. Itt a' 16 ,

marha, és juh tartás igen

számos,

Siékelyjbld, Székelység, Land-

fô székekbôl , vagy kerfi-

letekböl áll: az Udvarhe-?

lyi , Háromszéki , Csiki ,

Marosi , és Aranyosi szé

kekbôl , mellyekhez ne-

hány kissebbek is tartóz-

nak ; fel. Fejér , Thorda,

Küküllft Várm.ék, Oláhés

Moldva országok , a' Bár-

czaság és Köhalmi szék

kozt széltében Vannak. Az

Aranyos szék a' Magyarok

fôldén, al. Fejérvár és Thor-

da Várm.ék köztt fekszik«.

Nagysága 1443/4 □mfd. Lak.

többmintijoooo.Földe kivé-

vén az Aranyosi széket egész

Erdélyben legmagásabb tele

bérczekkel és hégyekkeí ,

de vannak szép és térmé-

keny róna térségei is. Leg

magásabb havasi kel.re fek-

szenek léginkább; 'közöttÖk

legnevezetesebbek a' Büdös

nevüek ; teméntelen nagy

erdeji vannak kivált Mold

va orsz. határin, a* Gyer-

gói és Çsiki vidékekben;

legmagásabb részeiben se

terméketlen, földe j de fí-

nom|, és metszö levegoje

miatt a' ) hegységekben a'

fenyófákori kívül más nö-

veméñy hem igen idülmeg;

a" ki irtott , vagy szélvész

által kipusztított tieztásin

szép buza terem , de a' la-

kosoknaknem elegéndo. FÔ

és elsö fó vize Oít (Aluta

Altflusz) Gyergyói als.zéké-

Ьеп ered , a* Csiki és Há-

rom széki szé.keket nedve-

sítvén , Maróthnál elhagy-

gya horinyát. Második Ma

ros vize , ez is Gyergyói

székben ered » Marosi , és A-

ranyasi székek' részeit mos-

sa ,sokat szolgál a* fák'és só,

szálíítására. A' két Kükül-

16 vizek is itt erednek Ud-

varhelyi székben nemmesz-

der Szekler , Erdflyben , öt eze egymásho?. Aranyos vit



ге a' maga nevû széknek

tulajdona ; Horaorod vize

az udvarhelyi , a' Fekete

vis a' Háromszéki székben

Iteletkeznek, sokmásnagy,

es kisfó vizekkelegygyütt.

Nevezetes tavai: az Anna-

a* Ceikinek a' Gyergyoi es

Kászoni; a' Haromszekihez

a* Sepsi , Kezdi, és Orbai

vidékek Miklós várral egy-

gyütt. F6 vsa egész Székel »-

ségnek Marosvásárhely Sz*

k. V8.

tó egy Csiki magas hegyen, Stdkely hid, mvs Bihar Várm.

a' Pokol tócsa Kovásznánálj ben, Nagy Letta és Mar-

gitta koztt,pósta válló hely.

F. U, G. Kevenhüller, lait,

elegyes Мару. kath. és réf.

tul. pléb.val. Mellette fek-

ezik. Fgy régi vár, és Szé-

, j kely vsa.

gébb az Aranyos Székinél. Stéket fejérvdr , l. Fejérvár.

Termései : a' kiilômbféle Steklerburg , I. Szereda.

vad állatok és madarak ; Stektzdrd , népes mvs Tolna

a' marha tartás a' lakosok- Várm.ben , Tolna és Batta

is a Piricskei tó. Vannak

ezámos ásványos vîzei is.

Levegöje tiszta és egésségess

a' Sv.ász székek ¿a KiiküllÖ

Várm. nek határinál kelle-

metesen mérsékelt, és tryen-

- 'LL A ' 1 * ' 1

nak legnagyobb gazdagsá-

ga; mindennémü gabonát

is terem, de Ieginkább ku-

koriczát és hajdínát ; do-

hányt is és kiilômbféle

hasznos füveket és gyóke-

reket, csak bort nem, Maros

'sAranyos széket,és azUdvar-

helyinek egy részét kivé-

vén. Erdeji mindennémü

fanemekkel, asztalosoknak,

festöknek , timároknak al-

kalmatos fákka|. Többnyi-

re kristály tis?ta pataki jó-

ízü halakkal, pisztrángok-

kal 's t. ef. bövelkednek.

Nevezetes az Olt vizi csik-

hal is. Belseje kiilômbféle

ezék köztt pósta hely. F.

U. a' tudományi kincstár,

lak. elegyes Magy. és Ném.

51,57 kath. 1625 réf. a evan.

7 ó hi t íi , 6 zsidó. Sárvize

mellett. Hajdan hires Apá-

turság vala , itt , és a'Be-

nediktinusoknak klastro-

mok. Itt temettetett el II.

BélaM.Kir. Van benne kat.

és ref. pléb. temp. Várm.

nek díszes haza, ispitály,

és póstahívatal. Veres bo-

rai híressek és külsö orsz.

ra is elhorddtnak; határa

is termékey ; lak. Mester-

eraberek és mezei szöllös

gazdák.

ásványokat r'ejt magában, Stékudvar, nagy Oláh falu

mellyek kozttlegjelesebba* Arad Várm. mintegy 600

h. egy nem egy egygyesiilt

Görög tempi, szép erdöji ,

és marhái vagynak.

Szelecscín , Oláh falu Arad

Várm. vannak szftlóhegyei

's a' nem eg?yesült Görö-

göknek tempi.

J CJ t m Вт

so ; vasat és rezet is ad va

lamit; a' kénkô és több e'

feie Büdös hegyében elég

van ; a' mészko is itt elte-

riilt , mellyet a' tüzellö fá-

nak boségéhez képest kii

lômbféle barlangokban

"számtalan mérôknyire é- Sielect, Selce nagy falu Tren-

getni 'st.ef. A'székelyfôl

Üön 1772-ben számláltat-

tak 141128 ezántó , 49281

rét , 4867 szöllö holdfôldek.

AzUdvarhelyi széknek része

К-

csin Várm. Inowetz hegye

alatt ; vagyon egy kath,

tempi. Savanyúvize, papi

ros malma , 2 kallója, de-

rék erdöi , mészégetése ,

eresztúr ósVargyas vidókej mellyel egész Trencsénnek
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¿s a' börül lévô vidéknek NB. A' mi itt Stent, alatfr

szolgál. Illésházy Grófé. nem találtatik , lásd

Szelnicze , Szelnicza, mvs Lip- San alatt.

tó, Várm.ben egykor, most

csekély hely. A* Likávi u- Stent Agatha, Agnetlen, Ag-

rad.hoz tartozik, lak. tót. nita, k. Sz. Szász Oláh mvs

bath, többnyire, Vágvizé

hez nem meszsze , szép a'

vidéke. ^

bzemere , Repcze Szemere ,

mvs Soprony Várm,ben,

Dénesfalvához és Soprony

vshoz nem meszsze ; F. U.

több uraság. Lab. Magy. és

bath, juh tartással, tul.

pléb.val.

Szemper , Szempecz , Wart

burg , és masPosony Varm.

ben , Sárfo és M. Bei kozt,

Csehlésztol i óra. F. U. G.

Eszterházy Ferencz. Lab.

Magyarob , Tótok , Néme-

teb , kath. számok 1430 , 25

evang. és 50 zsidó lak. tul.

pléb. jó vásárokkal. Itt egy

kor fenyitö ház is volt.

Szencz, Szeniczíum , Szénás fa-

lu , falu Bars Várm. F. U.

Erdélyben Nagy Sink Szék-

ben hegyek köztt Hartbach

vize mellett. N. Senktöl 3

i/4 óra, evang. és ó hitü

pléb.val , lakosi többnyire

mind mester emberek, ki-

vált kádárok , vargák , és

szücsök , három vásárok-

kal, és 1 halas tóval.

Sx. AnncL, ó , v. Komlós, mvs

Arad Várm.ben , Simánd-

tól 1 óra , F. U. G. Fekete,

lak. Oláhok ó-hitüek, tul.

pléb.val. Evel határos uj

Sz. Anna mvs Világos é»

foldvár mellett, ennek G.

Fekete a' füldes ura , lak*

magyarok , és ném. kath.

tul. pléb. és Piaristák Col-

legiumával, kik itt isko-

lákat taníttanak. Lak. roar-

ha , ló és juh neveléssel

Gróf Amade és B. Horeczky gazdálkodnak le^inkább.

834 kath. 850 evang. 24 ref.' Ide kozel látszik a' Tráján

és 680 zsidó lak. tulajdon Cs. sáncza.

pléb. St.Antal , 1, S. Antal.

Szendrö , Magyar mvs Borsód Sz. Benedek , Swaty Benedik,

Várm.ben. Vagyon egy ré

gi vára, kath. tempi, mal

ina. F. ü. G. Csáky.

Szenitz, Tót mvs Nyitra Várm.

Miava fó mellett. Van két

nemes kuriája, egy kath.

's egy réf., tempi, és zsidó

fceinagógája , Harminczad

hívatalja. A' lakos,ok a' me-

zeimunkából, kender,len,

bor termesztésból, vízi mü-

vekból és kereekedésbôl il-

nek.

mvs Bars Várm.ben Vere-

béltól ésLévátóla óra, egy

dombon , Garam vize mel

lett, kereskedô hely , és hí

teles levél tár;. itt gyakor-

ta Vármegye gyulési tar-

tatnak. F. U. az EszteTgo-

mi Erseki káptalan , lak.

tótok , kath. régi gothua

templommal. Itt hajdan

Benedictinusok l«ktak : itt

temetkezett a' G. Kohári

familia.

Sz. Benedek , Benchesdorf, Be-

Szennográd , Szenohrad/.a , tót nyik , mvs Erdélyben, al
falu Hont Várm.ben. Va- ■ — ■■

gyon egy kath. pléb. Ju-

hai , 's az erdókben sok

vad sertése.

Szentct , l. Zenta. * í

só Fejér Várm.ben , Tovis-

tôl l óra. F. U, több nemee

fam, lak. Magy. és Oláhok,

réf. és Ó-hitü. tempi.mal« •

Sz, Domokoj , fékszik a' 4$»



27" É. Sz. es 4Sd 26' К. H.

alatt, Mvs a/. Erdélyi nagy

Fejedelemségben a' Székely

Csik Szék Feho Csik Járá-

sában ; mintegy 300 h.kal ,

s* mellyek többnyire fából

vannak ugyan de csinosan

építve takarosan ki fejérít-

vé es közel mind zsende-

lyezve; tübb mint .3000 1.

a' kik mind Székelyek ki-

vévén egy nehány többnyi

re csak magyar nyelvet es

mero Oláh jobbágyokat ,

es az itteni ércz bányánál

munkálkodó külfoldieket.

Díszeskedik egy igen szép

Kath. és egy Görög egye-

sültpléb. tempi.mal. —Kör-

nyéke meglehetös nagyság-

ra róna , mindazonáltal

flinden oldalról hegyek

ertelik , ki vévén déli tá-

jékának egy részét : ugy-

mint : kel.rol Naskalat ,

nyug.ról Garádos bércz ;

esz.ról jelesebbek Magos-

bük, Tarkö, Letö. Vannak

ugyan nyug.ra is még né-

hol sürü , es tágas erdök ,

de ezek szembetün&ül rit-

kiilnak az itteni, a' Sz. Ta-

mási és a' "Gyergyo járási

íakosok által; kef.re , és fô-

képp ész. ra még iszonyú

nagy erdök fedik a' bér-

ezeket; — Ezekben a' Iako

sok naponként újjabb újabb

öröksegeket foglalnak és

kétségkívül eyen szorgal-

moknak mindég elegendö

tatgy fogmaradni. —■ Ám-

bár a* levegô egész Csík

székben nagyon kedvez az-

egésségnek , mindazonál

tal itten mínden helységei

között a' legtisztább , és

íegegésségesebb. — Jele-

sebb fói az Olt, melly ezen-

helységnek кel. reszén ész.

rol délre igyekezvén", -vé-

gig megyen, a' nyug. ré->

Яйёпек alaójába bé csap a'

Hév pataknak egy ága , és

a' helység végén ar, Oltal

eggyesül; a' más ága elöbb

a' Garados patakba , az-

után nem meszsze evel

eggyütt az Oltba szakád.

— Ami novevényi termésit

illeti: A' Íakosok erössen

üzik a' szántásvetést, ken-

der , len míveiést , török-

búza , krumpli, imitt amoit

haritska, hüvelyes vete-

mény , káposzta, és más

kerti vetemeny termesztést.

Asványi termése: van egy

veres réz bányája Balan ha-

vas bérczben , melly min*

den ércz jegyek szerént töb-

bet igér mint a' mellyek

Vezelnél , és Kazaneschd-

nél Hunyad , és Za-

ránd Várm.ben vannak; e-

zek esztendônként çsak sooo

mázsa veres rezet szállít-

nak ki. Azon ércz nemek

mellyek eddig Sz. Domo-

koson találtatnak ezek :

veresréz kövecs, (Gelf) tég-

la ércz, veresrézkék, tisz-

ta veres réz ; más értzek

nemei olly bftségben mint

a' veres réz eddig nèm je-

lentek meg ; vannak a' ne-

mesèbb érczeknek is vilá-

gos nyomdoki imitt amott,

de még eddig a' kolcséget

felül múló mennyiségére

nem akadtak ; illyszörnyü

egymást váltó ko bérczek-

ben méltán várhatni , hogy

az arany , és ezüst is mel

lyek már nagy jeleket bo-

csátottak élôre , egykdr,

telyes reménységet hirdet-

ve, kifejtozzenek. — A* szar-

Vasmarha tartásban , juh-

tartásban , sertés tartás

ban , baromfi i és méh! te-

nyésztésben nem kevés ha-

szonnal foglalatoskodnak

a' Iakosok. — Valamint az

itteni bányászat a' lakosok-

nak számát napról napra-



<öregbiti , ugyan az a' kéei-

mesterségek tokélletesülésé-

nek is hatalmas elö тог-

dítója T és vannak is közel

minden rendbéli mester-

emberek : több szütsök ,

vargák , esztergályosok , la-

katosok> kovács mühelyek,

'9 a' t. igen alkalmatos or

lo malmok ; méltó említe-

ni egy ácsnak (Kedves Pé

ter) a/on nagy gyümölcsii

szorgalmát , mellynekelso

zsengéje is a' Sz. Domoko-

si kath. templomban fé-

лyeskedö rövid idön ké-

szült három legpompásabb

fa óltár , szemlélik már

Udvarhelyszéken ismégto-

kéletesebb óltári míveit

'a a' t.

Si. Endre, 1. Endre Sz.

Stentes , népes mvs Csongrád

Várm. Karcza vize partján

Szegvárhoz és Csongrádhoz

egy mfd. F. U. Gróf Káro-

lyi. Lakosai magyarqk , ré-

szint kath. részint pedig

protest és ó-h¡tüek , a' kat.

száma ,572.5, a' Protest : 9470,

a' görögöke pedig ,30o rae-

gyen 35 zsidóval ; mindegy-

gyik felekezet tulajdon

tempi, pléb. és eklesiájával

bír. A' vs több díszes épü-

letet számlál. Határjagaz-

dagon termö. Halban és

szárnyas vadakban bövel-

kedik.

Яг. Gellért hegye, Möns S. Ge-

rardi , Blocksberg , jeles

hegy Pest Várm.ben Buda

várától kel.nek 1/4 tfra ,

Pest vsával általellenben a'

Duna partján ; magyar és

deák nevének eredetét Ha-

zánk virágzása elsö száza-

dában találni fei, midön

tudnüllik I András K. visz-

szahozattatása alkalmával

ü' volt és már egyszer el-

hagyott vakságba botlott

Magyarság Gellért Csan-ádi

Püspököt e' hegy mellett

ölte vala meg, vagy a' mint

némellyek akarják, e'hegy-

röl taszította volna le. Ma-

gassága 60 —70 ölnyi le

bet , külso formájára néz-

ve a' Baranyai Harsány

hegybez , kivált a' mint ezt

Siklosról tekintvén láthat-

ni, nagyon hasonlít. Csúcs-

csát a' Kir. magyar Égész-

torony díszesíti kettes ve^

resréz kupjával. Tovéta'

hires Rudas melegferdök

nevezetesítik a* Budai Rácz-

várostói kôrnyékeztettve ;

délkeleti oldalát pediglen

ama jeles Budai borokat

termö szöllök borítják.

Sz. Gothárd, l. S. Gothard.

Stent Ivóny , magyar fálu

Nógrád Várm.ben Beszma

hegyin. Vagyon egy kath.

tempi, eavanyú vize szölö-

hegye , mellynek bora a*

savanyúsága miatt Lachrl.

ma Xti név alattismértetik.

Stepe* Szombatft, Möns S. Geor-

gii, a' 16 Szepes vsoknak

egygyike , egy dombon,

Poprád vi/.énél < Lucsivná-

hoz i \fi ora. tul. Magis-

tratussal és pléb

Szepes Vármegjre , Zipser Ges-

panschaft f Comitatus Sce-

pusiensis, Magyar orsz.nak

Tiszán innensô ker.tében ,

ész.ra Galliczia és Sáros

Várm. kel.re Abauj, délre

Gömör , ny.ra LiptóVárm.

gyék között. Nyug.rél is

Itornyékezi „ Gallicziának

egyrésze az É. Sz. 48o 39'

40" töl 49° '¿5' igy és a' K.

H. 370 4// toi 38o 44' ig ter-

jed. Nagysága 6ô Q mfd.

Hoszsza mintegy 10. széles-

sége 6 mfd. Nevezetét veti-

te Szepesvárától. Földe he-

gyes , völgyekkel és né-

melly sík térséggel vegyest.

Szántófoldei , és legeltetö^i

ezeken elszórva, Sek nagy



vsokat , 28 mvsokat, »78

falukat , 68 puaztákat , 's

109949 l.kat számlál , kik-

nek Ëlejiket hajdani Kirá-

lyának hitták ide ; ezek-

hez járúltak számos Tótok

is ; amazok a' Magyar

nyelvnek íélelledségi , leg-

többnyire evang, és kath.

ezek a* Szepesi és Rosnyói

Püspükséghez tartoznak. E'

Várm.ben fehszenek a' Sze

pesi 16 vsok is , mellyeket

M. Therczia 360 eszlendok

után a' Lengyeltktöi visz-

s/.a szerzett , és a' Magyar

koronához kapcsolt , meg-

hagyván lakobafkat volt

szabadságokban,ésrégi szo-

kásaikban. A' hajdani, 10

Királyi TestorzoDárdások-

nak székeik is (Sedes de

cern Lanceatorum , e' Vár.

he/, tartoznak. A' Várna.

portáji 83, a' Szepesi vso-

ké 33 ; a' dár.dás birtokoké

4 6/8. Felosztatik Szepes

Várm. 4 járásra: a* Magu-

rai , Karpát allyaí, Löcsei

és a' Hegyi járásra.

hazában hires. Lent sokat Szepes vár , Spiaky Zamek,

és iól termeszt, marháji nem Zips Sthlosz , Arx Scepusi

hegyeinek királlya , és añ

ilya a' hires Tátra , Kar

pát bérczeknek egyik 19 he-

gyekböl öszvekapcsoltatot

ága ; azok között legmaga-

sabb a' Loraniczi bércz leg-

nevezetesebb a' Kir. hegye,

mellyen vendégeskedett

1474-ben Máttyás Kir. Kü-

lombí'éle tavai is vannak

azon hegyein , illy en a* Tel-

kai ztild és kékesfoltú tók,a'

Késmárki, zöld ésfeketetó,

Bélai fejér tó Steinbachi és

békástó. A' Lengyel orsz. fe-

lollévo oldalon a' jégtó 'sa' t.

Ezekbôl számos Го és patak

vizek erednek. A' fó vizek

kozül jelesebbek Poprád ,

Dunavetz , és Hernád. Ne-

vezetes savanyú vizei is

vannak. Ezek az 5 neveik

alatt fordúlnak elö. Leve-

góje e' Várm.nek hives ,

de égésséges. Termékenysé-

fe közepszeru : földe meg-

ívánván a' szorgalmatos

tníveltetést : búzája és ár-

pája szapora , rozsa bo;bor-

sója , kivált a' Löcsei egész

nagyok ugyan, de frissek és

tartósak ; juhai kiváltképp

hasznosok , mind gyenge

szörökre , mind zsírjokra .

mind kedves ízekre nézve.

Külümbféle erdoségiben

8ok vadai is vannak. Ha-

lai is vannak , kivált Pop

rád vizében. Rezet és vasat

ás , arany és ezüst bányáji

tnegszüntek. ' Külümbféle

karniol és más drága kö-

vek is találtatnak itten ,

Jkivált Király hegyén ; grá-

ltitk& es gránát is van it

ten. E' Várm. igen számos

túdós és kézmives férfiak

hazája ; gyolcsal kereske-

dése legjelesebb egész Ma-

> gyar orsz.ban : sok bor is

roegy rajta keresztül. 2 к.

ensis , az É. Sz 48° 58' 20"

alatt Omlott vár egy he

gyén Szepes Várm.ben , ált

ellenben egy hegyen fek-

szik a' Püspöki kastély ; a',

kath. és pléb. tempi. А* к ar

mara hívatalosinak lakhe-

lye , a' Királyi Archivum-

mal, és 1 vendégfogadóval.

Locsétôl 3 6ra.

Stepesvárallya, Kirr.hd'orf,Pod-

hrare, a' 16 Szepes Várme-

gyei szabad- vsoknak egyi-

ke , F. U. a" K. kamara ,

lak. német kath. és evan.

tul. pléb.val. Misericordia-

nus klastrommal , Lóese-

hez3 1/4 6ra.

Step viz , Sc.hönwasser . Fur-

mosz , hely, Erdélyben Csik

Székely Szekben. Sz. Mi-

hálytól
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hálytól 1/2 6га. azon nevü

pátalmál. Sz. Miklós mel

lett. Lak. Székely örkato-

nák, Oláhok és leginkább

Ürmények , tul. kath. ká-

polnával, és ó-hitü tempi,

mal.

SzépAalom , falu Abaúj Várm.

Zeraplén határinál. Vagyon

egy kastélya , melly ama

)e\es Magyar LiteratorKa-

zinczyé , kies szép vidéken

fekszik, 's honnan nevétis

kölcsönözi.

Szered , mvs Posony Várm.

ben Vág vize mellett, N.

Szombathoz 2 óra, F. U.

G. Eszterházi; lak. Magya-

rok , és egyebek, kat. más

félék , és zsidók. Az Ura-

ságnak régi várával, tul.

pléb.val, sóházzal, ispitál-

lyal ) szálfa kereskedéssel,

országos vásárokkal, 's egy

híddaí a' Vág vizén.

Szereda , szegény Szered ,

Mnyerkur , mvs Erdélyben,

Székely Maros Székben ,

Maros Vásárhelytol 3 1/4 ó-

ra, két Nyárád vizeinek

oszvefolyásoknál ; lak. ne

mes , szabad Székelyek ,

és Oláhok , vásárok

kal. -*

Siereda , Csik , Szeklerburg ,

Mnyerkur , Sicoluburgum ,

szabad mvs Erdélyben ,,01t

vize mellett, lak. többnyi-

re határ örzök; kath. pléb.

val, tul. Magistrátussal.

Szerdahely %zék , Reuszmärk-

ter Stuhl, Sedes Mercuri-

ensis , Erdélyben a' Szász

Székeknek egyike; az alsó

Fejér Várm. es Szebeni, 's

Szász Sebes-Székekkozttel-

osztatva. Nagysága 4 Qmfd.

Földe elég alacsonon fek-

szik ugyan,mégsem egyenes

de nagy hegyeknélkül va-

ló , . csak csekély patakok-

KaI. íLevego ege mérséklett,

's olly lágy , hogy sok he-

Hull. LEX. V. DAR.

lyen a' szßlö bétákaratla-

núl hagyatik. Termékeny-

eége jéles , kivül mezei

termésekben és borban.

Marha tari ása , és méhte-

nyésztetése is jó; találtat-

nak itt kiilombíéle márr

ványok is, '3 a' t¿ 1791 -bon

2772 cselédes gazdákat , 553

ozvegyeket, és 1447 egye-

beket; 1772-ben 6076 szán-

tó , 1080 rét, .35 szölft-

holdföldeket számlált. Egy

fô mvsra(Szerdahely,Reusz-

markt) és 10 más hely-

ségekre osztatik.

Szerdahely, mvs Posony Várm.

ben Csalló közben , Somor-

jától 1/2 óra, a' PosonybóT

Komáromba vezetö ország-

úton. F. U. a' G. Pálfi , Po

sony Várm. nek fö Ispán-

nya. Lak. Magyarok , kat.

З63 evang. 12 ó-hit. 10 zsid.

,501. Héti és országos vásá

rokkal . kereskedéssel.

Szerdahely , falu Baranya

Várm.ben , Viszlóhoz 1 {/a

Kovácshidához 1/4 óra. F.

U. G. Battyányi , lak. Magy.

ref. többnyire , régi temp,

mal. A' melleltelévô nagy

posványos berekben a' volt

veres barátok' lakhelyének

maradéki mutattatnak.

Szerdahely , Reuszmarkt, My-

erkur , Mercurium , mvs

Szerdahelyi Székben Er

délyben, fô helye ezen Szék-

nek , evang. éskath. temp,

mal, Szász lakosokkal, két-

szeri vásárokkal. Ennek ha-

tárában terem legjobb bor

az egész székben , fa nél-

külsztikölködik. Hozzátar-

tozik a' Fejér egyházi

puszta.

Szerednye, mvs Ungvár Várm.

ben , Ungvár és Munkács

köztt póstahely , F. U. G.

Gilányi , és más uraság ,

lak. kôlombfélék, ó-.hitü-

ek, és kath. Borai méltán

8



hïresek, lui Is ft országra is

elhordatnak. Malmai van-

Dak a' komyékében lev fi

patakon.

SzeiemVarm. Sirmien,Comita-

lus Sirmiensis, Slavonianak

legjelesebb/o termékenyebb

része , ész.ra Duna vize ál-

tal választatik el Magyar

orsz.tól ; kel.re és délre a'

Pétervári és Brodi határ ör

Regementekkel , nyug.ra

Veröcze Várm.vel halaros ,

uz É. Sz. 440 ,51 401450 24'-

ig , és a' K. H. 36s 24'tól

37° 49' '£ terjed. Nagysága

4З Q mfd. Felsö és aleó rész-

ie osztatik. Nevét vette a'

Tégi Sirmium vsától, vidéke

egy enetlel inkább minthe-

gyes , illyen leginkább Du

na mentében; nevezetesebb

hegyei a' Karlovicziek; leg-

jelesebb fóji : Duna és Vul-

ka; kissebb fóji és pataki

ezámosak ; Levegöje gyen-

ge i azonban egésséges. Ter-

mékenysége abból nyilván

való: mert esztendonként

megterem 902895 mérfi bú-

zát és másgabonát ; 720000

m его kuhoriczát; tóbb mint

50000 mongoliczákat hízlal

esztendonként : Borai rég-

tfil fogva híresek édessek ,

mostani idökben legjobbak

a* Rarlovicziak. Mindenné-

mû gyümölcsöket , legin

kább szilvát termeszt ,

mellybol bíres bort éget ;

$tt a' selyem szerzés isnagy

virágzásban vagyon; fával

is iereskedik. Számlál 7

mvskat, Po falukat éso pusz-

tákat, 90680 lakosokat , kik

résznyire ó-hitü, résznyi-

re katholikusok , Ráczok

és Illyrusok. A' kath. a'

Déakovári , és Korösi Ró-

mai és egyesülttPüspbkség-

hez tartoznak. Portáji 61,

Fó helye Vukovár.

Szerencj, mve ZemplénVárm.

ben , Tokajtól 2 óra , F. U.

O. Aspermont és Álmási

familia, lak. Magy. és Tó"-

tok, kath. ó-hitüek, ésref.

Egy régi verrai. Rákóczi*

vfilt mulato helyével ; nagy

bor terme.szttssel , ásvá-

nyos vízi.el, es jó malom-

mal.

Sztret , Seret , Siret, vs Gal

lic/. Czernoviczi ker- vagy

is Bukovinában hasonlóne-

vü viz mellett Bukoviná-

nak legTégibb vsa. Vagyon

benne 3 pléb. és váltó pósta.

Stent, fó Magyar orsz.ban és

Gallirz.ban Maramaros Vár-

megyében ered , és Buko-

viuán által Mold vába foly.

Siernye , falu Beregh Várru.

ben , Barkaszó és Bátya

köztt , Munkétstól 6 óra.

F U. Lonyai , és több ura-

ság. Lak. Magy. ref. egy

templommal , jó erdovel,

és buza termesztéssel.

Sieverin , falu Zágráb Várm.

ben, Kulpa vizénél Boszi-

lyevótól 2 óra. G. Orsich

uradalma , régi magas fcfi-

eziklán épûlt várátólneve-

zetes.

Stielnieza , Szelnitz , Tót mve

Liptó Várm. vagyon egy

evang. tempi. 127 kath. 917

evang. 6 Sid, Lak. jó ezántó

foldei , szép erdfii , deszka-

metszfije , serffizfije, pálin-

kaffizfije és salétroma.

Sziget, S/ihota, Szihoty, leg-

nevezetessebb mve Merma

ros Várm.ben Itza* és Tisza'

egybefolyásokrál , F. U. a*

K. karaara és némelly ne

mes fam. Lakhelye a' ffi

sóhívatalbéli tisztségnek.

Magyarok, Némejek , Olá-

hok , Ráczok , Órmények

és Zsidók népesítik kath.

ref. és egygyesültt Gßrög

tempi, zeinagógával Vár-

megye házzal, Harminezad

hívatallal váltó péetával,



Gymnas. а' Т» Piaristák alat

ref.Gymn.mal,és ispitályal.

Sóaknáji : a' Rhónaszéki es

Suatagi országos vásári is

hires.

Siiget, (Gyôri) külsö vsa Györ

vsának a' Rábcza és a' Du

na köitt. Lakosi Magya-

rok , Németek , es Zsi-

dók , katholikusok' szá-

ma 1546, a' protestáns. 27

»' zsidóké pedig 385. Va-

gyon egy plébi tempi, si-

nagógája, két derék serfft-

z'ôhàza, gyönyörü füsz fa

héja j meliy a' nagy vsban

eltikkadt lakosokat , de

leginkább a' tanúló ifjú&á-

got , gyönyörküdve múlat-

ía. Itt vagyon a' Dunán-

való általjárás is 's a' t.

Stiget Vár , Ujszigetj Neone-

sium, (46Э j¡f ib" É. S?..)

mvs Somogy Várm. Almás

fó raellett , ó és új vsból

áll , F. U. Festetics Lajos

ur. Van vára> melyben hal-

hatatlan nevet szerzett ma-

gának Zrinyi Miklós a'raa'

hasoolíthatatlan vitéz , és

Magyar Leonidás 1566. Lak.

Magyarok , '& Horvátok a'

kath. s/.áma «630 a' gbrö-

göke 70 i 95 zsidóval , va

gyon kath. és nem egye-

sültt Görög tempi, a' sóhá-

za , póstája. Nevezetes épü-

leti a' templomok egy klas-

trommal egygyütt, uraság

és vs háza némelly pia-

czon levo házakkal egy

gyütt. Itt nyomtattatott

1,539- ben Sylvester János'

Magyar Grammatikája. Vi-

szontagságit láthadd Váli-

fiál.

Siigliget, Magyar mvs Szala

Várm. vagyon egy régi vá-

ra , kat. tempi. Erdoi s*án-

. tó földei szolohegye egy

köves hegy alatt fekszik a'

Balaton mocsárja között.

1. Szeck.

SùÊJXé, Six6, SiksaVa, Ma

gyar mvs Abauj Várm. Bár-

eonyos vize mellett , sík he-

gyen téres mezöi ésbôszô-

lö hegyei , mellyeknek bo-

rok a' Miskólczihoz hason-

lit, eok gyümölcse , egy

kath. és réf. tempi. Mis-

kolcz, és Tállya kokttvál-

tó póstája, Nemes Darvas

Familiájé. Lakosi Magya-

rok. Torténetit 1. Válinál.

Stti, Schyl , fó Erdélyben,

melly Hunyad Várm.nek

határinál Oláh orsz.basza-

kad.

Szildgy Cích , mvs Erdélyben

kózép Szolnok Várm. Gabo-

nája és bora vagyon. F. U¿

több uraság i lak; Magy.

réf. régi várral.

Stilitze , falu Torna Várm.

Vagyon itt egy igen nagy

's nevezetes barlang, melyet

Ledniczének ne'veznek ;

melly nyári hévségben jê-

ges , télen lágymeleg. Dél-

röl vagyon nyilása , melly

18 öl magas, 8 széles , a'

belsejében több útak van-

nak , mellyek kövesek , és

délfelé terjednek ki sokkal

messzebbre , mint sem a'

mennyire már megpróbál-

tatott. Mihelyest a' hó oí-

vadni kezd , azonnal ezen

üregnek boltján viz csep-

pek támadnak , mellyeket

a' belsö hideg tüstént meg

is fagylal , 's mellyek hosz-

szú vastag csapokká lesz-

nek , és minden féle ritka

formákat vesznek fel. A'

feneke is jeges. A' lakosok

nyáron innet visziiek jeget

víz hütésre , vagy a' daTáb

jegéket felolv asztják a' ve

ro fénynél , 's a' t. igen e-

gésséges jó italnak tartják.

Midftn a* hévség kívül szü-

ník , akkor az üregben a*

jég olvadni 's patakocskák-

ra kezd szakadni. Sok 8«áf

8 «



nyog,légy, hóregér, be- gettöl \f% óra , F. ü, K. ka"

goly , sok rókák és nyúlak mará és némelly más lam.

is vannak benne. A' luko- az egygyesült görögöknek

sok Magyarok. Vagyon egy vagyon itt tempi, es gaz-

ref. tempi. dag sóaknája.

Siiliitye , Sliskó falu Gömör Szlatinydk , hegyes falu Sza-

Várm. Balog hegye mel- la Várm.ben közel Stá-

lett, a' hol sok meszet é- jer Her.ség határihoz. Va-

getnek. gyon sóaknája. F. U. G.

Szillokanzuo , l. Heidekrug. Feste lies.

Siiiváis, Magy. falu Borsod Stíavetich . Slavetis<h, urad.

Várm. Vagyon ref. tempi, és íalu Horvát orsz. Vagyon

vasbányája, örlö , èi papi- pléb. az Or.sn h urasâgnak

ros malma. f vara, hegyen feksiik; jó

<Szirnye , nagy tôt falu Tren- bort termeszt.

csin Várm. Vág fó mellelt. Sitavnik , Rusznyák falu SA-

Vagyon harminezad hí- ros Várm. nem egygyesiilt

vatala, bora, és sok fája. Gör. tempi.mal , jó ferdöje

Sziszok , régi Siscium , v. Sis- van, Szirmai Grófé.

cia, urad. és falu Horvát Szlovenika , Alsó Felsö Slovin-

orsz.ban Zágráb Várm.ben ka , 2 Rusznyák faluk Sze-

a' Zágrábi Káptalanhoz pes Várm. Tiszán innét , és

tartozandó , Kulpa és Szá- kellemetes vidéken G. Csá-

va oszvefolyásánál. Vagyon ki birtoka. Vagyon itt az

' vára, életesháza , vendég- egygyesült Görög tempi,

fogadója. Hajdan római vs Rez és vas bányája. Abó-

volt; most 'is a' régiségnek ban 259 , felsöben 32.3 1.

sok jeleit, felírásaiban ta- Szluin , Sluia, pléb. íaluHor-

lálni. Lak. számok 680 , tu- váth ors/..ban a' Károly-

lajdon pléb. és tempi. > vári Generálatusban To-

Skacsan , tôt falu Nyitra Várm. rök Horváth orsz. mellett.

Nyitra vize mellett. Va- 36 h. 's egy régi erös véra,

gyon kath. tempi. Bora és mellytöl a' Sluini Ezered

gyümölcse. veszi a' maga nevezetét.

S lítala , tót falu Trencsén IVt orizet is vagyon a' pes-

Várm. vagyon malma és tis eilen az idegenekre néz-

kallója , melly a' Trencsé- ve. Vojinichtól 4 3/4 óra.

nyi Pásztoreké;F0ldei a' bér- Sintiztan , 1 Schmegen.

czeken vannak széllyel és Szmrecsán,tót falu LiptóVárm.

terméketlenek. . Okolicsnához 1 1/2 óra, a-

Szkároi , Magyar falu Abaúj zen nevü uraságé. 2 nagy

Várm.Vagyon egy ref. temp. vára, 74 kath, 340 evang.

's jó sertési. 6 zsidó lakosi. Savanyú vi-

Szklabina , Sklabinka, tót fa- ze. A' lakosok szôvéssel fog*

lu Turócz Várm.ben Zsám- lalatöskodnak.

bokréttól s óra. B. Révay Sznakó , tót falu Sáros Várm.

familiának birtoka, és ne- Bartfához 4 \f<¡. óra, Ti-

vezet helye. Van hason nevü szán innét. Vagyon sava-

vára, savanyú vize. Ezen nyó vize és ferdöje*. tul.

foly által Hradniczafócska. pléb.val F. U. Petróczy és

Szlatina , S¿olatwina , ¿Oláh más uraságok.

falu Marmaros Várm. egy Szo¿orjz/«,Magyar, Oláh. mvs

völgyben Tisza mellett Szi- Arad Várm. Maros vize m¡el
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* 4feett , hegyek között. Va

gyon vára, bath, és пега

egygyesült Görög tempi.

Stobos , Rusznyák falu Sáros

Várm. Vagyon nem egygye-

köztt. Lévától 2 ¿ra. ¡F. Ü,

a' Beszterczebányai Püs-

pokség. Lak. elegyes kath.

Fája , makja elég , hatá-

ra jó.

sült Görög tempi, 's jó toi- Szôlôs , nagy, nevezetes mvs

de a' finomabb cserép e- Ugocsa Várm.ben , Nyires

dényhez

Stobottló , nagy szabad haj-

du vs Szabolcs Várm.ben

Nádudvar és Debreczen

köztt, vagyon kath. és réf.

tempi. Làk. fôldmivelésbôf

marha tartásból , és kézi

mesterségekbol élnek. Vál-

tó póstája is vagyon. Sík

helyen fskszik.

Siobotist , tôt mvs Nyitra

Várm. Holicstól 3 tfil óra

kel. re Berencz urad.hoz tar-

tozik. Sok kés , és edény-

csinálók. Vagyon raalma ,

szölö hegye , jó juhai , egy

kath. egy evang. tempi, és

zsidó sinagógával. Az ide

való hegyeken laknak az

falva és Halmi között, Ti-

sza meîlett. F. U.' B. Peré-

nyi , lak. Magy. és Rus-

oyákok , két kath. tempi.

Franciskánus klastrommal,

1 egy pléb. ref. oratorium

mal ,4zsidó sinagógával. Itt

vana' Várm. háza , melly-

ben egybe gyülni szokott;

's a' pósta hívatal neveze

tes vásárokkal, E' vs felett

van a' Fekete hegy,melly-

nek allyán egy dombocs-

kán álla Kanlsó vára ; en-

nek kuttyába hányattattak

Kapisztránus János erek-

lyéi. Helyén most egy ká-

polna van. Aldott termé-

keny vidék ez.

úgy nevezett Kópanika- Szâlôs y N. falu Weszprém

res Tótok, kik az urbári

um keletkezésétôl fogva

puszta helyeken laknak.

Eros emberek.

Szoôrancz, (48э 47' 34" E\ Sz.

39° .52' 36" К. H.) tôt mvs

Ungvár Várm. Nagy Mi-

hály és Ungvár köztt , va-

■ gyon egy kath. tempi, kén-

köves ferdôje , melly a'

göres és rüh eilen igen

Várm.ben , п. к. Dobáhóz ,

п. пу. Vecséhez ifi óra. F.

U. G. Zichy, lak. Magya-

rok kath. és evang. az ál-

dott Somlyói hegynek d.

és nyug. n.kel. felôl majd

1/4 részét birják; mintegy

14000 akójbort termesztének;

mellyet hûsz esztendökig

is eltarthatni. Itt nagy i-

dös emberek találtatnak.

hasznos , 3 malma , Hor- Szôlôs, Gros» Aylisch , Olesch,

nyiansika patakán , ésvál- Schelcusch mare , népes

tó póstája. hely. Erdélyben Segesvári

Szdgyény, két egymás mel- Székben , Segesvártól г óra.

let fekvö népes faluk Esz- Lak. 266 Szász fam. 's ne-

tergom Várm. Kéméndhez hány Oláhok és Czigányok.

l óra. Magyar és Német SzdlOs , falu Nó^rád Várm.

Szógyény , Mindeniknek Zagyva mellett Mátra he-

vagyon szölö hegye melly gye alatt , N. Bárkányhoz

az Esztergomi Érseki. Az közel. F. U. Muslai és más

elsftben vagyon egy nagy fam. Lak. Magy. van egy

és jeles kath. tempi. kath. tempi, mesze, és bora.

Szôlôs, Garam , mvs Bars Stülös Györök , 1. Györök.

Várm.ben , Garam vize Szöny, Magy. mvs Komárom

mellett, Csejkö ésSz.Gyôrgy Várm, a' Duna mellett ,



Komáromtól \fi óra, F. U.

G. Zichy 1. Magy. egy hat.

és ref. tempi. A' hída met-

szett márvány koböl va-

gyon , 'e vámháza , téres-

vendégfogadója.

StoÁto/сг , Szokolcze tót falu

Liptó Várm.ben Vág mel-

lett, vannak 77 kat. és 333

evang. lak. kik talpakkal

kereskednek. Jó hajósok.

A' Likavi kam. urad. tar-

tozó.

Stokoly, népes Magy. falu Tol-

na Váim. Eszterházy Her-

czegé. Lak. kath. ref. és e-

vang. tul. pléb. és Orátn-

riummal. Vagyon termé-

keny gabona földje , és szö-

löje 's juh tartása.

Sxolejóft , és Szalcsánka 3 tôt

falu Nyitra Xé^rm. N. Sa

po1 с 5 ány meilett délre, az

elsönek vagyon egy kath.

tempi, jó lakó földje, a*

másodiknak szôlô hegye ;

aZ elsö G. Keglevicsé, a'

másik több nemes famili-

ájé.

Szoina, 1. Sillein.

Stolnok, (47^ 10' 32" É. Sz.

37o 52' a" K. H.) Magyar

mvs Heves Várm.ben A-

bony és Török Sz. Miklós

köztt. pósta váltó hely.

Zagyvának Tiszába folyáf

sánál F. U. a' K. kamara ;

lak. 7737 kath. 1 1 ref. 24 ó-

hitü. Vagyon egy magas

hídja, melly gazdag vámot

hajtbé; ôrzésére egy csa-

pat katonaság is vagyon.

Vagyon egy kath. tempi, és

Barát klastrom és ispitál-

ja nagy fa . és só lerakó-

hely. Az ide való mocsá-

rokban $ok teken&sbéka

találtatik , mellyel szintén

Hollandiában is keresked

nek.

Szombat falva, falu Erdélyben

a' Székely Udvarhelyi szék-

Ъец a' Fejér és Sós patak

i» —

mellett , több nemes fami-

liákhoz tartozik. Lakják

nemes Székelyek, halárori-

zñ katonák. Oláhoki Va

gyon kath. tempi, és hi

res fèrrtoje.

Stumbathely , I. Muraj Szom

bat.

Szombathe/y , Steinamanger ,

Sabaria; priv. Püspöki vs

Vas várm.ben , Koszeg és

Körmend közütt pósta vél-

tás ; a* Gyöngyös és Perente

vize mellett az É Sz. 47» 14'

3o" alatt. A' helybéli Püs-

Ïôkségnek uradalma és szé-

e. Lak. Magy. többnyire,

és kevés Németek. 3700 kat.

30-hitti, 35akat,-4.5Zs!dók.

Nevezetes itten a' K.Gym

nasium a' T. Praemonstra-

tcnsisék alatt, a' philoso-

phiai Lyceum , fö normal,

ískola, '« pósta hívatal.Je-

lesebb épületi t a* ritka szép-

szégü , és nagy koltséggel

épültt Püspöki Szentegy-

' hár.; a' Püspöki residentzia,

belso kápolnájával egy-

gyütt ; közel hozzá : a' dí-

szes papnevelö ház által-

ellenben a' pompás és té-

res Vármegye háza ; ékesí-

tik e' vst a' G. Széchényitol

építtetett Franciscanus ,

Dominikanus , és Praemon-

stratensjs klastromok , és

Szentepyhárak is a' Kápta-

lanbéli uraknak lakhelyei,

némelly piaczkörül lévô

épületekkel egygyütt. Ha-

tára, és vidéke kies és ter-

mékeny ; borai egésséges-

sek. Lak. ké/.i mestersége-

ket üznek, gazdálkodnak,

's földet mívelnek. E' vs-

ban 1776-ban b. e. M. The-

rezia Királyné Püspoksé-

get álítta , melly Sz. híva-

tallal eloször Szili János dí-

szeekedett a' roppant tem-

plomnak fundálója , és a'

Püspöki rezidentziának {
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píttoje. Е' Püspokséghez пак itt.

ïaftoznak 6 valóságos , i tit. Stopa ,. azon helyet , v. épiî-

. J<ánonokságok ; i tit. Api- letet jelenti Lengyel orsz.

turságok i 6 Fô Esperestsé- ban Varsói, és Wola falu kö-

gek, 15 Al. Esperestségek, zött, raelly a' Király' vá-

180 Plébániák, 43 káplán- lasztásakor állítatott fel ,

ságok , 5 más beneficiumok, 's melly alatt a' Tanáts-

9 Szerzetes klastromok , és btli urak; de nem a' ko-

234628 kath. Hívek. Régidi- zônséges nemesek ültek.

cs5ségét leírta Schonvisner Stováth , magy. falu Szabolcs

úr : Antiquitatum , et His- Várm. Szoboszlóhoz kozel,

toriae Sabariensis L. IX. F. U. Komáromi fam. és

Stombathely , Magyar és Né- Debreczen vsa. Lak. Magy.

met, amaz népes , ел pe- több vallásúak , jó káposz-

dig hozzá kapcsolt kisded ta-termö földje és jó lovai

falu Weszprém Várm.ben , vannak.

Kis Bér és Rhede között, Strtem , ker.béli vs Posen N.

F. U. G. Eszterházy. Lak. Herczs. Varthának egygyik

annak evang. ennek kath. s/.igetén , 14,50 1.

tulajdon templúmmal. Az Sttánkovdny, tót falu Liptó

. uraságnak díszes kastéllyá- Várm. Vág Duna mellett

val , szép kertével, és de- F. U. a* K. Kamata, lak

тек majorságával. kath. és ó hitüek. Vagyon

Siomotmk , Schmölnicz , , e^y kath, tempi. 670 kath.

Schmolnik, Schmelnieium, lak. és savanyú vize.

gazdcfjr bánya vs Szepes Sztapár , nagy kameralis falu

Várm.ben , az ország úton, Bács VArm. Doroszlóhoz é*

nagy hegyek között , egy Zomborhoz közel. Ráczok

mély völgyben , Iglóhoz és lakják , l. nem egygyesült

alsó Mettzenszéfhez is a gör. tempi. Sík helyen. Nem

mfd. F. U. K. Kamara,lak. meszsze ide vagyon a' Bá-

németek, leginkább kath. csi kanálisnak második zsi-

tul. bányászi tanácscsal ; lip je.

találtatik itt bftven réz, Sitara, tót mvs ZemplinVárm.

büdös és gáliezko ; eliské- Jrbugyához 1/3 óra, Tiszán

szíttetik. Határában kü- innétUdvamellett. Gr.Sztá-

lômbféle uraknak is van rainak vagyon itt kastély-

itt bányájok. Az itt veré- ja egy kath. tempi, nagy

tett réz pénz S. betüvel szo- erdöji szép metzésekre. S20-

Itott megjegyeztetni. 15 hegye 3 malma.

Szomoiyan, Szomolan , Smo-, Sztrmseman. mvs hason nevty

lenitz, tót mvs Pozson Várm. urad.ban Slavoniában. Pó-

vagyon egy kath. tempi. sega Várm. vagyon sejem

einagógája. Kastélya melly míveltetése, 416 kath. és

Gr. Erdôdijé* és szölöhe- és .5 zsidó lak. , tulajdon

gye , hajdan hires , puszta pléb. és tempi,

várától ékesítetett. Strazsa, i. Mihály falva.

Ssomolar , Magyar falu Zern- Sttreza , Kercsesora , Stresen,

plin Várm. Rádhoz közel, Kertscheszora Qláh faluEr-

Ujhelyhez 3 óra, Bodrogh délyben a' Fogarasi Distr.

vize mellett. Vagyon vára, van l. nem egygyesült

ref. tempi, bora , dohánya. Giïrog tempi, papiros mal-

$flk római urnák találtat- ma , üveg hutája.
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Sztropkó , Sztropkovi, Sztrop- ros Várrn. Mura mellett.

küv. mvs Zemplin Várm. Vagyon só aknája.

Ondava vize mellett , Or- Szuka , Sucha, falu his Hont

lkhhpz, 2 óra.F. U. G. Bar- ker.ben Gömbr Várm. Ri-

kóczy es Keglevich Jeken- ma Szombathoz i l/t óra,

falusi és más nemes fam. F. U. Jahoify fam. Vagyon

vagy kath. tempi, és vára. kath. pléb. és érczes íorrá-

Sxtubiczn , Dolnya Sztubicza, sa. A' Heves VármegyeLSzu-

falu Horvát orsz. Zágráb hának van üveghutája, és

Várm. Zapressichtöl 4 óra. pusztúlt véra.

Vagyon pléb. ja és egésséges Stuliman , v. Szöllömdl, Rácz

ferdöje. Gornya Dubicza u- falu Somogy Várm Gróf.

gyan ott G. Orsicb,é egy Batyányié. Hires a' Tórok

várral.. Császár Solymán' halalá-

Szubin, uj Lengyel orsz.ban, rol.

Brombergi oszt.ban. Stülow, hegy Magy. orsz. és

Szucha , Dürnbach , (47o 24' Austriai Silezia kóztt hatá-

¿2" É. Sz. 3.50 7'3o"K. H.) rúl szolgál.

mvs Posony Várm. N. Szom- Szu/ok , Szurok mvs Somogy

bathoz i mfd F. U. G- Pál- Várm.ben Csokonya mel-

fi kinek kastéllyával díszes- lett lapályon , Istvánditól.

kedil|| Lak. tót. kath. va- 1 óra. F. U. G. Szécsény.

gyon ]ó szölö hegye. lak. Svábok , kath. gabona

Stucsán , tót falu Nyitra Várm. és dohány termesztéssel.

Bajmoczhoz 1 1/3 mfd. F. Stur doк , Kápolna , Oláh fa-

U. a' Nyitrai káptalan lak. lu Erdélyben a' Kovárifcer.

kath. jó répa termo fülde ben az eggyesült és nem

vagyon , bora és sáfrán- eggyesült görögöknek va-

nya. gyon pléb. 's jó savanyú

Szucsdn , priv. tót mvs Tu- vizek Kápolnyák vizénél ,

rócz Várm. Vág mellett, Kapnik bányától 4 óra.

szép Tanácsháza, külömb- Szuddn , Susán , népes tótfa-

féje Çurîàji , egy kath. és lu Hont Várm. N. Szuha

egy ref. tempi, 's sinagoga- mellett vagyon savanyú

ja , so tisztsége, vámháza, vize, és sok fazékasa. F. U

több deszka' metszöji és B. Lusinczky uraságnak

malmai vannak. F- Urá- szép szólojével.

nak G. Nyárainak két kás- Stustdnjr, Oláh falu AradVár.

íéllyával. Ъеп , F. U. a* K. kamara

Szud, alsó, felsft, kozép . tót Oláh és ó-hitü lak. jó féle

falu Hont Várm. különös malom köveket készítte-

szép helyen derék szölö he- nek. -

gye vagyon. F. U. Sembery Suitor , falu Gömör Várm.

fam. lak. kat. Vá/m. Dobóczhoz közel,

Stüsy , alsó, felsö , Szudicze, Vagyon meleg kénkoves fer-

' Tót falu Nógrád Várm. Fe- döje. F. Ü. H. Koháry lak.

kete v{i mellett, B. Gyar- Magyarок.

mattól 5yg mfd. Trentler Stychew, 1. Vartenberg.

uraságnak vagyon itt kas- Stydlovec, Schidlovitz, vsRa-

télya , szép Várm. háza egy dorn oszt. Lengyel Kirs. 547

evang. 's ref. tempi. Sina- h. 2000 1. kik között sok

gógája és szölö hegye. * sidok találtatnak , kik nagy

SzugataA , Oláh falu Marama- kereskedést üznek yeszszß
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és öntptt vassal , ñió , és

épület fával > raalora , és

köszörü kövel, mésszel, é-

£ett borral, tqbb vashámo-

rok vannak , és egy vár 's

pléb.

ßz. Grót , Geresdorf, mysVas

Várm.ben , Német Ujvár-

séges , és homokos helyen,

Az Elesköi. urad.hoz tar-

tozik. Lak. Tótok, kat. szá-

mok 2400 , 1,5,5 zsidóval. E-

lóbb itt Anabaptisták vol»

tak , de M. Terezia K. in-

tézete , 's Barkóczy Primás

igyekezete által megtértek.

hoz 11/4 mfd. F. U, Gróf Van itt posta és harmiczad,

Battyányi; lakosi elegye- Határa gabonát és kendert

sek , kath. jó legeltetóvel. terem.

Sz. Gróth , mvs Szala Várm. «Sz. János., mvs Mosony Vár.

ben Polgár vshoz 1/4 mfd ben , délre M. Ovárhoz 1 ó-

a'Dobroni, és Almási szép ra, Rapaza vize mellett , a*

erdökhez nem meszsze F. Magyar Ovári urad.hoz tarT

U.,G. Battyányi, lak. ma- tozik. Lak. ném. kath. Szé-

gyarok, kath. számok 2500. nával Bécsbe járnak.

Ékesíttetik a' foldes ura- Sz. Kereszt , Svati Kriz , Fa-

ságnak jeles vár forma kas- num S. Crucis Bars Várm.

téllya éi díszes kertyei ál- Garam v*ze partyánál, Kör

tal; van derék vendégfo- möczhöz délre két mfd. E*

gadója , malma. Végénél jeles urad.hoz számos más

régi nevezetes épületének helységek tarto/.nak , a*

maradványi szemléltetnek. Beszterczejbányai Püspoksé

Sz. György, 1. Georgius.

Sz. György , alsó , és felso ,

két népes helységek a? Jász-

ságban , Zagyva vizénél.

Pesthez amaz 8 , ez 6 mfd.

gé Lak. tótok katl}. szá

mok 600 , 8 zsidóval. A¿

uraságnak jeles kastéllyá-

val és szép kertjével. Itt

verettetett meg Tököli.

Amannak két jó malma , és Sí. KeresU , Pilis Sz. Kereszt,

derék 'tollése , ennek nagy falu Pest Várm.ben , Pilisi

erdeje , és méh. tenyészte- jár.ban , Szántó mellefct ,

tése nevezetes. Veresvártól 1 tfy óra a' he-

Sz. György, vár j urad. és Sza- gyek kpztt. F. U. a' reli

la Várm.ben , Kanisától 5 íryióji kincstár; lak. Tótok

óra. F. U. G. Szécsényi , lak.1 Németek, kat. Ezek tartyák

Magyar, és kath. Hajdan leginkább Budát és Pestet

Szalaberkében alkalmatos

nagyságú váravolt , melly-

nek most csak emlékezete

van fenn. 300 kath. lak.

számlál.

S¿. Helenat, mvs Szala Várra.

ben , Mura közben , Csák-

tornyához közel, F. U. Fes-

tetics György , lak. Horyá-

tok kath. vásárokkal.

Sá. Helena jziget , 1, Helena

CSz.)(

jó szerü mészszel. E' hely.

határán kívül egy régi ,

roppant Paulinus klastrom-

nak falai láttatnak ; ész.

felftl határán r.sergedezó

forrás gránátokat hajt,rá-

kokkal bfivelkedik. A' ny.

ra fekvft Pilis hegyén szem-

iéltethetók némelly nagy

barlangok , mellyek a' va-

laha itt volt ércz bányák-

nak maradéki.

Sz. Jdnos , Svati Ján. mvs Po-¡ Sz. Király , Szabad Sz. Király ,

sony Várm.ben, Morvavi- 1. S. Király.

ze mellett , N. Lévárdtól Sz. Ldszló , mvs Szala Várm*

nem meszsze ; fekszik tér- ben Szala vizéhez közetl^
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Koppánnak áltellenében , úton Eperjes és Szeben kö-

F. U. tübb uraság. L-ak. zött F. U. G, Szirmay , lak.

Magy. kath. Itt van a' Ma- Tótok, kat. Az uraság kas-

rianus Franciskanusoknak téllyával, és ispitállyal.

egy klastromok ; határbéli St. Mihdljrfa, mvs Vas Várm.

fólde jól térmó. Sz. László, ben , Vasvárhoz és Zsidó-

Magyar Sz. László , íalu füldhez nem meszsze , jó

Weszprémben fekszik.Csesz- határral,

neken felùl i mfd. F. U. O. St. Miklót , Lajta Neudörfel,

Eszterházy, lak. Magy. kat. falu Soprony Várm. ben,

es evang számok 1500 me- Ujvárhoz ( Neustadt ) \Ji

gyen. Nevezetes itt a' fer- mfd. F. U. H. Eszterházy,

dû háza , melly egy salét- lak. Németek kath. Ven fer-

romos kifolyó kút mellett döje , serháza és' vendégfo-

épült , és az uraságnak szép gadója t innepnapokon itt

épülettye , *s mulató helye.

Stent Lélek orttágn , (Tierra

del Espíritu Santo) új He-

bridi szigetek Polinéziában

mulattyák magokat az Au-

•triai újvérosiak a' ma

gyar bort és dobányt mél-

tán kedvelvén.

napnyugoti resten , nagy , Bs. Miklót , ferto Sz. Miklóé ,

'•többszörös foldindúlások- mvs Sopron Várm.ben. So-

nak alája vagyon vetve , pronyhoz 3 mfd. F. U.

gazdagezüstben,gyongyok- H, Eszterházy, lak. Magy.

ben, klárisokban (Koralle) kath. Jó borral , erdfivel,

patátokban,platina érczben legeltetövel ; számos juh-

narantsfában , tzitromban , tartással , és hasznos ma-

mondolában , szerecsendió- jorsággal.

ban , gyombérben , masz- Ss. Miklót (Kán St. Miklót) 1.

tikszmézgábanjndiaifekete S. Miklós.

fában , festofákban , festö- Sx. Miklót , Török , mvs He-

gyökerekben, méhben, szar- ves Várm.ben , Szolnokhoz

vasmarhában, disznókban,

vad galambokban, tyúkok-

ban , fogolymadárban , pa-

pagájban, éneklô madarak-

ban, 'ea't. Itt vagyon Oui-

ros tengerben kinyúlófok,

's Wera Cruz térséges ki-

kötöhely.

Sx. Lôrinct, 1, S. Lôrincz.

«fr. Margita , Sz. Margareta ,

l mfd. F. U. a* virágzó Al-

mási familia , melly innét

nevezi is magát. Lakosi

Magyarok , «31 5 katholik.

5700 ref. 7 evang. 30 zsidó.

Tulajdon. pléb.ja, ispitál-

lya és póstája. Itt zsibon-

gottak egykor a' Törökök.

Határja tágas és termé-

keny.

Margarethen, mvs Sopron St. Miklót, Detreko falu Po-

Vá_rm.ben , Sopronhoz 1 6/Й sony Várm.ben,Nagy Szom

mfd. F. ü. G. "Eszterházy,

lak. 1274 Nena, kat. Neveze

tes kobányája , mellyben

oszlopok és más efélék ké-

szíttetnek , 's Bécsbe is el-

hordatnak.

St. Maria, 1. Szabadka.

Sx. Morton ,. 1. S. Márton.

bathoz küzel , a' fejér he-

gyek mellett. F. U. G. Mi

li , lak. tótok , kat. erdö-

vel , és gabonána termo ha

tárral. Régi várától neve

zetes.

Sx. Miklót , Lében , falu Mo-

sony Várm.ben , az ország

<$x. Mihály , népee falu , Sá- út mellett, Mosony és Gyór

vos Vármfben , az ország között. F. U, G. Zichy,



— 123 — '

lait. Magy. bath. Azuraság tárral, kereskedéssel.

4 tornyú fényes kastéllyá- S*. Pa'i , falu , Gyór Várra.

val ékeskedjk, Vadakkal, ben, puna mellett , Çtyôr-

halakkal bóvelkedik Ráp- hez i 3/4 mfd erdeje van,

cza vize mentében. ezép kápoeztáját a' Dunán

Sx. MiklâtitH. ravs Torontál alá felé hordja.

Várm.ben, ó-Becsénekszom- St. Péter , Sajó, mvs Borsod

s/édságában F. U. G. Nákó. Várm.ben, Miskolczhoz 1.

JLakosi elegyesek 42*3 kat. 1/2 mfd. F. U. több uraság.

cgyebek ó-hitüek. Gabona fak. Magy, kath. ref. jó ha*

termö , es marhatartó ha- tárral.

T.

**t na^y v'z Chinában ,

melly a' Yunnán. tart.ban

ered , és Quangchennál а'

tengerbe szakad.

Taastr.g , sziget Dániában Fü

llen és Langeland között.

9 mfd hosz. 1 szél. Sok e-

gésséges füveket terem.

Taas , népes 's jól epiilt fa-

lakkal kerített vs boldog

Arábiában , hegyvárral.

Tabacuru , nagy fó Brasiliá-

ban déli Amer. Maranhói

tart.ban.

Tobago, (цо зо' È. Si. 44O

N« H.) Francz.bir.ban lévó

Caraibi sziget nyug. Indiá-

ban, mind annyi Caraibi

szigetek köztt leg inkább

délnek fekszik 16 1/2 □ mfd

(1788-ben} 139.5c 1. kik köztt

425 Fejérek, 231 Mulattok,

1329/5 Sklávok : Vannak mér-

sékelt dnmbjai's terem bô-

ven czúkort, kávét, caca-

ot , fahéjat , czitromot , sä-

létromot , sasafrast , gum-

mikopált , pamutot , indi-

gót , kókoszfát , borsót ,

granátalmát, füget, ana-

nászt , yamet , patatát,

çassave csemetét, tamarin-

dát , indiai rozsot , borsót,

babót, tököt, 's többef.

lovakat , marhákat , sza-

marakat, juhokat, kecské-

ket, há/.inyúlakat , veres

vadakat, madarakat , ba-

lakat , tekenüsbékákat. F6

vs Scharborough. A* szige-

tet a' Spanyolok , kik f el-

találták az ott lelt dohány-

tól Tobagónak nevezték,

1804-tól fogva az Anglueo-

ké. Esz. kel. fekszik kis Ta-

bago.

Tabati, kis Kir.ság Celebes

s/.igeten.

Tabarca , sziget a' kozép ten-

gerben , a' Tunisi partokon

Barbariában a' Zaire fó

mellett 1/2 mfd nagyságú

kastéllyal és halászattal.

Tabarca nueva, új Tabarca,

get , egy mfdre Sz. Pólától

a* Spanyol Valencia tart.

hol 1771-ben egy Spanyo!

gyarmath telepedett le , ki-

ket III Károly Kir. à' Sklav-

ságból szabadított vala fel.

Van i vitorla fabr.de fája.és

ivóvize nincs,hanem minden

szükségeit a' száraz földröl

pótolia,

Tabarcttan , 1. Mazanderan.

Tabarieh, , (^iberias} régi «



hajdan derék vsa'Tiberiás

v. Genezarethi tó mellett

Palaestinában meleg ferdö-

vel

Tabasco , tart. Me^ícói Spa-

nyol V.Kirs.ban , ész.Ame-

rikában.Ezen tart.nak part-

íain nem meszsze a' Cam-

pechei öböltftl ismérték

meg az Európaiak a' do-

hányt, melly attól nevét

is kapta. A' hasonnevü fö

vs hasonnevü víz mellett

fekszik melly Campeche

öbölbe foly.

Tqbasseran , urad. a' Kaukázi

Dhagestan tart. loooo Mu-

hamedáni familiákkal, kik

5 örökös Fejedelmektöl i-

gazgattatnak , és legöreg-

bike Rustom, Thabasserani

Khadi név alatt a' legna-

gyobb részét birja, 's a'

többiekkel egy hasonnevü

békerített vsban lakik , ez

a' kereskedésnek kbzép

pontja , mellyet a' Persiaiak

a' Dhagestaniaiakkal üz-

nek.

Taberna, vs a' Spanyol Va-

lenc/.ja tart. 4000 !.■

Table desierta , egy a' Madeiri

szigetek közzül (Ilhas Desi

ertas^ sík 's terméktelen.

Tqbo v. St. Péter vite, Parti

viz az Elefántcsont parto-

kon felsö Guineában Tabo

Szerecsen falunál , szaka-

dása egy gáttal be van

tömve.

Tabor , ker. Cseh orsz. a' Mor-

va 's Austriai határokon ,

Lusznitz vize keresztül foly-

ía. Bányájiiók. Lak. 1312110

tartanak pamut, gyapjú ,

gyolcs kézmíveket, van 21

vs, 13 mvs 57 uradalrrçai's

joszágai. F6 vs

ТаЬгол Hradisstie, (49° 24' 23"

E. Sz.) Kir. vs Luschitz

mellett , "eredete a* Hussi-

táktól van , 400 h* 3°4° !•

derék Esperesti tempi. é§

poszfó szovéssel.

Tabor Thdbor , Tótúl hegyen

épült temetot tesz , melly

falakkal 's tornyokkal bé

van kerítve , nem külöm-

ben magas helyett megerö-

sített tábort , áltjárást,

p.o. Bécsnél azon vidék, hol

a' hídak vannak Tábor ne-

vet visel, más vidék Bri-

gittenauban hol hajdan a*

Duna híd¡a voit ó Tábor

nevet visel.

Tabris , 1. Taurie.

Tabu , vs a' Tuariksi tart. bel-

s6 részében Belad al Dshe-

ridben ész. Afrikáb. egy ho-

mokos pusztát nedvíto fóval

Tabu-a-mannu v. Topaimanao ,

egy a* Társasági szigetek

közzül Austráliában.

Tácate, Atbara, a' Nil után

legnagyobb fó Habessiniá-

ban ered az É- Sz. 150 alatt

több patakokból, 's a' 17»

45' alatt a' Nilbe szakad ,

tenyésznek benne sok ha-

lak, krokodilok, vízilovak,

*s gyíkok.

Tachau, ( Drzeronow ) (49Э

48' 3" É.Sz.) vs Cseh orsz*

Pilseni ker. Miesfó mellett

420 h. 2580 1. 1 kast. 1 szép

búcsújáró tempi, és 1 Es-

peresti T. nem meszsze tô

le van. 1 savanyú kút. A

hasonnevü urad.han van

nak több vas 's rézbányák

's üveg huták.

Tachtali , egy a* Dunai hajó-

zásra nézve veszedelmes

hely Serbiában.

Tadeaster , mvs az Anglus York

Grófs. Wherfe fó mellett .

mellyen keresztül nagy ко

hid vezet , mészko ásással.

Tadinek , koldús monákokln-

diában Wischnu Sectájából.

Házról házra járván az aj-

tók elôtt tántzolva énekel-

nek, egy dob mellett Wis-

chanu dicséretét 's elválto-

zását.
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Tadkai , 1. Baramahal. frikai Madagascar szigeten.

Tadmor , szegény falu Syria Taftlfichttl, Tafeijtein, 3,545 láb.

Vadonában puszta a' Ara- magas hegy felsöLausitzban

biaban a' régi Palmyra gyö- az Szász Sziléziai 's Cseh

nyörü omladékai, között, határokon.

vidékén egy meleg ásvá- Tafilat , mellék tart. a' Ma-

nyos í'orrás vagyon, 1. Pal- roccai bir. Barbariában de-

myra. rék tartományi darab az

Tdchterling , F. Alz vizénél Atlas hegyeken , Maroccá-

Bavaria' Salzach ker. mel- tól del. kel. terem sok e-

lette egy nagy vs omladé- gyiptomi szilvát , birják

kai látszatnak. sok Scherifek , hajdan kü-

Tael, Tail, mérték kel. Indi- Ion virágzó bir. volt,

aban , mellyel arany ezüst Telifet , hajdan derék fö V*

's drágaság méretik , a' ne- az említett tart, most csak

mes ércznek nehézsége pénz nagy mvs mintegy 1500 el-

gyanánt vétetodik bé. szort h. itt sok Sherifek

Tais, Sinai pénz mint egy vagy praetendált Mahofne-

32 garasnyi értékü. di maradéki laknak ; itt a*

Jafalisja , derék falu Galam Karawánák fö gyülekezés

Kirs. Senegambiában 1 me- helyek , kik Marokkóból

csettel melly a' Meccaihoz belsó Afrikába útazniszok-*

hasonlít. tak.

Tafaila , régi de jól épült vs Tafu, arannyal bov tart." a*

a' Spanyol Navarra tart. felsö "Guineai Aranyparto-

Cicudo fó mellett 3100 1. kon.

1 királyi kast. Vidékén jó- Tufua Ammatafua . egy a' Ba

bor terem. . rátsági szigetek kcizzúlAu-

Tafetbey , (33Э 55' E. Sz.) öböl straliában , tüzokádóval

a' jó Reménys. fokának mellyet a* sziget' 1. Isten-

nyug. részén , nevét vette nek v. Istenség' lakásának

Tafel hegytöl melly öt a' véltek.

dél: kel. részen felkörü for- Tafwastland , 1. Tawastlañd.

mában békeríti, 's az erós Tugabas, Tagali tart. a' Lu-

szelektöl oltalmazza. Béjá- zon Philippinai szigeten a'

rása 2 mfd köre 4 mfd. A- Carnariai félsziget határá-

priltöl Sept, ész* nyugotti nál» a' partokon népes , kö- .

szelek alkalmatlankodnak zepe sürü erdökkel benöve

benne , 's innen nem min- hajóra való fát nyújt.

den részén bátorságos. E' Tagal , nagy erös kereskedö

meilett van a' tengeri ku- .vs a' keleti Java sziget kel.

tya-sziget , v. Robbeney- partján 30000 1. jórévpart-

land. Ezen öböl' déli ré- tal. A' sziget közepett lévô

szén a' Löwenberg hegye tüz okádó is Tagel nevet

egy fokot formál* visel.

Tqfelbetg, 335.3 1. magas hegy Tagalok, nagy Malay fajzat,

a' jó Remény fokán kispa- a' Luzon Philippinai szige-

takok forrásival, neve az ten, mellynek déli részét

6 sík hátától maradt reá. lakják, sok tulajdonaik kö-

Tafèlberg , he£y ész¿ Ameri» kÖzött emlékre méltó a'

kában a' déli Carolina sza- nagy* barátsági elfogadás.

bad tart. I1300 1. magas. . Taganrok , Troizkajra , Krepest-

TafrA hegyek , fok a' keleti A- na, Taganroka , Tangarok ,
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(47* 14' 40" Ê. Si. 56° 18' nál a'Papok*czirhjë,melly

45" К.. H.} erös tengeri 's tiszt, nálok maradékre szál.

кег. vs ах Orosz Jekateri- Tahaiti , l. Olaheiti.

noslawl Helyt. az Asowi Tahta, kis ys fe.lsö Ëgyiptom-

tenger mellett. 3 T. 900 h. ban Nilvólgyében Hel ytarto

6000 1. a' várnépével együtt, lakó helye.

kereakedô itélô székkel , ke- Tahura , és Tahurana , 1 a*

feskedo iskolával, hadi rév- Sundwic h szigetek кб/.zül

parttal , fegyverházial , Australiában , az ulolsó Ka-

tengeri ispitálfyal, Pálin- hauraninak is neveztetik'a

ka fózéssel 's Contumácz népetlen.

házzal. Ezen vs megállító Taif-Tajef, kerített vs kószik-

helye azon portékáknak lásArábiábanHedsrhas tarti

mellyek Don 's Wolga ker. i'ekszik magas hegyen szép

tól 's a' külsö tart, oda V. termék völgyben,gyümölcs-

ч keresztûl vitetneki ben, mondulában 's szolö-

Taggia i mvs a' Liguriai ten- gerezdekben gazdag , ezek

gernél Riviere Ponente mel- messzire elkiildetnek.

lett a' Genuai birtokban , tai-hu , nagy to Chinától keí.

mellynek vidékén igen jó kies hegyen.

bor terem. Tail, nagy fó a' Marattok kir.

Tagjura, nyomorú falu Tripo- elsö Indiában , mellynek

li tart. Barbariában dattli- Mehanadeval lett öszvefo-

kat 's olajíákat böven ter- lyásából támad Kattak

mö rónán. Lak. vadak 's vize.

tolvajkodók. Taillât, fok Francz. orsz. déli

Tagliamento , Tajamento , folyó partjain.

Friaulban , melly a' Mauro Tai-ming tchao , ré?i, jeles né*

hegyen a' Juli Alpeseken pes vs Chansi tart.ban Chi*

Német orsz. határinál ered nában ; vidékében 5. II-dik

's az Adriai tengerbe foly. rangú , és 20 III-dik rangú

Belé szakadnak 20 kisebb vsok foglalt.atnak.

's nagyobb fók , mellyek Tain , vs a' Francz. Drome

köztt Fella legnagyobb. Ez oszt. 1420 1. itt terem ama'

Amaro 's Gortis köztt ve- jó Hermitage'i bor.

gyül vele öszve. Ettöl vet- Tain , fö vs az ész. Scótziai

te az Olasz Tagliamento Ross Grófs. Dornochi Frith

osztály nevét , melly a' Tre- fó mellett 1800 1. kik fold

visoi Markot foglaíta ma- mívelésbol, héringhalászás-

gában , most Lomb, Velen, ból 's nyugotti szigetekkel

Kirs.nak eggyik része. üzött kereskedésbol élôd*

Tagtio Novissimo, 1. Mira. nek.

Tagrin, 1. Sierra Leona fó. Tai-Ouan , 1, Formosa«

Tagüriak , Orosz : Da-uriak , Taipol , erös vs a' RussusWi-

Tatár Mantschu fajzat, na- bürg Helyt. Ladoga tónál

gyobb részt Russusî bir. a- egy szigetben.

latt a' Chin Tagurik Norau Taiti, Í. Otaheiti.

Ullá fó v. Naun ri. részét Tai-ping , vs Konang tarto-

lakják , 's a' Chinaiaktól mánynak legtermékenyebb

•tanúlták az állandó lakást. 's legmíveltebb részében

Tagus i 1. Tajo. . Chinaban, li II-dik rangú,

Tahaiba Tahowa , tesz egy e- és 2 ÍH-dik rangú városok-

sZ«s embert. Az Ötaheitiak- kal.



Tai-tong, va Chansi tart.ban

Chinaban , 4 II-dik rangú,

Í9 7 III-dik rangú vsokkal.

Hegyeiben jeles Lásur kö-

veket, és jó orvos füveket

találni.

Tai-tongfu , erös vár a' Chi

nai Schan-si tart. a' nagy

k&fal mellett. kereskedik

Lazúrkovel 's bbrekkel.

Taiwan, I, Formosa.

Tai-Yuen-fu, fö vs a' Chinai

Schan-si tart. Fuen-ho fó-

nál hajdan a' Tai-ming-

tschao Dynastiából eredett

Császár' lakja ; vannak do-

ledezett palotáji 's még

csak egynehény márvány

sírjai , négy szegea kövei '«

ьок diadalomkapui , készít

materiát , szónyegeket, 's

kereskedik konyha edén-

nyel 's vasmívekkel.

Tuja, fó Morvában i patak-

ból ered, melyeknek eggyi-

кг Fidis Austrini vsból e-

red 's német Tája nevet vi-

sel , a' másik pedig a' Tel-

tschi urad. Iglau ker. ered

'e Morva Tájának nevezte-

tik. Mindketten Rape vár

alatt Austr. eggyesülnek ,

az utolsó Fráyn alatt is-

mét elvál , 2 helyett az Au-

atriai és Morvai határt jegy-

zik , az Iglaut felveszi,

's Landthút alatt Morva

déli csúccsán Morva vizébe

szakad.

Tajamento , \, Tagliamento.

Tajo Port. Tejo, fó Spanyol

orsz. 's Portug. a' legna-

gyobb eddig hajózhatlan ,

de azzá tehetö fó. Ered az

Algarbiai hegyeken ai Arra-

gonia határoknál Orospe-

«la hegyból Spanyol orsz.

kó/epérol nyug. foly , fel-

veszi Henarest, Xaramát,

Mancanarest , Alberchet ,

Alagont , Tajunnót 's a' t.

Portugalliát keresztül foly-

j* V 170 mfd folyás %\.$n

Lisszabonánál az Atlantx

tengerbe szakad. Folyótér-r

színe 1357 □ mfd. Kibnté-

sei a' tart. termékségét ne-

velik 's arany fôvényt hord.

Tajonna , tengeri part Bark*

tart. Barbariában szép 's jó

révvel a' Sidrai öbölben.

Tojova, tót falu Zólyom Várm.

Beszterczebánnyától 1 óra.

1 kath. T. rézolvasztó ke-

menczével, hasogató gúny-

hóval választó kemenczé-

vel , 's salakmosással. Itt

aranyfeeték is nyerettetik.

Lak. a' királyi bányamun-

kálásából élnék.

Tajonna , fó Spanyol orsz.

melly Signenzától egyne-

hány mfd ered 'f Xaramá-

ba 's avval eggyütt a' Ta-

jóba ömlik.

Takarari , Szereisen falu a*

felsó Gnineai arany parto-

kon fekszik hegyosúcson.

Ttikaxe , hajdan Astaboras t

legderékebb mellék fója a*

Nílnek Habessíniában , ered

Aschquagña hegyben Augot

tart. Tigre 's Walfcaít

tart. keresztül folja , Nu-

biában Hiilel eggyesül,

minekutánna Habessíniá

ban Korar Angrab 's több

mellék vizeket felezedett

volna.

Tacowancha , egy az Andeéa-

nowi szigetek közzül a'

nyug. tengeren, Russia' bif-

toka. Van 1 .tüzokádója.

Takpo , mellyet az Angolok

néha Butannak neveznek ,

Tibet bir. Asiéban Ü, Korii-

bo,Kahang, és Tzang tart,

között. Itt vagyon: . 1

Takpo-Cini , fö helys. az etn-

lített tart. hol a' Kapuczí-

nusok klastromot birnak.

Tanktschi-Teste, I. Columbia.

Talaba ; obol a' Corsikai szi-

get' nyug. partjain.

Lalamone Telamone , kis erßa

va jó révvel a' Toecana*



nágy Herczs. partfain.

Talendre, vs a' Francz. Puy de

Dome oszt. 3230 1.

Ja'/lya , Hégyallyai híree , szép

mvs ZemplénVárm. Szikszó

ée Lts/.ka koztt pósta hely. 1

Talanta , Atalanta , his szi- F. U. a' K. Kamara , régi

get hasonnevü öbölben Jan- várral 's több nemes lako-

jha tart. szélein Görög orsz. sokkal , 1 kath. 1 ref. temp,

ban. íó borral , melly a' Tokai-

Talasse , helyesen épült vs az hoz tartozik. Hátka flliál

ész. Amerikai Creek tart. helységgel eggyütt 3630 I.

fa házakkal. 1810 gyúladás által sokat

Talavera de la Reyna , kis, de szenvedett.

szép, falakkal tornyokkal TaUen , vs a' RnssuS Ourland

's sánczokkal kerített vs a' Helyt, tó mellelt 27 h.

Spanyol Toledo tart. Tajó Taltal, Pogány pásztorfa j Ha-

mellett 7000 1. királyi pat- bessiniában, melly Danka-

tantyús iskolával, eros se- Ii kirs.got , az elöttHabes-

lyem manuf. Arany'sezüst sinia' birtokát , meghódí-

ékesség , posztó 's íínom totta.

foldedény fabr. Hires az Tala , 1. Emeö.

1Й09 eszt. 28 Juliusban esett Talwitz, falu Cseh orsz. Elln-

csata miatt. bogeni ker. Tripp és Clüs

Talbot , Gróf's. az ész. Ameri- fabr.kal.

kai Maryland szabad tart. Tamaduste , révpart 's mvs a'

Easton fó vssal. Canáriai Ferro sziget' ész.

Talentum , a' Gürbkoknél bi partján.

zonyos summa pénz. Egy Tamago , fó Portugalliában ,

Attikai Talentum némel- ered a* Spanyol Galliczia

lyekszerént 900 tallérból , tart. 's Minhóba szakad.

mások szerént 60 Atticai Taman , 1. Fana^orirt.

Minaból állott, egy Mina ért Tamar , fo Angliában , ered

a' mi pénzünkben 24 for. és Devon Grófs. 's a' Canális-

igy az egész talentum 1440 ba szakad

for. Tamara, Wilhelm' szigete. A'

Talern Thnlern, falu Austr. a' legnyugottibb sziget a' Sors

Bécsi Erdö fert. kószénbá- szigetek köztt nyug. ' Afri-

nyával. Találtatik itt gá- kábari felsft Guineánál. 3

liczkö 7 vitriolos táblakó, mfd hoszszú. 1 széles ,igen

Marga 's hegyszurok. termékeny; van rajtas falu

Talenti Hegyek , része a' kis mindenike mintegy loo

Altainak Russiában. gunyhókkal. Az Anglusok»

Taleyrac , vs a' Francz. felsö nak itt 3 vasmacska pia-

Garonne oszt. 3900 1. czaik. Kereskedési lakjaik

Talfang , Mark Talfang, mvs 's Arsenáljok vagyon.

a' Rajnai Grumbachi Gróf- Tamarida> kis fö vs Sokotora

s.ban hasonnevü tisztség- szigeten nyug. Asiában egy

ben Hundsrück bérczein. hegy-láncz' allján hason-

Tallos, Eszterházi H.falu ja Po- nevü öböl hátúljánál. igen

sony Várm. a' fekete víz- tetszetöjen fejér hegyén.

nél, 1 kath. t. 90 h. urasá- mellyek korall . kövekböl

gi kast. jobbító házzal Ma- épültek 's bé vannak me-

gyar 1. Nádas berkében sok szelve. Lakik itt 1 Said v.

nagy tekenös békáktartoz- Helyt. Kereskednek Arábia-
 

val \'s az Afrikai Zangvebar

szigettel
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szigettel bis nyomorú ha- suae nevezte, merti537ÍttÍ

jócskákon. _ egésségesedett meg.

TamarUe , (41° 47' É. Sz. 170 Tambakonda , f6 vs Neola Kirs.

13' K. H.) vs a'SpanyolA- kôzép Senegambiában ко-»

ragonia tart. 2400 1. zép Afrikában.

Tamaro , kis fó az innensô Tambow , Helyts. kôzép mér-

Herczs. Neápolban, melly sékelt Russiában Ockatól■ л. * *

Beneventó íelett Carole fó-

ba omol.

TamaroVo , Erien v Ren , kis

vs Moldvában a' Pruthnak

Dunába folytánál.

Tamarus , , fó víz Angliában,

most Tamer.

Tamasi , népes mvs Tolna

Várm. Dombovári jár.ban

Koppán vize mellékében.

F. U. H. Eszterházy , kinek

ékes kastéllyával díszesit-

tetik. Sxámlál 2300 kath.

11 evang. és 8 zsidó lak.Va-

gyon pléb. Szentegyháza ,

és kivált hires a' minden-

féle vadakkal gazdag gyb-

nyorü vadaskertje.

Tamba , tart. felso Benguelá-

ban alsó Guiñeaban déli

Afrikában, Scella, Kabez-

ko , Oako 's Bembe tart.

között. Sok fóktól keresz-

tül folyva 's termék. Itt e-

red a' Longo v. Moreno par

ti fóí melly melíetta'Por

délre , Wladimir, Nische

gorod , Pensa , Saratow *

Weronesc.h, Orel, Tuta 's

Rjäsan Helyt. között. 127b

i/З □ mfä *>°23>°90 job-

bára Lengyelekkel , kevés

keresztelt Tatárokkal ,

Mordwinokkal, Czirkaszia-»

lakkal, Czigányokkal , 's t.

eff. A' tart. sík csak néhai

dombos, hidegecske, 's с sak

delröl termék. Marhatar*

tása , ló 's méh tenyészté-

se tetemes. Itt csak vas ta-

láltatik , fabr. 's kereske-

dése tetemes, felosztatik 10

к er. fö vs*

Tambow , (52= 43' 44" E. Sz/

59° 27' 15" К. Й.) Zna fó

■ mellett 1600 jobbára fa ház.

13 tempi. 2 klastj 10690 U

Görög Püsp. 2 posztó 's ma

teria fabr. 1 gyolcs fabr. 1

vitorla 's kôtél fabr. 1 Csá-

szári gâliczkô fôzéseel. Ke-

reskedése tetemes.

tugallusoknak nehány его- Tambukier v. Tambu»thier tart.

ségeik vannak. A' tart, min- Kaffer tart. déli partjain

denféle draga eledelekette-

rem. Lak. Fetisch tisztelö-

\\ 's vitézek. Az egész tart.

i* független. a' Portugallu-

sok védjek alatt lévÔ Feje-

delmektôl igazgattatik. Itt

van.

Tamba , Portug. vár magas

sziklán, melly mellett Lon

go határ vize ered.

Tambach , Gróf Ortenbufgi u-

rad. Bavariában, Main ker.

Tambach y (50° 48' 9" É. Sz.

28° 2i' $7" К. H.) mvs Go

tha Herczs. a' Thüringi er-

donél 1380 1. papiros mal-

mokkal. Luther ezen he-

lyet Locum benedictienis

niie. tEx. V. DAR.

déli Afrikában Zorn o és Tä-

thaafók köztt ,hegyes, er-

dos , tele vad állatokkal, sok

koszáli kecskekkel's vizilo-

vakkal, jó nedves 's ter

mék földdel, de a'hadak ál-

tal lakosi nagyon elvesz-

tek, kevés nyornor lak. bar-

làngokban laknak , marbá-

■jok nines , tengeri fübßl 's

vadászatból élnek , a' töb-

bi Cafferbélieknél halvá-

nyabbak , hadakozók , ér-

tik a' mesterséget vasat 's

más érezetbizonyoskemen-

czékben plvasztani , 's ab-

ból házi eszközöket 's czif-

raságokat csinálni. Ezüst-

V
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ЬМ 's rézbol készítenek a. dét , Xrcót 'ie' felretc.

ranyhoz hasonló Revertir- Tañaruj, fó viz , most Tana-

C2et. ro. Majlandi Her.ben.

Turnerin, 1. Socotorah. lanasserim , 1. Tenasserim.

T/tmesis , 1. fó viz 1. Temse. Tuncugua , tart. Spanyol Ame-

lametari , delnek fekvô rév- rikában Chili ker. hason-

part 's kereskedö hely Ma- nevû fô'helységgel.

dagascar szigeten keleti Tanek , Goai pénz li l/4 fil-

Afiikában. Bestimassa tart. lért er.

levegöje egésséges , lak. jó Tancrowall, Szerecsen vs Kaen

sziviiek, 's dolgossak. Kirs. abó Senegambiában ,

Taming-fu , igen régi vs a* Gambiától nem meszsz«

Chinai Pe-tsche-li tart. Angol kereskedö hellyel.

Tamise, vs a' Fran, felsö Ga- 7'ander agee , ravs az Hiberniai

rönne oszt. 5470 1. Armagh Gróf's. Newry-Ca-

Tamtweg , mvs Baváriában náltól 1/4 órányira , min-

Salzach ker- Mur fó mel- denhéten tart egy gyólce

lett 1 pléb. 1 ispit. 104 h. vásart, inellyben 20000 font

vas Depóval. Lak. a' mes- sterling forog , vidékén,

terség mellètt a* földet is nagy fehéritñ mívek van-

mívelik 'sjól birják mago- nak 's egy folyamatban lé-

kat. vö vitriolbánya.

Tamulen , 1. Malabar. Tandschor , 1. Tanjore.

Tamworth , vs az Anglus Staf- Tungarok , 1. Taganrok.

ford Grófs. Tame fó mel- Tange, kis fó kel. Bnrussiá-

lett , melly egy részét War- ban, melly Memelnél a*

Wik Grófs. feléelosztja, van Curi öbolbe foly.

nagy pamut fabr. Tangelane , vár a' Senai par-

Tamyras , fó viz Sydon és Be- tokon Monomotapabir.de-

rytus köztt , Pliniusnál , li Afrikában a' Zambezefó

Maioras, most Damur. veszedelmes kifolyásánál.

Tanafiord, tenger öböl Norwe- Tangen, 1. Bragernes.

giában. Tanger, fó ó-Mark.ban Bran-

Tanais i Scythia névvel Sy- denburgban, ered egy ha-

lus,határfó Európa és A- sonnevü erdösegben 's Tan-

sia köztt hajdan , most germündénél a* Elbébe sza-

Don. kad.

Tanaitae, p. Tanai» vizemel- Tanger, Tantghia, Tingis,ki&

lett , Europai Sarmátiában Spanyol vs Fez Kirs. Chus

lakott nép. . tart. a* kôzép tengernél ész.

Tananuknn , a* Russiai Kawa- Afrikában , az itt csak 6 6-

lang v. Róka szigeteknek rányi széles Gibraltári ten-

eggyike meleg forrásokkal. gerszorúlatnál 1 rév part-

Tanaro, fó Lombardiában e- tal 1 kastei tobb Europai

red Col de Tendu mellett kefeskedök lakják.

ел Apennineken del. ész. Tangermünde, (¿t© 32' 44'' E.

felé foly , Ceva , Cherasco . Sz«) vs ó-Markban Bran-

Alba , Asti 's Alessandria denburgban Tangernak El-

falait mossa> mintegy 24 be fóval való eggyesülésénél

mfd folyása után Bassig- 1 tempi. 1 vs iskolával, t

nanónál a* Póba szakad. kis iskol. 2 ispitállyal ¿79

Cherascónál Stúrát , Ales- h. 3030 1. kik köztt 5 /sidó

•andriánál Belbót Bormi- famíliák vannak. Gasdago
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dások' módja az Elbei ha- leg forrásokkal <o,otx> I. 3

jó építés , serfozés , pálin- külön nyelvü népekkel ,liik

ka égetés , halászás , fold- az Eufopaiaktól tartatnak,

míveiés , marha nevelés, vélek ellenkezésben élnék,

pósito 's gyolcs 's más pol- de a' barátsági szigetekkeí

gári kézmívek. 4 országos valami közösülesben van-

vásárokat tart. nafe.

Tangoa , Parti fó a' Zangve- Tannah , kefített VS 's fôhelys.

bari partokon keleti Afri- Salsette szigeten a* Britan-

kában. nus Bombay Helyt. 1 kastél.

Tangut , 1. Tibet. l Dominikénus klast.

Taninge, va a' Savoyi Faucig- Tanne, jószág Wesztpháli»

ny taft. 2490 l. Foron patak Herczs. Blankenburg ker«

mellett. Bode fó mellett vas hutá-

Tanjore , Tandschfr , Tanschaur , val 73 h. ,520 L

tart. a' kel. Indiai Madras Tannhauten , falu alsó Szilézi-*

AngolHelyt.ban , Kaweri 's ában Schwérdnitz ker. 1100

Koíarru folyók' egybesza- 1. egy klast. vászon fejérí-

kadásánál 9 német mfd téssel , kttszén ásással , jó

hoszsza g s/.éles. t&bb esa* savanyúkúttal, melly Char-

tornáktól álthasitva , igen lotta kútnak neveztetik*

termékeny , kivált risfcá- Tannroda , kis vs Ü eimarí

aára nézve , melly kétszer Weirnari Herczs. Ilm fó

arattatik 's á* Goromande-» mellett 130 h. 590 1.

li életes kamarának tarta- Tanschaur , 1. Tanjore.

tik. Ezen tart hajdan An- Tanscher , Tansghia, 1. Tan-

glia , Dánia, Hollandia 's ger.

Francz. çrsz. köztt fei volt Tansift , Tensift , igen széles

osztva , most egészen az víz Marocco bir. ész. Afrik.

Angoloké , csak Tanjore vs Marocco fö vst mossa , As-

kis vidékével az igen ese-» fitól del felé a' tengerbe

kély határra szoritott Sa- foly.

fogi Kirtólfügg, ez az An- Tantah v. Tentah , legderé-

glusoknak engedett birto-» kebb vs Garbieh tart; alsó

kaiért i8oo-tól fogva 75000 ¿Egyptusban, alkalmas csa-

font. Sterl. кар. 's lakik a' torna mellett , Csak nefn

nagy erös. délre kbzépen ¿ a' benne é-

Tanjore , vsban melly fio* 42' pült meesethez tartozifc vi-

É. Sz. 360 2' К. H.) fekszik dékével eggyütt, a' meeset

ez Caweri fó két karjakôztté szép épület , 's sírja a' Má-

Több lak. kath. 's luth, az homedanus szent Seid Ach-

utolsóknak iskolájok 's ár- met el Bedawinak , kihet

vákházok van. Az Itt levó toagy seregekben , kivált a*

Pagódában rtagy bikátlát- tavaszi Aquinoctium 's a*

hatni, melly igránitszik- nyári Solstitium idejébent

lából van ki vágva '» t2 1. majd 30000 embef szokött

rnagasságú. tmcsut járni. Ezen idöizak-

Tanna , kis vs Reusz-Schleitz ban itt egy nagy vásáf tar-

Herczs. kies vidéken , tart tatik , melly. miatt sok ke-

híres vásárokat» reskedô boltok is vannak.

Tanna, (19Ó 3o' D. tí.) az új Tantümquerri , Brittanus kas-

Hebridák köztt d^lfelé Au- tély az arany partokon fel-

ítráliábantüzcekádóval.me- sö Öuineäban Fantin tart.



Тапш , fóvíz Argolisban.

Taocara , Teucheria , régi va

Sydrai öbölnel Barca orsz.

ban Afrikában.

Teormina , Taurominum , vs

Siczíliában Val di Demona

tart, a' tenger mellett egy

eziklán 723 h. 6000 L Ró-

mai játékszín maradványi-

val. Vidékén szép márvány

vágatik 's jó bor terem.

Tapar¿ka , sziget a' Minden-

szcntek oblében Brasiliá-

. ban dohány termesztéssel

's legelökkel gazdag.

Tapian, vs kel. Borussiában

magas helyen Pregel fó

mellett 1,30 h. 1640 régiSu-

gurbi nevü várral , szegé-

ny»k 's Invalidusok házá-

val. Van itt egy zsilip 1 ki-

rályi vámház , 's a' Prege-

len keresztül jarás. A' ha-

sonnevü ker. van 47 Q mfd

tere 69170 1.

Taplauken , Tapiacum , tiszt-

ség 's klast. kel. Prussiában

Tapian ker. Pregel mellett ,

vidéken hajdan vad ökrök

találtattak , de már ki van-

nak írtva.

Topolcsány , n. mvs Nyitra

Várm. ben. Bodoki jár.ban

Galgóczhoz 4 ora , Hajdan

ezabad vs vala; most F. U.

G. Traun , lak. elegyesek ,

kat. és zsidók. Lovai , vá-

sárjai, sáíránnyai általne-

vezetes: Tul. pléb.val , is-

pitállyal, és pósta hívatal-

lal.

Tapolcsâny , k. mv» Bars Várm .

ben , Zsitva vizénél , azon

nevü jár.ban , Lévától és

Verebélytol 3 1/4 ora , he-

gyek köztt. Hajdan Rákó-

czy birtoka vala; most F.

G. Keglevics ésH.Kohári

Lak. elegyes kath. tulaj-

don pléb.val. Nevezetes ré

gi vára , az uraság' kasté-

lya , kertye, majorsága;a'

vsnak szép Szentegynáza¿

ispitállya , posztót készít-

tö mühelye , Ebedreznél

lévô savanyú vize, 's a1 1.

Tapolcsány , falu Borsód Várm.

ben , tgertöl 8 ora , Szat-

tyához nem messze; F. U.

Sz. Miklósi fam. és az Egri

Seminarium. Lak. Magy,

ref. és kath Nevezetes vas

bányája , hámora , és mal-

mai miatt.

Tapolcza , magyar jó élo mvs

Szala Várm. Sümegh és N.

Váson köztt posta hely , F.

U. a' Sümeghi urad. tul.

tanáccsal , 1 kath. pléb.

tempi, a' Szentkúti ferdô-

vel , 's egy halastóval. Ba-

csányi János' hazája.

Tapolcza f(i , magyar falu

Weszprém Várm. Tapolcza

vizének eredeténél ref. tem.

's bor termesztéssel.

Tapolcza, falu Baranya Várm.

ben, Nagyfalu mellett, Sik-

lóstól 3 óra. F. U. H. Bath-

tyányi , 1. Magy. kath. és

ref. savanyú vízzel , hévíz

ferd&vel, tobb jó malmok-

kal , 1 vendég fogadóval.

7appa,Molukki sziget, Bachi-

ani Szuilán bir. alatt kel.

lndiában.

Tappaiak , Szerecsen nép a'

Skláv partokon felsó Gui-

neában Afrikában.

Tapanooly , (i° 40' É. Sz.) hi

res öböl Sumatra nyug. ré-

szén , melly mindenféle

szelek eilen biztos révpar-

tot formál és olly nagynak

mondatik , hogy abban Eu-

rópának egész tengeri ére

le elegendö térséget kap-

hat.

Tappi , fó a' Marották bir.

elsö lndiában Berrar tart.

ered, 's a' Cambai öbölbe

foly.

Tappul , eggyik a' Suluh szi-

getek kbzzül kel. lndiában,

a' Spanyolok letelepedö he-

lyek.
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Taprobana, hajdan, most Cei- bona , méznád , füge, olaj,

lan sziget

Tapti , fó a' Maratták birod.

Jkel. Indiában.

Tapuyok , szabad Indus nép

déli Amerikában.

Таpyrok , Media Atropatená

granát-alma , nopál 's /szö-

lötökek , fejér szederfák ,

narancs 's czitromfák talál-

tatnak. Levegöje a' közel

levö álló vizek miatt nem

igen egésséges.

ban , Zagrus hegye körül Tarabosan , Basaság Amasan— ж и 0

lakott rabió nép.

Tara, vs az Orosz Tobolsk

Helyt. a' Tará fónak az

Irtisbe szakadásánál 600

Orosz. 's 50 Tatár h. igóo

Qrosz 280 Tat. 1.

Tarabilis , !. Tripoli.

Tarablüt Tripoli, Basaság Sy-

riában nagys. 25 □ mfd a'

kózép tenger mellett , és

egy hegyláncz kozt, melly

mellett Orontes vize foly.

A' part nagy részt sík , ke-

vés dombokkal vegyes, ned-

ves , terem búzát , pamu

tot , dohányt , de resten

míveltetik. Hegyes vidéke-

iben , az említett terméke- Tarabosan , ( Trapezunt ) a'

ken kívül bor , olajfák, 's hajdani Trapézus (41o 3'

tart, vagy is Natóliában a*

hajdani Cappadócziai Pon-

tust foglalja magában ,

mélly késôbb Trapezunt-

nak neveztetett , fekszik a'

fekete tenger mellett Gu-

riel, Arzerum , 's Siwastart.

között , magas hegyekkel

bé van kerítve 's keresztül

ö vedzve , még is termék ^ a'

hegyek gyümölcsfdkat - 's

8ZÖ16 tökeket, а* légniagas-

bak havasi plantákat,- 's

'й* vôlgyëk pedig gabonát

teremnek. A* hegyek bö-

ven adftak érczét , fökep

rezet fó 1 vs '

szederfák is vannak. A' ró-

nán a' partok mellett 's a'

vsban laknak Görögök ,

Törökök , Arabsok , a' he-

gyeken egész a' Libánuszig

Ansarok , a' Libanuszon

Maroniták, minden népsé-

VI" E. Sz.) tenger mellett

egy hegy tovében fehszik,

kis révpartja is van, de

mollyre nem nagy gond vi-

eeltetik. Mondatik hogy

most ismét ióo.ooo 1. légye-

nekj kik koztfc sok Görö-

gek bizonyos privilegyiu- gók 1 Püsp. van régi klast.

raokkal élaek. A' Basa a- külömbfete derék épületjei,

latt sok Sandschackok van- 's igen hasznos kereskedést

nak fó vs - •

Tarablüs , Toraboles,, Tripó-

li , (54° 16' 47" É. Sz. 53Э

«4' ü" К. H.) a' Libanus

tovében, Kadischa fó mel

lett, egy fertály órányira

a' tengertöl, kis dombon ,

van ió réve ; 16000 1. Ba-

Üz , fôkép a' fekete tenge-

ren, ide Karawánák is jö-

ñek belsö Asiából. Kihor-

dás fó tárgyai : bor , réz-

mívek , mellyek ítt ¿oven

készítetnek , viasz , bör ,

diók , mogyorók , kortvé-

lyek , fekete dattlik 's t.

sának lakja,'s 1 GörÖg Püsp. Taradant , 1. Taradant.

van egy szép mecsetje". Ki- Tarantois* , Tarantasia , he»

hordás tárgyai fökeppen gyes tart. Savoyenben Fau-

selyem , parant , gubacs , cigny , Savoyen', Marienne

hamu, 's gomba, ellenben 's Aosta között- vannak ió

bého,rdanak posztót,kosche- legelôji, sósforrásai , 's kó-

nillát, czukrot , 's nyug. szene. FÔ vs Moustiers.

• lüdiai kávet, Vidékén ga- Taranta , roigas hegy lîabes
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• siniában a' Tigrei hegy-

lánczok knzül.

Tai antaño . vs a* Spanyol Ca

talonia tart, ал Aragoniai

halárokon.

Tarentо , Tarentum, (35э 40'

4¿" É. Sz ) vs 's к er. t'ô-

helység a' Nápolyi Terra

di Otranto félsiigei en , ha

demelt romanos vidéke*

6800 1. alatsony régi hegy

varral , gyolcs, zsabkendô

iabr. vidékén papiros ma-

lom 's «iregbányák vannak

kereskedése tetemes, Az

oszt. fôhivatelokon kívül

egy kereskedésre iiggyelô

itélet is van itt.

sonnevü tenger obolnél , Tarburg, kis vs az ész. Ame

rika! ész. Carolina szabad

tart. Tar vize mellett.

révpartnál, és Ersek l.kal. Tarcsa , Tatzmansdorf , né-

Az itt való csatorna igen met falu Vas Várm. jó sa-

18460 1. erö» várral , alkal-

mas de most homok lepte

rnesterséges, Vidékén 1. Sós

tó van. Ezen vstól kapta

Herczegi nevet a' Francz.

Macdonald Marschal. Vi

dékén sok Tarantulák ta-

láltatnak , bizonyoe pók-

faj , mellynek csipése bo

vanyú kúttal 's feredövel

•zép templ.mal 's kellemea

sétaló helyekkel, méh tar-

tdssal sáfrán termesztéssel,

posztó 's fiizö fabr. mel-

lyet Gróf Bathtyányi Theo

dor építtetett.

londítónaklennimondatik, Тагсtal , (48° 7' и" É. Sz.

annyira, hogy azilly bódúl- 39O о' ,50" K. H.) H. Ka-

takat csak tariez hozhatja

helyre — különos orvos-

sâg —

Tarare, vs a' Francz, Rhone

oszt. 3800 1.

Tarqjnnn, vs 's ker. fö helys.

marai mvs Zemplin Várm.

Ыгез Tokaji hegy alatt a*

Tiszán innen l kath. 1 ref.

tempi, i ispotállya , jószó-

lókkel , rétekkel 's Magyar

lak.kal.

a' Francz. Rhona torkola- Tardos, falu Komárom Várm.

ben, Gorba hegye alatt,

egy kis patak mellett , Nesz-

ti oszt. Rhona fó mellett,

rnellyen kereszttil egy ha-

jókon álló hid az alt' el-

lenben fekvöBeaucaire vsba

vezet; 10000 1. gyapju 'ese-

lyem fabr. kereskedik 16-

heremagsral, orvosplánták-

kal , gyapjúval, keményí-

tövel , pálinkával.

Taratana , Tariaso , (4«° a'

E. Sz. 1.5Э «' K. H.) vs a'

Spanyol Aragón ia tart. 8000

1. Piisp.

Tarbelli , Aquitaniai öböl és

Aturus vize között lakott

nép Galliában , fö veok A-

quae Tarbellicae , most

Acqs.

Tarbet, (43Э 13' 51" E. Sz.

'7o 43' 59" К. H.) fô vs a*

Francz. felsô Pyraeneusi

oszt. rónán azAdouc mind

a' két pártján ecsetelni ér-

mélyhez i .5/}? óra. F. U. az

Esztergomi Érsekség ; lak,

többnyire tótok , kath. Itt

egy jó márvány bánya van,

3 malraokkal, és jó léñese

termesztéssel.

Taren turn , (a' régi) . igen ré

gi, Trojai háborúkor már

igen esméretes vs Meszapia,

v. Calabriában , Görög ne

ve Taras, mostani Táren

te Folgári alkotmánya De-

mocratia volt , Archytae

Ph.tól rendeltetett el , szá-

raz és tengeri ereje nagy

volt; mindegygyike a* la-

kosinak elpuhúltával meg

hanyatlott. 'S így elöször

a'Hannibáljzsákmányalett,

azután elárultatással Ro

ma* hátalom alá jqtott, A*



régiek nem gyozik magasz-

talni e' vst; piacza szép é~

püretekkel és Jupiter ko-

lossális képével diszeske-

âett minden jó és hasznos

termésekkel ; a* kôzellévô

bbölnek nevet adott. Most

Tarento. 1. eztet.

Tarif* , Julia Traducía, (36o

3' É. Sz. 1«э y к. н<)

vs a* Spanyol Sevilla tart,

a' Gibraltári tengerszorú-

latnál. 400e 1. írévparttal 1

Mast. Ezen vs mellett 1339-

ben a' keresztények nagy

csatában gy&zték meg a'

Szerecsenyeket.

Tarka , néptelen tart. Graaf.

Reinette ker. keleti hatá-

rain Caplandban, sok va-

dakkal.

lárkány Nagy y falu , Tiszán

innen Zemplin Várm. 1

Jkastél. dorék só Depóval,

mellybe a' só Tiszán Mar.

Marmarosbdl hordatik.

Tarku , Chánság vagy Fejedls,

a' Kaukázi Daghestan tart,

a' Caspiumi tenger mel

lett egy Mahumedánus bV

rökös fejedelem alatt, ki

Schamchal az az a' Lesghi

's Daghestáni Fejedelmek

fejének nevét viseli 'e a' 18

ezázadban egy ideig az O-

rosznak hódolt. F6 vs

Tarku, hasonnevü patak mel

lett, Fejedelmi lak , 1200

h. 10,000 1. (kik közt sok

Ormény 's Georgiai keres-

kedök vannak) a' vsi mes-

tersègek mellett , kereske-

dést , selyem 's gabona ter-

mesztést üznek. Vidékén

egy nagy sóstó van.

STarlatánok v. Tarnetdnok. Igy

nevezték-el a* Hollandusok

a' Lagvo parti Kafferlandi

keleti lakosokat , kik a'

nagy Kafferek népségéhez

tartoznak , noha feketéb-

beknek lenni mondatnak

többieknel. A' Lagoa ö-

bölnel esak io,eoö Iaknf

mondatnak , de beljebb

többen. A' férjfiak 's Aszszo-

nyok egész a' szemermekig

meztelen járnak 'smagokat

megbokodik.Dúrvák ugyan,

de jó ezívüek , barátságo-

sak 's félékenyek , ha erö-,

sen ingereltetnek akarato-

sak 's boszszúállók. Igen

vidámok, nyájasak , szere-

tik a' muzsikát, tánczot,

dallbkat , gondnélkül élnek,

egásségesek, a' vendégi bá-

torsàgot szorosan megtart-

ják , a* férfiak munká jok a'

halászat, vadászat , 's had;

a' vassal bánni 's abból bi-

zonyos míveket késeitèni '

tudnak , nádkosarakatfon-

nak , fatálakat 's kalanakat

's c.sínos csólnakokat farag-

Пак. Jeies , hogy a* mcster-

ségekre alkalmasok — Asz-

•zonyaik végzik minden

házi 's mezet foglalatossá-

gokat. Mivel nagy ehetftk

semmit sem utálnak's tisz-

tátalanok az e'telekben , a'

dohányt felette szere-

tik , igen hamar meg-

korosodnak's elvirágzanak,'

azért korán is nftsznek. El-

8ö dühökben a' foglyaik

húsaikatis megeszik ; fegy-

Vereik , veröd/.sida , hasáa»

gájok,'s nyilak , határo-

zott Fejedelmek alatt van

nak , vallásokról semmi bi-

zonyost nem tudni, a' na-

pot ugyan nagy, 's a' hol-

dat kis kapitánynak neve-

rik, de öket nem imádják,

kortilmetélkednek ,de min

den vallási kovetkezés nél-

kül , és igen babonások.

Tarma , f6 vs egy hasonnevü

tart. a' déli Amerikai Peru

opsz. 5540 1, juh kcreske-

déssel.

Tarn , fó Francz. orsz. ered a'

Lozère oszt. Lozère hegyen,

Pont de Montvernél. луи^г-



ftlé foly , Florae , Ispan-

hac , S. Enimie , Sompey-

r0 , Milhau , S. Rome, Al-

by, Gaillak, (hol hajózha-

tó lesz ) Rabastens, Besnie

res, Villeraur , Mentauban

's Moissac helységeket mos-

sa , hol 42 mfd folyás után

a' Garonnéha foly. Midon

a' hegyeken az hó olvad ,

árjai nagy károkat okoz-

nak; jelesebb mellék vize

Aveiron. Ezen fótól 2 oszt.

vette nevét.

Tarn , Francz. oszt. Tarn A-

gout , Thauré,Viaux, Vare,

Dadon, Sor 's a' t. fók koztt,

áll a' hajdani felsö Langve-

doc egy részébÔl , tére 96

4/5 □ m{à «9580.5 1. Terem

boven vasat , ónt , rezet,

koszenet, finom agyagot ,

gabonát, fózeléket, karti-

fiolt, gyümölcsöt , bort,

lent, kendert, fát , 's m. ef.

négy ker.re u. m. Alby,

Castres , Lavaux , 's Gail-

lac osztatik-fel , mellyek

350 kozségeket 's З5 kant.

foglalnak magokban. Fo va

Alby.

Tarn , et Garonné , Francz,

oszt. melly nem rég a' kö-

rülfekvö oszt. részeibol ál-

latott fel , a' hajót hordó

Garonne fónál. Tarn 's A-

veiron vizek mellett 71 1/3

□ mfd térrel 228.330 1. ter-

meszt gabonát, bort,gyü-

rrtölrset, gesztenyét , diót,

ösavereket , baromfiakat ,

halakat 's a' t. Fö vs Mon-

tauban.

Tama Terna, vs Ungvár Várm.

- jó borokkal. Egyesült O-

rosz 1. jobbára pálinka.fo-

zésbftl élnek. F. U. G. Sztá-

ray.

Tarna , N. Tárna Mare , Veli-

ka Tarna , falu Ugocsa

Várra.ben , völgyben , Tar

na vizénél, Nagv Szolöstol

l зу"4 mfd, Nyalábi urad.

hoz tartozik; lak. Oroszok,

Oiáhok egy. hitüek , tul.

pléb.val ; két egésséges sa-

vanyú kujfcai , es több a-

rany es ezüsterei miattne-

vezetes.

Tarnes , fo viz , most Tarn

Francz. orsz.bap , egykor

arany fóvénnyel.

Tamöcz , ( Tarnowcze ) tôt

mvs Liptó Várm. 1 kath.

г evang. tempi. 46 kath.

1020 evang. 1. szép erdök-

kel , i fürész malommal 1.

a' len termesztést a' gyolcs-

szöyest, pálinka égetést 's

borsó plántálást uzik. A*

Likavai kam. urad,hoz tar

tozik ; Pellendorfhoz 1/2

mfd.

Tarnèpol ,. fö vs az Orosz ha-

sonnevü Helyt. Szeret fó

mellett 1 Orosz kath. '& 1

Orosz Görög pléb. 1 váltó

póstával 1080 h. 7090 1. A*

hasonnevü Helyt. az 1809-

ig Bécsi béke által oda en-

gedett Galícziai tart.ból ál-

lítatott fel. 400,000 l.

Tornow, (49o 59' 50" E. Sz.

38o 4o' K. H.) Galíczia Tar-

now ker. fo vsa. Nemes

Tbrvénnyel , mellynek ü-

gyei deáknyelven folynak

1 Püsp. 1 kath. Gymn. de-

rék gyolcs manuf dohány

magazinnal , váltó póstá

val, 340 h. 4310 1. Duna-

jetz fó mellett, A'hasonne*-

vü ker.ben vannak 5 vs 5

Hostátok 10 mvs 461 falu

30614 h. 203950 I. Most is-

mét régi ura birteka.

Tarnowict, Lengy. Tarnowsiky

Oury , vs a' felsö Szilé^iai

Benthen Rendi urad. 1 Rat.

pléb. 1 evang. tempi. 233

h. 1430 1. 1 régi várral 's

vas, sárgaréz , ezüst, 's ó»

lom bányáMtal.

Taro, fó Italiában melly Ge-

nuában ered 's Cremona a«

latt Póba szakad. Ettôl vet



te a' Franc«, Taro'Dep, ne- papagájokat , fregatt 's 6r-

vét melly Parma és Pia- . mény, szélmadarakat , osz-

czentzia Hers.bol álTbtt fei. treai tsigát, halakat 'sa't.

farpa , mvs Szathm¿r Várm. lak. 120000 részént fejérek

ben , Gulács és Tivador részént sárgabarnák , jó szí-

köztt, Tisza Ujlaktól a óra. vüek 's barátságosak. Ismé-

F. U- G. Károlyi, lak. Magy, r.ös azigetek o Tehaíti (a'

ref. és kat. kik közül sok legnagyobb ) o - Rajeren

a' bodnár. Gyümölcsakkel (mellyet az Angolok Klí-

bövelkedik. , eteánek neveznek) , Hua-

Tarpen, vs a' Warschaui Brom- heyne , o-Taha , Boraboca,

berg Dep. hires búcsújáró v. Bolabola , Maurua , Tú-

hely. < buai, Eimeo , Maeatea v.

Tarraco , két Scipióktól gya- Osnabrücki sziget.

rapított vs , most Tarrago- Tarsus , Tarsó vs kis Asiá-

na Spanyol orsz.ban; nagy, ban Anatolia orsz. Caramá-

keresbedö , és jó bort, ter- • nia tart, a' Kara-su (feke-

mesztö vs volt hajdan. Co- te viz} mellett melly rég

settanusok fôldén. Cynusnak hivattatott. Haj-

Tarraçona , vs a' Spanyol Ar- dan Cilicziának hírps fà

ragónia tart. Quelles mel- vsa, 's a' tiídományok' szé-

Iett. Püsp. . ke volt , Pál Apóstol szü-

Tarragqna , Tarraco , (41o 8' letés helye ; lakják Törö-

5o" É. Sz. 189 59' i&" K. kök , Görögök , 's Ôrmé-

H.) kis , kellemes hegyen nyek.

épûlt vs à' Spanyol, Cata- Tartakow , mvs Galicziában

lónia tart. 7,500 1. Érseks. Zolkiew ker. lklast. 1 kat.

kis révp irttal, szép Római 's egy. unitus Görögtempl.

régiségekkel, mellyek közt Tartarí , nagy hegyláncz Se-

egy csatorna nevezetes. L. benico l folytában 16 olas»

bor, pálinka kereskedést , mfd széles , Bushane vol

's halászást üznek. '. , - gyet a' tengertñl választja.

Tarrascan , vs a' Francz. Ar- Tartarus , fó viz Italiában,

riége oszt. Arriége fó mél- Venetusók fôldén ; némel-

lett vas bányával.. :; lyektöl Pó déliágánák tar-

Tarrega , '(41° 4*' É. Sz. 19° tatik.-

4.5' К. H.) vs a' Spanyol Tartato , fó Italiában melly

Catalonia tart. 3600 1. Veronai vidékeken eredvén

Társaság szigetei , (16—180 D. részént a' Póba részént aa

Sz, 130 139o N. H.) szám- Etschbe foly. ' ;

ra még nem igen esmért Tartas , vs a* Francz. des Lan-?

szigetek kelet felé feküsz- des. oszt.- Í/Iidon mellett

nek Polynésiától; magasak 2480 1. erôà gabona keres-

, jó cjimajuak V termékek ¿ , kedéssel.

bóségben találni itt ke- Tart-Lin , 1. Dorpat. :

nyér gyümölcsöt , arum 's T'artschiransiky v.keserüv. tisz-

yamsgyöket , portulakot , titósós tavak x az Orosz Ir-

kartifiolt , banenást, kó- kutsk . Helyt Untará fó

. koszpálmát, paradicsfügét, mellett. 1 mfd Baikal tó-

platanfákat , papirossze- tól ; igen boven van benne

dert, 's Casuarinafát, pat- a' fözft só , mellyböl tisztí-

kányokat, kutyákat , ser- tó só készítetik.

téseket, eaép madarakat, Taructant , Taradant, vs Mft*
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fcoeee bip. Süs tarLszé*p vi- nagy iskolákkal , külomb

déken , mellynek 1. jobbá

ra Maurok finom 's jó riz

míveket készítenek , min«

den háznak van itt fala ,

'e kertje, melly ¿pites mód-

ja lassen lassanSzerecsenek-

né ssokásba megy.

feie manuf. Nagy boltok-

kal 's t. ef. Termeszt gyü-

mölcset , pamutot , sely-

met, van selyem 's pamut

fabr. vas 's ágyú öntö m li

ve puskapor fabr. 's keres-

kedik.

Tarvis , mvs Carinthiában Tasi öböl, a' Cariai tenger

Villach ker. 4 vas 's aczél

bámorokkal. .

Farvisimark , 1. Trevisano.

Jasau, ravs Morvában Iglau

ker. a* Jiegyeken 71 h. 540

lak.

Taschkent, tart. Tartariában

Kisil es Sir Darja fók mel-

lett, kies, jól nedvített , ré-

szént hegyes 's termék tart.

szakadéka, az Orosz ész.

Oceánban.

Tasndd, Trestenberg, legiobb

Îriv. mvs Szolnok Várm.

en , Erdély orsz.ban N. Ká-

rolytól 3 óra. Lak. Magya-

rok , Néra. Oláhok , Örme-

nyek, Zsid. tul. tempi. kal;

egy várral és sok uri há-

zakkal.

Terem gazdagon búzát , го- Taso , hegyes s/.iget az Ль»е-

zeot, riskását, kölest, ker-

ti 's más vetemónyeket ,

azilvát , kajszit , baraczko-

kat, szedert, bort , pamu

tot, fát.'st. ef. marhatar-

tása nagyobb lehetne; értz-

bôl leginkább vas 's ólom

találtatik. Lak. bárdolatla-

nok , de már Mahumedá-

uimi tengerben 8 mfd kör-

rel , a' Rum lili partoktól

3 mfd. Hajdan jó arany '•

márvány bányája volt.

Taszdorf, mvs a' Brandenburg

gi kozép Márkhan Berlin 's

Frankfurt között.

Tatiiane , sziget Kerman tart.

Persiában elég termékeny.

nusok , inkább földmive- TastUudon , fñ vs 's nyárí lak

lo к , mint sem. marha ne-

velök , leginkább kézi mí-

vesek 'a kereskedök. Egy

Khán alattélnek, kinek a-

karatja fó torvény , 's ki az

adót nem határozza-meg,

de ezükség idejében eroveí

is kifacsarja.Számok 300000.

Könnyen állíthatnak 6000

viaskodó férfiat , az álló

rend még is csak 6000

ember, kik Karaksan ne-

vet viselnek , rossz kato-

ja a' Butani Papfejedelera-

nek Asiában , nagy kast.

's több tartományi tisztek'

hajlékaikkal. 1,540 Moná-

kokkal. A' kast. i/4órányi-

ra fekszik a' Mar istáló,

mellyben a' legválosratot-

tabb Tangúti 's Tatár lo-

vak 's oszvérek vannak.

meszszebbre pedig hoszszú

sorházak, mellyekben iste-

nek képei 'в templomi eszkö-

zök készítetnek.

nák, fegyverjeik ív, nyil , Tassa, sziget Sierra-Leoaa fón

nyárs , ás most már talán felsó Guiñeaban,

puska *s ágyújs. F5 vs Tai, Magyar , Németf falu

Taschkent, (40° É. Sz. 58° K.

H.) Khán' lakja Sir Darja

csatorna mellett, 10,000

iobbára sár , sással fedett

h. 40,000 1. sok kertekkel ,

mellyek a' vsnak nagy ré-

*zét teszik i¿q metiettel.

Ësztergom Várm. Duna

mellett , az EsztergombSe-

minarium birtoka 1 kath.

tempi, föld 's szßlö míve-

léssel.

Tata, Dotis , népes , jeles mvs

¿s urad. Komárom Várm



"ben , azon nevü jár.ban ,

Romároratól két , Nesz-

melytöl l 5/8 ora, F. U. G.

Eszterházy Miklós , lak.

Magyarok , többnyire és

Németek 3,581 kath. 166»

akat. 16 ó-hitü es 350 zsi*

dó. Nevezetes itt az uraság-

nak várforma kastéllya , d£-

ezesen elkészített kertje ,

gazdag gazdasága , pin zé-

je , egyezörnyü nagy hor-

dóval együtt; A' T. Piaris-

. táknak van Gollegiumok ,

Convi^taisok, ¿sLyceumok;

ermek Teszében , a' Tó vá-

roson , esik T. Kapucinu-

sok' klastroma; a* kath. és

ref. tempi, majolika edény

fabrika ; sok örlo és hal

ló malom , nagy serfoz'ô

ház ; a' Sz. Iványi Márvány-

kô bánya lit sok mester-

emberek, és csapók laknak,

Itt tartó'kodott Ferencz K.

1809-diki háborúkor ; Itt

mulatott, mint mondják,

Sz. István K. 's a' t.

Tatár- Bassardschiki , vs a' Töi

rbk Rum-Illi tart. Maritza

fó mellett meleg ferdökkel

's kereskedéssel.

Tatar orsiág , A' Buchariai

ponthoz m¿g ezeket teszt

szük: Eleink a" Tatár ne-

vezetet igen tag ért elemben

vették„ Mert igazán csak

azon tart. érdemlik , mel-

lyeket valóságos Tatár ere-

detü népek laknak. Ezen

tart. szabad Tartariának

neveztetik , melly kôzép Á-

siában 35—.499 E. Sz. 66—

9&> К. H.) alatt fekszik-

Határjai kel. China v. az

úgy nevezett Chinai Tatár,

dél. Tibet, India, Persia.

Nyug. a' Caspiumi tenger

Persia, Orosz bir. ész. az

Asiai Orosz bir. áll pedig

ezen tart. Chowaresm, Chi-

wa , d" beleti Truehmnen

erez. AraU tart. Turkestann,

Taschkent , KaralkapaV '»

a' Kirgieek' tart. és a' nyug.

Buchariából. Ezentulajdon

Tatár orez. Dzsaggataj ne-

vet is visel, 's felosztatik

a' kel. 's a' nyug.ra. Az e-

gész tart. mintegy 300 mfd

hoszszú 's íooszéíes. Climá-

ja kedvelt, szelíd , jobbára

mérsékelt , levegöje c,ak

nem mindenütt egésséges.

Fblde termékeny, a' parto-

kon 's völgyekben bôtermq,

Fö Hegye Mustag, Baichan ,

Dschimbal/sKisik-Tag. Fo-

lyóji : Amu , Sir-Darja. Ta-

vai, a' Cdspinmi tenger az

Aral , 's több apró sos 'g

S/.iksód tavak. Terméseiv

ertzböl ; réz , vas , ón , ké-

nyesft , gáliczkñ , szalmiák,

só , koszén , hegyolaj , a-

rany 's ezüst. Pláritákból ;

riskása, kerti vetemények,

í'ñzc-lék, len, kender, pa-

mut, sáfrán, dohány , bor,

déli gyümölcs , rhabarba-

ra 'sa't. Allatokból; te-

vék, lovak, szarvasmarhálf,

juhok böven , 's selyembo«

garak. — Eredeti 1. Tatá»

rok, kellemes ember faj ,'

bizonyos culturával érte-

nek némely tudományok's

mesterségekhez is , némely

kézi míveket is üznek, kiV

vált selyem 's pamut roa-

nuf. készítenek dúrva posz-

tót , pokróczot , teveször-

míveket , fa "s vas ezerszá-»

mokat , kivált jó pilingó-

kat, 's ezen tárgyakkal ie-

les kereskedést üznek Rus-

siába Chinába, Persiába 's -

Indiába. Több ágakra ©sz-

tatnak-fel, ezeknek némel*

lyikei koborlók , mások fa-

lukban 's városokban lak

nak , némellyek rablók. A'

legnagyobb 's hatalmasb

Tatár tart. a* Chiw , Taschr

kent', Kurkas', Kodschan'i

Chánságok a' Buchari vi*



dékkel.

Tatär népség , Orosz Ыг. csak

. a' déli részeiben éldegéi ,

Jekaterinoslaw , Cherson,

- 'a Tauria Hejyte.gokban.

Itt volt hajdan a' Krimea

v. Europai Tatárorsz. egész

1783-ig mellyben azt az O-

rosz bir. elfoglalta. Akkor

a* népnek nagyobb része

5—400,000 kivándorolt. A'

Tatár kozép termetü , bar-

nás fekete hajú , tiizes kis

■zeniü piczio szájú : nyírott

fejit prémeff süveg fedi,

szakálla ; 's a' napkeleti

hoszszú selyem , vagy pa-

mutoltözete, bov nadrág,

szattyán csizma az 6 ruhá-

zatja. Szereti azöltözetben

's szolgálatban a'fényüzést

's a' lovakkal tett pompât,

barátságos , önn beceére

számot-tartó , tanítható 's

Iskolát látogató formálható

Illyek a' letelepedett Kri-

maiai Tatárok. Kóborlók

é" mellett a' határposvány

helyeken lakó Tatárok szo-

mor vidékieikben, kik mar-

ha , íokép 16 nevelésbol

tengódnek, kevés árpát 's

кölest is vetnek. Mindenre

nézve amzoknál alább va-

lók , durvák 's tudatlanok.

Tatas , Kirs, a' legdélibb ré

sze Borneo szigetének. Mar-

tapana fô vsal.

Tat Cia, 1. Reval.

Tdtra , része a' Karpatusi he-

gyeknek Szepes Várm. Ga-

liczia felé , mellynek leg-

magasb csúcsa a* Lomniczi-

hegy. 1. Karpát hegyét.

Tatta. 1. Sindi.

Tauber , Tuburus , fó Bavári-

ában , ered Rotheribourg

vstól i mfd 's Wertheim-

»ál a' Mainba szakad. A'

Mein-és-Tauber ker. ezen

viztöl vette nevét. 88780 1.

fft vsa Wertheim.

Taucha , kis vs Saxoniában ,

ito —

a' Lipsíai ker. 250 h. a'

Barde fó mellett.

"taufers , ,falu Bavariában Inn

ker. réz bányákkal.

Taulé , ve a' Francz. Morbi

han oszt. 2500 I.

Taunton, vs az Anglue Som-

merset Grófs. Tore fó mel

lett , az igen termék Tan-

ton völgyben 5500 1. posztó

fabr, selyem fonással , fá-

tyol 's ezalma kalap fabr.

az itt készült Taunton-Ale

nevü ser becsben tartatik.

Taupont, ve a' FraAoz. Mor

bihan oszt. 2400 П '

Tauri , Europ , Sarmatiában

lakott kegyetlen, rabió , és

Görögökre leginkább a-

gyarkodó nép; a' Scythák-

tól ész.ra nyomattattak.

Tauri-Castro , kis Livádiai vs

Görög orsz. a' Negropontei

szigetnek ált ellenében.

Tauria v. Symferopol , Helyts.

Orosz bir. áll Krim félszi-

getbol , a' Krimmi v. N0-

gai vidékból , 's a' Kuban

torkolatja mellett fekvó szi-

getból, Orosz bir. déli ré-

szén , a' fekete 's az Azo-

wi tengernél Cherson és

JaketerínosIawHelyt. közt.

102.5 □ mfd nagys. a.50000

1. Glímája mérsékelt 's sze-

líd, a' síkabb helyeken va-

lóban meleg is , 's nyáron

igen hév , de általjában

még is egésséges 's a' plán-

ta nevelésre igen alkalmas

a' síkok dombokkal vegye-

sek, a* szárazon fekvö ré

sze. egy homok tenger. Dé

li 's nyugoti része hegyes ,

de hegyei nem magasok ,

tetöji erdösek , 's hajlásaik

igen'termékek. Kis mester-

kés fók nedvesítik , az A-

sowi tengernek egy része

Lomha-tengernek nevezte-

tík , mivel nyáron sikér 's

büzös. Egészben vévén föld-

je felettp termék, gabonán
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kivül dréga gyomölcsel 's burgba járás van. Legrna-

borral bövelkedik. Erdosé- gasbb orma magas Таыгп

gei jók , marháji , vadai 's nevet visel. Ezen hegyen

tekenyosállati igen bôven van a' Lutheránuaoknak

vannak , méhtenyésztetése Imádkozó házok.

is tetemes. Asványok köz- Tauro, egyik a' Sanguenarea.

zül kivált , só , naphta , szigetek kozzül. CorsikánáL

marvány , tajték , vas 's e- Taurus , hires hegy Asiában.

gyéb érczek táláltatnak. — Igen magas , elterül kis A-

Lak. részént Mahumed-hi- siában , bol tart. határt

tü Tatárok , részént Görö- kép«z , 's ágai meszsze el-

gök , Ürmények , Oroszok , aljasodnak. Taurusznak a-

Zsidók , Czigányok , 's más zon részébol , melly Haly»

vidékiek. A' íoldraívelés 's 's felsö Ëuphratesz fók közt

marha tartás után élnek, fekszik, erednek a' Syriai

kereskedése vírágzó , mel- hegyek , mellyek a* közep

lyet a' kevés manufaktúrák tenger mellett elterjednek,

elömozditanak. A' Helyt. 7. és Arabiában ellapúlnak.

ker. obztatik-fel ; fô vsa Tauste , (42o 2' Ë. Sz. 15o 31'

Symferopol. K. H.} vs a' Spanyol Ara-

Taurica Chersonchu* , Í. Cher- gónia tart. Rignal fe mel-

sonesus. lett 3100 1.

Taurini , mostani Piémont- Touts v. Drastow, Kir. vs Cseh

ban lakott nép ; fö vsok orsz. Klattaui ker. Rzu-

Taurinorum Augusta, most brzina patak mellett 430h.

Turin, és Forum Vibii. 13010 1. czérna, pántlika ,

Tauris , Tedris, Tabris , (38o 's gyólcs szovéssel, tint

s' E. Sz. 64o 45' К. H.) Igen bányával 's üveg hutával.

derék fö vs a' Persiai Ader- íEsperesti temp.kôfallal ke-

beidschan tart. Chan' laka , rítetik.

igen termék , nedvített ró- Tauves , vs a' Francz, Puy de

nán. Spintscha 's Adschi fó Dome oszt. 2110 1.

mellett, 100000 I. igen sok Tave, fó Wales Her.ben An-

gyönyör épületekkel, igen gliában , Brecknockshiré-

derék Chani kast. 250 me- be szakad,

csetekkel , nagy számú a- Taverna , Taberna , vs egy

do-vevö piaczokkal, 's 1 fö völgyben, Calabria Oltra

piacczal, melly a'világnak tart.ban > Neápol orsz.ban,

legnagyobb piaczai kozé 5 pléb. tempi. '1 klastro-

számlaltatik. Vannak pa- mokkal.

mut, selyem , arany, 's e- Tavignano , egy a' 3 legna-

züst matéria fabr. 1, ágyú- gyobb fók közzül Corsika'

öntö mühelye, kereskedése szigetén , melly az omlott

rendkivülvirágzó's gazdag. Aleria vs mellett a' tenger-

Vidékén van egy Ali-Szemei be szakad.

nevü Remeteség. Tavira , (37° 7'. 15'/E. Sz. 10o

Taurisci , Pannpniában Clau- ¿' 30" H.) Fö vs a'Por-

dius hegy fnegett lakott tugalliai Algarve tart. Seg-

nép Ñorirum határánál. va mellètt. 1563 h. 4800 I.

Тлит v. Rottenmannertaurrt i csekéj 's várral védett rév-

magas hegy felsö Styriá- parttal, eddig lakjaaz Al

ban Judenburg ker. Ezen garvei fö Helyt.nak , l Çor-

által RottenmannbólJuden- regedorsnak 's Provedors
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nalt. Laif, igen tetemes tin- és a' Kuopio-Kapítányság-

hal 's sardella halászatot nak állító reate vala. ib vs

Tavistock, vs az Anglus De- Tawih- 'lawih , egy a' Szuluh

von Grófs. Tave fó mellett ь/.igetek közzül keleti In-

4000 1. kik közzül 600 a' diában 12,000 1. ga/.dag

mellék réz bányákon fog- gyöngyökkel. Néha nena

lalatoskodnak. £' mellett mogyeró nagyságú gyón-

még a' márvány vas ontés gyüket is találnak I. de

's mindenféle materia ké- egynehány esztendö alatt

szítés eledelt adnak. Ezen elvesztik ti&ztaságokat 's

vs amahírés Drake Ferencz* símaságokat.

tengeri Hösnek születés Tuwiow , erfts vs az Orosz Wo-

helye. ronesch Helyt. Tawrowká-

Tavogliere , (hpuliai) egy 13 nak Woroneschba szaka-

mfd hoszszú 6 széles , dásánál , emlékre méltó,

dombos síkság, Foggia mel- mivel N. Péter Czár itt a' fe-

lett a' Neapolisi Capitana- kete tengerre szolpálandó

ta tart. Adója eddig esz- hadi hajó fahr, állított tel.

tendônként 60,000 Nápoly Taxenbach , kis mvs Bavariá-

aranyokra mentt. ban Salzach ker. Salza fó

"Tanolara, sziget Sardinia kel. mellett, 45 h. kast. 1 pléb.

részén a' di Terra nuovai tempi. Esztendol ált3 mar-

öböl bémenetelénél 3 \fi ha vásárokat tart. Országi

mfd körrel; btkják sok vad torvényszék' helye.

kecskék , mellyeknek hú- Tay , fó Scót/iában Perth

sok jó ízü , miért azokat va- Grófs. nyug. hegyes részei-

dászni a' Sardíniaiak ide ben ered , hol ész. kel. fek-

Túwarow , vs az Orosz Rjäsan mel , '» 111 Aval lett egyesü-

Helyt. hajó építéssel fog- lés után déli keleten lefelé

lalatoskodik. Dundeénél a' Német tenger

lavûastehai , Kroneburg , to oblébe szakad , melly tôle

vs, az eddig vaió iakja a* Tay-Mouth nevet visel.

Finnlandi Tawast tart. Taya , 1. Tehya.

Helyt.nak , szép , jól épült Taymouth , helység a* kö-

vs déli kel. részén egy nagy zép Scótziai Perth Grófs.

tónak ; erös yárral , fa h. Tay mellett igen kellemes

1550 1. kikkézi mestersége- vidéken Lord Braidalbane*

ket 's kereskedést üznek. kaetelyával , szép kertek-

tnwatt 'tawettehumi Tabattia, kel. h Tay.

fö vs Finnlandiában melly Taju , fó vs Benita Susuer

Finnlandtól keí.re Nylandj orsz.ban a* Sierra Leonai

Sawolax,Osterbotten,'sR-us- partokoh felsó Guineában.

éia között fekszik. Nagysá* Tayne, Tana, fó Sutheriand-

ga «80 □ mfd 1,50,000 1. ré- ban, ész. Scotiában, nagy

szent hegyes , részént sík , rohanással tengerbe szakad.

»s tele tavakkal. Fája bô- Tayne, jó kereskedÖ vs Rosz

eégben , barrita, v&da , 'e tart.ban , ész. Scotiában,

hala. Ezen tart. egy része Tayne vinénél , és tenger

Tawasthuus' birtoka volt; öbölnel , egy révvel.
.......... .. *. _ - "i, . . tftf

. többi a' Kummenegärdi, Tay-m-f»u , Chan-si tart. fÖ

üznek. Tawastehus.

jönek.

Tavria , vs Piemontban 2300 L
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va* Cninábati , Fuencho za között , Satgettöl $ ófaf

vizénél. F. U. а' К. kamara , 1ак.

Tazacorte , ytengeri révpart a* Magy. Rusnyákok , kath.

Canári Palma szigetnek dé- egy hitüek és ref. tulajdon

li nyug. részén egy kiégett tempi.kal ; Van savanytg

tüzokádónál. vize és sóbányája. Fája*

Tchang-tjAu-fu,áeTék kereske- kukoriczája, zabja, árpája,

d6 vs a" Chinai Fo-tkien szénája böven van.

tart. Tectosage* , GallóGraeciában,

Teinkidane , 1. Norfolksund. v. Galatiában , k. Asiában

Tetewo , 1. Dirschau. lakott Celta eredetü nép,

Teano, Theanum , kis vs a' fö vssok Ancyra.

Nápolyi Terra di Lavoro Tedhura , lakatlan Társasá-

tart. 3000 1. Püsp. gi sziget Austráliában.

léate , 1. Chieti. „ Tedia, tart. Maroccói bir.ban,

Te-Aukea, (14o aa'É. Sz. ia8° Barbariában Tessa fö vsal.

N. Sz.) legnagyobb az Au- Tees, fó ész. Angliában , ered

utrália II öyörgy Király eso- Cumberland Gröfs. Durhan

port szigete fcözül klaris- Grófs. déli részét nedvíti ,

«ziklákból, kevés plá/iták- Yarumnál hajózható 's az

kal, 8ok papagájokkal , ga- ész. tengerbe szukad.

lambokkal , halakkal , 's Teffereck völgye, vidék a' Salz-

csigahéjakkal. burgi Herczs. a' Tyroli ha-

Tebuchue , falu lssiní Kirs. a' térokon,Ъal 1684 méglut-

Fogpartofcon felso Guineá- her. közseg találtatott , de

ban Sueiro fónál, egy ki- késftbb az Eroekt&J , az or-

rályi házzal , mellyben a' ezágból kihajtatott, 's he-

Kir. esztendöt ált' riehány lyébe ismét kath. hozatta-

hónapokig múlat. 1701-be tott bé. A* vblgy Teífe-

a' Francziák e' vidéken új reck falutól vette nevét.

gyarmatot telepítettek- Tegaza , fö vsa egy tart. Sa-

meg, de ezek már 1702-be harának közepen, hol sok

a' Hollandusoktól elüzet- kósó ásatik 's kereskedôk-

tettek. tôl elhordatik.

T#0*/en¿«/-5,BurkusKir.Grófs. Tegel, falu a' Brandenburg!

a' Westphali ker. Münster kôzép Márkban alsó Bar

's Ornabruch közt. Lingen- nimi ker. 1 királyi kertész-

nel eggyütt 14 Orníd 38000 kedéssel.

1. 1807-ben a' Bergi nagy Tegern-tó, BavariábanTsar ker.

Hercs.nek jntott i8io-bena* Isar és Inn között 1 1/2 ó-»

Francziáknak , kiknél a' rányira hoszszú , 1J2 szé-

felsö Ems! oszt. egy részét * les Vidékén márványvágó'

tette. fö vs ' 's derék havasok legjobb

Tecklenburg , 13' 28" E. marha legelökkel 's pacsír-

Sz« 2.5° 47/ IO/' K. H.) kis ta fákkal.

vs í/»4 h. 760 I. Tegertu, vs benita pusztában*

Técaantepec , vs a' Mexicoi -Saharában ,, mellyen a'

ker. Oaxacatart.a' déli ten- Mursüki Karavánok ke-

Î^ernek egy hásonnevü öb- resztül járnak Tombuküba,

énéí Püsp. erös kereske- Tegeste , 1. Florida^

déssel. Tegremahon , AuSeri , ország

Tecsô , mVs Mar«toros Várm. Habessiniában Afrikában,

hn t Hémete ée Basztyahá- annak legjobb , '« leg»*-
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gyíobb része, 17 tart.kat Teistungen , jószág Eioshsfeld-

ffoglal magában. Ennek kö- ben a' felsö Szásziker. Hah-

zepette Premonában volt le mellett 9,5 h. 540 1. netn

Jesuitaknak Collegiumok , meszsze töleiekszik a' Cisz-

• és templomok. terciták Teislungenburg

Teguise, kis fö vs a' Canáriai nvü kl. melly koronai jó-

Lancerota szigeten 200 h. szággá vállott.

Tehama, (az az Al-tart.)egy TeiszAottz , Tiszholcz Taxo-

,része Jemen tart. Szeren- via.

csés Arabiaban , a* tenger Icke , Teckendorf } Gyaka,

mellett , részént Beduinok mvs Erdélyben, KolosVárm.

lakják, ezen tart, azon ré- ben, Szász Kégen és ßisz-

sze, melly Jemenhez tar- triez köztt pósta hely ; he-

tozik 6 hivatalokra oszta- gyektöl körul vétetve ; rész-

tik-íel. szerént szabad , részszerént

Teheran . fö vsa nyug. Persiá- tobb földes urak alatt , lak.

näk az udvar 's az ország- Magy. Ném. kath. ref. és

ló szék lakhelye ; fekszik evang. tul. pléb.kal és tem-

Irak Adschemi' ész. nyug. plomokkal.

részén telen 50,000 1. de Tekchdza , Magyar Rusnyák

nyáron csak nem üres , falu Ugocsa Várm.ben, Nya-

mivel a' nagy hévség lábi urad.ban; sok dio ter-

miatt a' mezore taka- mesztéséért, 's vele keres-

rodnak. V vs nagy a' há- ' kedéseért érdemel emlí-

zak megett 's mellett levo test.

kertek miatt. A'királyipa- TekenOsbékák szigetje , Austra-

ïota gazdagon fel van ké- liában eggyik a' Barátság

szítve» A' vsnak nagy bolt- szigetei kózzül.

jai piaezai, 's meesetjei van- Tekenósbékák szigetei t Csoport

nak sok privât palotákkal. sziget a' Sierra-Leonai par-

Lak. jó pokrócz szönyeget tokon , kel. Afrikáb. Scher-

készítetnek. bro öbölnek déli tájékában.

Tejo , 1. Tajo. 1. Gallopago szigetek.

Tejut-Daghi , 1. Rodosto. leko, fö 's Rezidentzia vs Bo-

Teilte ul , vs a' Francz. Canal- ni bir. a' kel. Indiai Cele-

oszt. 2.380 1. bes szigeten.

Teinach , falu Würtembergá- Tekrit; Igen megesokkent vs

ban Schwarzwaldi ker. sa- Mesopotamiában Mossul

vanyú vízzel. Basaságban , magas köszik-

Teinitz Tinec, mvs Morvában lán Tsertsarnak a' Tigris-

Hradisch ker. 1.31 h. 580 1. be folytánal.

Teisbach , mvs Bavariában № Tekuttch , és felsö Moldvában

ear ker. ^ool. Számadó tiszt- Barlad fónál.

séggel. Telawi , fö vsa Kacheti tart.

Teisenberg i derék hegy Bavá-, a' Russus Grusinia Hélyt.

riában Salzach ker. áll 3 várból.

Teisendorf, mvs Bavariában Teich fó Valachiában , melly

Salzach ker. I04 h. saját Erdély határain ered 's a'

polgár Magistrátussal 6,50 Dunába foly.

1. kik nagyobb részént fold- Telde, jól épült mvs 's Itélb

mivelök 1 pléb. tempi. 1 kér. a' Canári Canária szi-

Esperesti udvarral 1 Feje- geten^óóo l.több féle falukra

delmi kastély 's serházzal. osztatik fel.i Alkalde' lakja.

TèUtska
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Te/etska f Bács Várm.nek ré-

sze , sokkal magassabb a'

másiknál ; kivévén némelly

volgyeit , az itt levo szál-

lásokon ltivül teleltetnek a'

marhák ; a' marha ganéj-

jal - tözekkel tüzelnek.

telegd, Mezo Tylagd, rtiVS Bi

har Várm.ben, N. Várad és

Elesd köztt , Sebes Koros

yizénél F. U. több uraság ,

tak. Magy. Oláhok , kath.

ref. ó-hitüek tul. pléb.kalj

posta hívatallal. Számosak

itt ay fazekasok¿

Telek , Grundendorf, Tyeíuka¿

falu Erdélyben , Hunyad

Várm.ben, Cserna vizénél,

Dévától 3 \/2, Vajda Hu-

nyadi Kara, urad.hoz tar-

tozik , lak. Oláhok * o-hi-

tüek. Több vas hámoriért

említést érdemél.

Telenguten , tele- Uten feje"r v.-

'Ysatzki Kalmukok, Tatárnép-

ség Orosz bir. Tora fó mel-

lett , népes , kevés foldmí-

veléssel, marha nevelés-

sej, 's derék vadászással.

1784-ben 500 férjfiak voltaki

Jobbára Schamáni pogá-

nyok, egyebek Mahumedá-

nusok , kevesen Görög ke-

resztyének , de Rellígiójok-

kal ñera sokat gondolnak.

Telescoi- Osero , 1. Altiru

Telfj, falu Baváriában Inn

ker. Országi Tôrvényszék-

keí.

Telget, (50° & 33" E. Sz.

23° 2,5' 31" К. H.) vs Mün

ster Herczs. Ems mellett

1580 1. hires Maria képpel,

mellynél igen nagy búcsúk

szoktak tartatni.

*TeUn-Harbour , mvs Donegal

Hiberniai Grófs. halászatja

jeïes.

Telkebanyá , falu Abaúivár

Várm. hol sok viaoz 's fa-

opálok találtatnak , mel-

íyekTelkebányaikoveknek

iieveztetnek.-

HÜB. ье х. V. ПАЙ.-

Tell-Teylio , mvs hasonhevfi

hegyvárral, Adda fó mèl-

lett , jó bor termesztésseL

Ettöl vette nevét Valteliri

v. VelUïn völgy.

Tellitsi fieri. Teliichery ,

42' É. Sz. 75« 290 .3" K. H.

Greenwichtól^ Angol vs a'

Malàbari paríokon Kana-

nor tart. Ostindiában , leg-

helyesebb lerakodó helye

a' Malabári termékeknek

u. m¿ bors' i cardamom' ,

szantalfa* , tekí'a* , pamuty

míveknek, 'sa't- A' Brit-

tusoknak itt fö Tanátsok,

fegyvertárok j 's fö l'egyer-

helyek vagyon.

Teltow f bis Nemes vs Bran

denburg! kozép Márkbai»

hasonnevü ker. 1 17 h. ood

1. Az itt termett kis répák

híresek. Természt finomt

gyapjút 's vannait gyólce

szovései. Teltow 's Trebbin,

köztt 1813 Aug¿ 28-dik a*

. Schvétziai korona Hercz. a*

Francziákat megvefte;

Teltowi ker. y kôzép Márkbi

Brandenburgban , foglalja

magában Teltow tart. Zos

sen és Teupitz, Urodalmat»

31 1/2 □ mfd З3270 lak.-

számláí. ...

Te/Uch , vs 's fô heïye a' Lich

tensteini eggyik urad.nak

Morvában Iglaú ker. a8oal

1. 410 h. i kast. 1 pléb. '*

tart.Esperestség íkat. temp*

Telugen , 1. Tschuktshen.

Tembleke , vs a' Spanyol Man

cha tart. 4400 Í.

Tembu Attembu, hadat szere-

tö fekete néps^g a* felstV

Guineai arany partokon^

kozép Áfrik. nagv falukbaà

laknak mellyekben m indent

ház fallal keritve van i л*

szomszéd népek rohanásai-

tóí való félelem miatt, mar

ges nyiíakát hórdanak 'é

kereskedést üznek.

Teme, fó Ahgliábáh meííy

Í0



Worceeternefc álf ellene

ben a' Sewèrnba foly.

Тете/, mellék fója Nílnek

Habessiniában.

Temerin , (az É. Sz. д^э 24/ 30"

és a' K. H. 370 36' alattj

magyar mvs Bács Várm. a'

Tíszai jár.ban, Ujvidékhez

két oráuyira. F. U. G. Szé-

ehén. Jeles benne a' pléb.

Szentegyház és az Uraság

díszes kastéllya. Magyar la-

kosi mind kath. ezámok

6000 mégyen, so ó-hitü és

37 zsidon kivül. Vagyon

póstája, ésgazdagon termô

földe.

Temes, fó Magy; orsz. melly

Temes Várm.nek nevet a-

dott 's Pancsovánál a' Du-

nába szakad. Ered a* Te-

mesVári katona határokon

1 Karansebes hegyen , felve-

"szi Bega 's Bisztra fókat 's

' hajókat horá.

Temes Vármegye , Temes vá-

Tától^ kölcsönözte neveze-

tét. Esz. felé Csanád , és A-

rad, dél felöl Krassó , déli

napenyészet felöl a'határ-

széü katónák kerületének,

' napnyug.ra pedig Torontál

Várm.knek/ szomsédságjok-

ban; az E. Sz. 450 3'tól

46» 13' ig , és а* К. Й. 38°

42' tôl 39Э 45' terjed. Hosz-

sza 13 1/2, szélessége 10 3У4

ném. mfd , egészen ll6 □

mfdet, 132000 1. foglal ma-

gában, kik nyelvekre nézr

ve Németek, Ráczok, Olá-

hok 's nehány Magyarok.

öyönyörü fekvése , kies, 's

kellemes vidéke nagyobbá-

' ra gazdag termésü, bánya,

és egyébb hegyei , orvos,

és más tulajdonságú folyói,

mellyek köztt neVezetes-

«ebbek: Be^a , Temes, Ma

ros ; mocsáriai kozül pedig

aZ Alibiinári mocsar , a*

Verschetzi jarás, külomb-

feU fákkal , '8 vadakkal

kérkedo erdöji ; marháji

rem annyira nagyok , mint

jók. Mivel illy számos kin-

cseit paszalta a' természet

ez egy tájékra, derék volta

eok vérontásoknak szolgál-

tatott alkalmatosságót. Igy

hajdan a' Rómaiak ez ál-

dott kôrnyéktôl ide csalat-

ván rajfa több vsokat épí-

tettek, mellyek között Cser-

nes , Tráján Császár marad-

ványa, Margum , Arcida-

ra , Turris Litterata , Cen

tum Putea, Bersovia , 's a't.

• nevezetessebbek voltak.

• Gróf Merczy Ferencz, rai-

nekutánna Mária Theresia

gyözedelmes fegyvere e tá-

jékot az ócsmán Torokjá-

rómtól megszabadil.á, púsz-

túlásnak eredt, 's árvaság-

ra jutott színét kezdé fei

virítani lassan , és keve»

ido haladva oily labra állí-

tá azt , hogy öröm , 's gyö-

nyörüseg vala nézni vidé-

két.Katonai tôrvény szerént

igazgatott 1751 esztig,midôn

a' К. kamarához kapcsolta-

tott.VlKároly alalt 45 rafnyi-

re nyúló nagysága egész

kis tartományt játszótt,és

Temesi Banát nevet viselt,

&' Kamarához való kap-

csólta elött az egész Teme-

si Banát a' Temesi , Becs-

kereki , Csanádi , Versetzi,

Lippai , Lúffósi , Karánse-

besi , Mehádiai , új Palán-

ki , és Panteovai ker.tekre

vala felosztva , de azután

csak a' Pantsóvai , új Pa-

lánkai , Méhádiai , Karan-

sebesi ker.nek egy rés/e,

és a' Betskerekiböl némeíly

faluk maradtak meg a* ré

gi katonai igazgatás sze

rént, a' többi a' K. Karaa-

rának esett. »7бз-Ьап a'

volt katonai igazgatás nem

kevéssé boldogítá e* tájé--

kot, GrófMerezy, Bega ne-
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ü csatornáját tökeletes- 's hálával zéngnek minden

ségre hozván. 1779 ben Ma

riaTherezia parancsolatyá-

ra Gr ¿ Niczky, es G. Zichy

eszkôzlések által három ,

ugymint: Temes, Toron-

tál, çs Krassó Várm.kre

osztatdtt. Ezek közül Te

mes Várm» i 'várt t 's 1 Sz.

Ki TSt. 6 mvst, 180 falut,

és 3 pusztákat számlál.

Négy járásra vagyon részel-

Ve, nevek : Sz¿ Andrási,

Lippai, Temesvári, 's Ver-

sehetzi járások. Portáia 229

- - A' Csanádi Püspöki Megyé-

hez tartozandó.

Temesvdr ,\É. Sz¿ 450 49' 42"

, és a' K. H. 39=» o' alatt) ré

gi nagy hírü vár, 's Kirá-

' lyi vSj-Temes Várm. fekszik

lassú Bega vizénél kies ví-

déken. Budához 49 , Arad-
x li'öas 6j Ц J'Palánkához pe-

dig 1 5 mía. làk. kiknek ьчк-

ma 12000 mégyen.Ném.'sRá-

czok , kevés Magyarok , 's

TÖrök Zsidók, A' vár et6s-

ségére héz've egy a' legerô-

sebbekbôl Magyar orsz.ban,

széles 's mély sánczokkal,

mellyek ha a' sziikség iîgy

hózza magával mesterséges-

sen oda csavart vizzel toi

Magyar ajkon, rm gunt rab¿

lánczait édes, 's régen 6-

hajtótt szabadságával tel

váltották ; e' szerencsés idÔ

ponttól kezdve öregbült/

csinosodótt Temesvár el-

annyira , hogy egyenes,

kövekkel kirakott útzára ¿

rendesen épültt , és mind-'

égymásba fortt felházaira

nëzve méltán vetekedhet

az elsoségért fö vsinkkal t

és az' ütobb idökben olly

nagy fényre jutott Pest u-

tán nerh olly könnyen en-

ged mást magà elébe lépni;

A' számos templom'i kö-

zött legjelessebb a' Kápta-

lan tempi, mellynek külsó

szépségén , 's belsö ritkasá-

gain kivül nehány zászlók-

kal mellyek régiséí marad-

ványi , 's Eleink vitézségé-

nek elö oszlopi látszatnak

lenni , ékesek falai. E' fe-

lol a' vs temploma , Piá-

risták', kiknek itt Gymna-

siumjok is vagyon^ Miséri-

kordiánusok', Görög nent

egyesülttek templomai

nem legútolsó ízlés szerént

vagynak építve¿ Epületi

köztt szembetünöbbek : Hu- 

vagynak. E' Vár durva jár-

- 'ma ala esvén- az Ozmánók-

• ' 'пак 1552-bën melly gyá-

• ezos viszontagsâgokat szea-

vedett Iégyen , könnyü el-

gondolni ; de ellenben e di-

Csö kprnyéke hazánknak

Bern egy ízben fontt drága

Eleink fejére gyftzedelmi

borostyánt > nem egyszer

Magyar karoktól ki üzütt

Torbk vér áradta el méze-

}ét. Végre Í7i6-ban Euge-

nius, és Pálfi F6 had i Ve-

zérek , kiknek érdemes ne-

■vek mai napig áldással f '$

lenseges intselkedéseket

megjátszotta a' vitéz. A*

Vármégyehéz hajdani lakó-

helye a' Banáti Adminis-

tratzio Praesesének.a' (Csa-

nádi P'dspök rezidentziá-

ja, ennek épülete égy re-

mek ízlést mütat el& , a*

Banátusi Komandóház. E*

vs lakoheíye a' Budai ko»

mandótól függ.ö General Ko-

mandónak , Gsanádi Püs-

pök', 's káptalannak , va-

lamint a' nëm egyesiilt Go

to^ Piispoknék , kamerálís

Adminiatrationak , 's V4r»

*9 *
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megyebé'liekneït is. Neveze- péknek neveztetnek.

teeek itt továbbá , a' hü- Tempelburg , vs hátulsó Pom-

kombféíe fegyverekkel tö- merániában Neustettin i her.

mött fegyverház , temer- Zepplin 's Danzig tók köztt

dek kaszárnyák , 3000-ге 304 h. 1700 1. kik kö/.t pa-

való kaszamáták , és föld mut mívesek, kalaposok '*

. alatt való üregek (minák) festök vannai,

vizben szükiil , az ûgy ne- Tempieuve , ve Hennegauban

vezett Basakútból Hydrau- . .5000 l.

likai mesterség által föld Templin , vs Ukermarkbaa

alatt való csöveken кар ívó Brandenburgban Dolgre tó

vízre. A' lakosok nagy ke- mellett 'в 941.5 ölnyi hosz-

reskedôk , két privilegiált ezú csatornánál, melly Lub-

Társaságok Magyar ország- lau tótHavellel öszvefoglal-

gal, 's Austriai kikötö he- ja. 319 h. 2060 1. pamut,

lyekkel eros kereskedést üz- gyólcs 's gyapjú fabr. 's te-

nek. Kétkülsó vsokat szám- temes fa kereskedéssel.

lál ; az úgy nevezet fabrika Temse , 1. Themse, t ■•

azegyike, hol sejem fab- Тещлпа , tart. Fez bir. Bar-

I tikán kivül egyéb mester bariában Fez- fö vssal.

emberek is laknak. A' má- Tenasterim , tart. a' Birmanni

eik Jósef vs (3osefstadt ) bir. termékeny igen erdôs

нет rég a' Bega kanális- fô vsa. . ! .. ,

nál éptilt. Nem meszsze a* Tena*serim , igen gyakorlott

vstól esik a' kameralis Ma- keresk. vs hasonnevü fó-

jor, Basa kút nevezet alatt, nak a'Siami öbölbe szaka-

melly az elott Banáti Prae- dásánál. Mondatik több ré-

eesnek nyári lakása, most giségekkel birni. A' hajdan

szép kertje szomszéd er- virágzó kereskedés meg-

docskével egyetembe a' csökkent; kereskedett pe-

Publikum mulató hellye. dig borssal , c/.innel , se-

— Portája a' vsnak 17. lyemmel 's pamuttal, melly

Temetvári Banát , 1. Banát. kereskedés a' Hollandusok

Temma , falu Ningo orsz. a* kezében vala. ¡ ,

felsö Guineai arany parto- Tenbigh Tenby , kozépszerü j<51

kon kozép Afrik. kis Hol- épült vs Angliában Pem-

landus kastéllyal. brock Grófs. jó halas rév-

Temnikow , ker. vs az Orosz partnál.

'í.Tambow Helyt. Nokschá- Tenbury , vs Angliában Wor-

nál 663 h. 3250 1. vitorla cester Grófs. Tu fó mellett.

fabr. Tence , vs a' Francz. fehö Lei*

Temotupapa , alaesony homo- re oszt. 4870 1.

koa sziget délnyug.nak a' Tenderi , Usupiosok, és Bruc-

Sandwich szigetitol , hova- terek szomszédságftban, Se-

néha elhajóznak tekenösbe- go (Sieg) Roram (Ruhr) еэ

kákért 's tengeri madara- Alme (Aliso) kôrnyékében

kért. ( lakött vitéz , 's jó Iovagló

Tempe , hajdan kies gyb'nyü nép Germaniában.

vidék Thessaliában Olym- Tenda , ys hegyvárral Roya

pus' és O.ssa hegyek köztt, fó mellett Nizza Grófs. Pie-

mellyröl sok költök lelke- montban 3300 í. Ezenhelys.

sedve énekeltek. Innen most fogva Nizzáig szép Völgyek

i» a' kellemes tájak Tem- gyümölcs '# geszteny»
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találtatnak. Hires Pic de Teyde. F8Ide

több apró csatornák által

nedvesítetik , fö terraékei :

jó bor , külombféle fajok-

ból 's elég böven, búza,ku-

koricza , nádraéz , bab ,

krumpli, jó gyüraölcs, festô-

íü , 's más hasznos plánták.

Marha tartása virágzó, 1.

kereskedést üznek. Az Ost-

indiába útazók itt meg-

szoktak szállani, 's fris ele-

séget váltani. Sok 1. kiköl-

töznek esztendöt által. Fô

vs Santa Cruz.

Tenessee , fó az eggyesült ész.

Amerikai tart.kban , ered

az Apalachi hegyekben ,

Cumberland 's más fókat

felvévén , Ohió fóba sza-

kad. Ohióval Tenesse 's Ge

orgia tart. kozthatárt tesz.

Tenessee, ész. Amerikai sza-

bad tart. hasonnevü fó mel-

lett Virginiával 's Kentuky-

val ész.Ohio 's Missisippivel

nyug. Georgiával del. ha-

táros. Fekvése magas ; fol-

de erdôs. ,5io8Qmfd n.( 1801)

165,600 1. kik közt i.3,.584Sze-

recsenek. Ezek földet mí-

velnek '» marhát tartanak.

E/.en tart. Cumberland he-

gyek által 3 részre osztatib

t. i. a* nyug. Tenessee v.

Cumberlandra , 's a* kel.

Tenessee v. Holstonra : f5

vsa Knoxville.

Tenet , Tennis , kis vs Algier

etatusb.Maskara tart.bátor-

talan parttal szép régisé»

gek' omladékaival.

Jei ecsetre méltó romantos Te-ngan , ve Hou-kouang tart.

tájék', kivált, azész. része- terraékeny vidékében Chi

ben. E' sziget fóldalatti tüz nában; hat városok tartoz-

által támadott, csak nem e- nak hozzá.

gészenhegyes.mellyekkoztt Tánger , nagy vfz , sok viz'

fákkal rakva

Tenda , Kirs. kozép Senegam-

biában kozép Afrikában ,

délnek a' lakatlan 's félel-

mes Simbani erdötöl. Fek-

szik Gambia jobb partján,

részént erdôs , részént még

isméretlen. A' mellék fó

Neola-Koba melly Gambi-

biába foly , keresztül folyja

a' tart. Fö vsa Koba-Tenda.

Tendakulo , csatorna , Sofalai

partokon déli Afrikában

melly a* Sofalai v. Mono-

motapai bir. határozza's a'

Sofalai öbölbe szakad.

Tendedor , vs 's révpart Gam-

biánál , also Senegambiá-

ban Raen Kirs.ban.

Tenedoj, 1. Bokhtscha-Adassi.

Tenedot , sziget ./Egçumi ten-

geren , k. Asia partyaitól

40 etad. fô jeles, 's gazdag

jEolis vsal , most Boktscha

Adassi a' nevé.

Teneriffa , legnagyobb 's leg-

népesbb a' Canáriai szige-

tek közzül , az Atlanticu-

mi tengerben , fekszik csak

nem közepette ezen sziget-

csoportnak, Canaria 's Go

mera sziget között a' $8°

«90 É. Sz. es o» 30' ?s 1° io'

K. H. alatt. Ferrótól 12 ge-

ogr. mfd legnagyobb szé-

lessége 8 georg. mfd. Tere

330 □ mfd too,000 1. kik

jobbára Spanyoleredetüek.

A' sziget elég termék , 's

fazdag, climája gyenge,

ellemes 's egésséges leve-

goje száraz 's tiszta, vidék-

némellyek egész esztendô-

ben hóyal fedve' vannak ,

ezek ide 's tova terülnek ,

mások magasak , kopárok,

meredek kSsziklások mind-

oyáia felettfelamelkedik a'

egybegyültte , mellynek

rendes , és a' holddal öszva

függö árja és apadása va»

gyon. Azon nagy tenger

melly a' világ' száraz részét

keríti-bó világ tengern»k
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vagy Oceánnak neveztetik.

Çsak egy világ tenger van,

mellybe mindyn vizek be-

folynak , 's mellynek állí-

tó része minden más ten

ger, kivévén a' Caspiumi

ten^ert; a' fold golyobis-

nak három részét lepi. Az

0géez Ocean 5 részekre osz-

tatik-fel ezek ; 1) az ész.

Jég tenger az Europai , Д-

siai 's Amerikai ész. par

tok felett , ennek részei: a*

fejér tenger Europában, a'

Careliai tenger es az Obi

öböl Asiában. г) a' nyug.

vagy Amerikai világ ten

ger az Europai 's

nyugoti 'a az Amerikai

kel partok köztt. Island 's

a' déli es ész. Jég tenger

köztt. 3) a* déli v. Indiaivi-

lágtenger a' Polynesiai ny u-

gotti partok , az Afrikai

keleti partok , az Asiai dé

li partok 's a*, déli Jégten-

ger között. Részei az Ara-

biai tenger (melly máskép

Persiai vagy Indiainak is

neveztetik) a' Bengaliai ö-

böl , a' Siami öböl Tunkin

és Wanghhay 's a' Fapani

tenger. 4) a' keleti nagy

mont/'s Francz. orsz. köztt«

Ettöl neveztetett volt a'

Franczia —

TenderhuvQsi , oszt. ez a' Niz-

zai Grófs. a' kis Monaco

Herczs. és Genuának részé-

Ь61 forraáltatott volt Fran,

orsz. legfényesebb napjai-

ban. 49 □ mfd térrel 131270

1. ész. része a' hegyek mi-

att elég hí ves, 's csak mar-

ha nevelésre alba [mas, de

a' déli annyira meleg hogy

a' tele t alig érezni 's igen

termék selyemre , borra

olajra nézve. Fö vsa Nizza

volt. '

Afrikai Tengri-lé sxigete , vagy is Roz-

már szigete , Gambiában

fekvö szíget Jamina Kirs.

Alsó-Senegambiában.

Tengerimérfold , bizonyos ten-

geri útbóli mérték' neme,

áll a i/i órából; azEgyen-

litö körnek . eggyik grádi-

csára (fogára) ao számlál-

tatik,

Tengerpoftok , 1. Littorale.

Tengeritehén , fó (V Nagy és

a" kis) két fóvíz a' deli A-

frika esúesán, a' Hottentot-

ták tart.nyában , nTind a'

kettö a' teogerbe ümlik.

világ tenger , közönsegesen Tengeroööl , része a* tenger.

déü tenger az Asiai kel. nek , melly a' szárazba ea

Îartok , Polyneisa, Ameri

ai nyug- partak 'a a' kele

ti Jég tenger ко/Лк. Felosz-

tatik az északi tenger-

re , a' kôzép vagy a' esen-

des tengerre, 'sa' déli ten

gerre. 5) a' Jég tenger. A'

Holt tengert, 1. Holt alatt.

Erythreum tenger, az In-

diai tengernek d.Linean fel-

lûl elsö része Asiában. Pra-

sodios tenger , az Indiai

tengernek d.Linean alól elsö

egy része.

Tengeri havusok , Meeralpen a'

Helvetziai havasok' ága ,

melly Helvetzia déli részén.

elterül , 'a határt tesz Pi- neveznek.

reszkedik , olaszúl Golfo.

Igy a' kôzép tenger, 's a*

keleti tenger öblei a világ-

tengerének, , noha az illy

nevezetekkel csak azapróbb

öblök neveztetnek 's az illy

nagyobbak méltán tenger

nevet viselnek. Kis tenger

öblök más kép nevet is vi

selnek *s ha a' hajó azállás-

ra 'a elfogadásra alkalraa-

sok révpartoknak mondat-

nak.

Tenger szorúlat , tenger zug, két

tart. к közt lévô szük tenger,

mellyet a' hajósok útnak ,

csatornának vagy Sundnak
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Tennis, 1. Tenez.

Tenrtstädt, vsSzászThuringiáb.

490 h. 3000 1. jeles fonással

's szôvéssel. Vidékén sok

tüzkö ásatik.

Teños , 1. Tine.

sóstók,honnan fozettetika'

Tepli só ; 60 orvos kútakat,

vasat, 's antimoniumot is

találni. Lak. füldmívelés-

böl, marhatartá&ból 's ke-

reskedésbfrl tengôdnek.

Tensift , 1. Tansift. Tepla , mvsLiptó Vár.b.Vág vi-

Tentugal, vs a' Fortugalliai ze raellett , az országúton,

Beíra tart. 832 h. 2600 1. Rosenbergától 2 ora. F. U.

Tentyris , 1. Dendefca. Dvornikovics fa ni. Lak.

Tenx , vs a' Francz. Lot és Ga- Tót. kat. tul. pléb.val;

rönne oszt. 42.50 1. meglehetös határral.

Teodo, szép vidék es jó borai Teplicz, Tyepiicz, (49Э n' 15"

miatt hires helys. a' Catta- E. Sz. 36= 27' 30" K. H.)

rói birtokban Dalmátiában,

a' tengernek eggyik karjá-

nál.

Teora , vs a' Neápolyi Terra

di Lavoro tart. 3290 1.

Tephiilim , igy neveztetnek a'

fekete keskeny,'s nehány gö-

csü szíjak , mellyekkel a'

zsidók, midon imádkoznak,

fejeket 's kezeket tekerge-

tik öszve, hogy imádságok-

ban gáncs ne legyen.

Tepl TöplTöpel, fó Cseh orsz.

ered a' Pilsni ker. a* Töpli

mvs Trencsén Várm.ben ,

Zsolnától 1 i/2 óra, Vág vi-

zénél , F. Ü. M. G. Illéshá-

zy , lak. tótok, kath. tul.

pléb.val , 's Szentegyház-

zal , azuraság kastélly ával,

papiros malómmal. N eve-

zesítti hét hires kénkove»

ferdóje is, mellyet gyak-

ranvidékiek is meglátogat-

nak. — Tepliczi ferdô van

ó Stuben mellett is Thu-

rócz Vái m.ben, három épü-

letekkel.

megye vidékén a' Bader Teplitz Töplitz , leplice , (.5o*

v. Kammer tóból , elején- 38' 23'' E. Sz.) jól épült ys

ten kel. foly , osztán del

felé, Petschaunál az Ellen

bogen ker.be jön , Karlsbad*

kôzepén a* meleg Budelt

felveszi (innen a' régi Cseh

neve Ohre) 's a' vs kivül

Eger fóba foly. Ezen fó leg-

több vidékein sikér , 's nem

igen haltermö , erös e-

sftktöl 's harmatos idöktöl

feldagad 's nágy áradáso-

kat okoz.

Tepl Tepla Töpl , (49° 58'. 10"

É. Sz. 30Э 34'/ 15" K. H.)

hasonnevü fó mellett fek-

vö vs Cseh orsz. Pilsni ker.

260 h. gyólcs 's pamut miv

Cseh orsz. Leutmeritz ker.

kellemes vidékén 300 h.

3000 I. 1 kastei, szép kath,

tempi, kies kerftel , fahr.

Promenaddal , hires me

leg feredöhkel ( Ezt jelen-

ti a* Cseh-tót neve) 's 3 is-

pitAllyal. Nem messze a'

vstól van egy mészko-vá-

gó hely, mellyre epülete,k.

emeltettek. Az itt valokö-

ezén porhanyó , nagy resz»

hamúvá égettetik ; 's me-

zôk trágyázására elárulta-

tik. A* Teplitzi kozséghez

tartozik a' Schónban falu»

ban lévft kñbánya is.

ezovátákkal, gabonakeres- Teplitz, tôt falu NyitraVárm.

kedés. Vidékén hires Prae- savanyú kúttal.

monstratensis Apátságvan Teplitz , falu Karinthiában

melly derék konyvtárt 's Villachi ker. üráva mellett

szép tempi, bir. A' hason- ón bányával.

nevü urad.ban vannak 6°k Toptjärik f Finni fajzat Rus»
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T*r, Ruscino, fó a' Spanyol

Catalonia tart. Mont Louis

mellett a' Pyreneaekbbl e-

red 's Perpignan felett a'

колер tengerbe omol.

Terúmo, Teramum , Interam-

nia, (42° 37' E. Sz. 31» 28,

К. H.) 16 helys. 's vs egy

hasonnevü her. a' Nápolyi

Teramo v. innensp Abruz-

zo tart. Trontino fó mel-

lett ,51.50 l. ал itt valóPüs-

pok' I ulajdona.

leraneh, fallal kerített me-

zôvàros also ^Egyptusban

Sahire tart. Helyt. laka;

hamislelkü L Itt gyülnek

öszve , kik a' Natron tavai-

hoz utazni szoktak. Itt ta-

láltatnak a' hires régi Te-

renuthis vs omladékai.

Terbart , kis vs's réypart Ju

ra szigeten , melly egy a'

Scótzia mellett fekvô We¿>-

ternes szigetek közzül. A'

ijyug. részén lévô tenger-

azorúlat Terbarti öbölnek

neveztetik.

Tçrbat-Nett, fok ész. Scótziá-

ban, melly e' két tenger

öböl u. m; Murray 's Tay-

ne között az ész, tengerbe

hajol.

Terceira, (40° É. Sz. 0° N.

1 H.) legderekabb Azéri s^i-

get Afrikában Sz. Miguel-

töl ész. nyug. 13 mfd hosz-

szii 6 széles. Clímája kelle,

mes igen szelíd, földalatti

tüzböl eredett , hegyes , ke-

ritve szikla szirtekkel. Föl-

de nedves 's terméken , jól

mívelt , terem igen sokbú-

zát , kukoriczát , gyümöl-

cset , kevés, bort, szarvas-

marhája szertelen szép 's

nasty , nagyobb mint akár

melíy Európai; juhok,va-

dak , baromfiak 's halak

böven találtatnak. , A' szi-

get tüz okádó hegyeitöl's

fóldindúlástól sokat szeq-

ved. Lak. 20,000 a' legmí-

veltebb Azori sbigetiek k¡¡-

y.ütt , 's gyengéded szoká-

saik Altai külömböznek.

Kevesbbé kereskednek , ki-

vált bizonyos waid' izata

plántával. Angra 's Praya <z

Kapitányságra osztatik fel.

Fo vsa Angra.

Terdoppio , Terdupplus , fó

Maylandban , melly Lago

maggiorénél Sestótól nem

meszsze ered , Novar , Vi-

geran i 's Limellon vidékin

keresztül foly 'e Pavia tart.

határinál a' Póba szakad.

Terebes , Trebissow, tót mvs

ZemplinVárm.Tíszán innen,

Bodrogh mellett Gróf Csá-

kyé , ennek pompas kastél-

lyával , régi Paulinus klas-

trommal, 1 kath. 1 egy hitü

tempi, nagy erdóséggel Ma

gyar *s Tót l.kal.

Teregova, nagy katona falu

a* Temesvári katona i vidékr

ben magyar orsz. Temes fó

's Seminich pataknál. Oláh

1. kukpricza termesztésbftl,

marha tartásból , pálinka

fózésbólélnek. Van 1 Go-

rög temploma.

Terek , nagy fó Kaukaziában,

ered Kaukazusból 's a' Cas*

piumi tengerbe foly.

Tertnuthis , 1. Teranek.

Teresa , vs a' Spanyol ValenT

cia tart. 2200 1.

Teretpit , ezabad kereskedô v$

a' Lengyel Kirs. Krsnának

a* Búgba szakadáeánál az

Orosz Brezscnek ált' ellene

ben.

Terga, fö puszta Saharában

Afrikában sok vizekkel le-

gelökkel 's kosóval.

lergart , Thiergarten , tôt falu

GömÖr Vérm. nagy erdôk

's hegyek közt, hol Garan

fó ered, a' Hercz. Koháry

tulajdona. Az itt való he-

gyeken, mellyeknek egyika
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JÇirâly hegy (Kralowa) ne- Ceram szigeteken. Ezek a/

vet visel, Topáz találtatik.

Lak. a* iuh nevelésból és

sindelcsinálásból élnek.

Túrgiou, begy felsô Carnióliá-

Ьап , az egész Herczs. a'

îegmagasbb .699 párisi öl-

valóságos régi Moluckok t

kiknél a' füszerszám cse-

meték honniak voltok , de

ezeknél kiirtatván Amboí-

na 's Bonda szigetekre té-

tettek által.Ig40«« *\/yy J' - ^ » w- - ,-

nyi 's io,i94Párisi hüvelyk- Témate , (a° D. Sz. 144o K. HЛ

nyi a' tenger' színe feleft. «»fvik a' Molucki szteetelí

Az ész. részén nehány ]ég

hegyek 'svölgyek találtat-

nak. A' Száva felé Clímája

líisség szelídebb.

Ter- Geis , 1. G6s.

Ter-Gauw , 1. Gouda.

Terguvischt , Tirgowichte, Ter-

wis , vs Walachiában , Cha-

lomitze fó mellett, 5000 1.

kis erôsséggel , és kereske-

déssel.

Terkin , nagy tó Tiberben Bu-

tan esßengala kozttAsiában.

Tcrkiri , n. fó AsLában a' Ti-

beti Ног tart.ban.

Terliiii , vs Terra di Bariban

Neapolishan ЯЯ40 1.

¿Termes , vs Macedoniában

Thessalonikai öbölnel.

Termini , Aquae Aimirenses ,

Val di Mazzara tart.ban, Si-

ciliában , a' tengernél , kö-

eziklán épült várral , es

meleg ferdökkel.

Termini , fó Val di Macara t»6y^".

tart.ban SiczíUában, melly Ternate, vs , Orania várral

a* Tirhenumi tengerbe 9- védetik , mellyben a'Helyt.

mol. sági epület , a' tatárházak,

Termini , Termoli , kis vs Ca- '& a' tetszetfts erôsségek erá-

pitanata tart. Nápoly orsz, lékre méltók.

ban a' Tifreno kifolyásá- Terni, Interamnium , (№°

nál, Herczs. nevét viseji 34' 23" E, Sz. 30° 19' 41"

K. H.) vs Spoleto Herczs. az

azi

eggyik a' Molucki eztgetf

közzül , hegyes , sok szir-

tekkéi kbrülvéve, félelmes

vulkánnal. Termése : kó-

kusz , bambus gyokér , czú-

kor, pamut, déli gyümölcSj

papagáj.Lak. sárgabarnák,

fejektompa, nagy szemöl-

dökkel, malay nyelven Ье-

szélnek , Mahomed vallá-

súak , hadakozók , ember-

ségesek , szolgálni készek ,

a' kereskedésben interessá-

tusok, a' jótetthelyett hála-

datlanok. Aszszonyaik nagy

részt keeses víg szôkék. A.'

sziget egy a' Hollandusok-

tól függó Fejedelemtól i-

gazgattatik , ki Ternatén

kivül Motir Machian , Sa-

layer , Celebes' ész. partja-

inak , ¿sz. Gilolo' v. Hala-

hamerának is parancsol.

Lakja a' Francziák birtoká»

ban levö jernate vsban

vagyon.

van Püspokség , és váral

Termó , fó Sardinia szigeten,.

melly Aragonese, kastélytój

rem meszsze a' kozáp ten*

gerbe omol.

Termonde Dandermonde , vs

Flandiában 5000 1. Scheide

'sDehder' öszve folyásoknál.

Ternate, egy a' 3 Hollandusi

Helyts.gok közzül a' Mo

lucki Ternate, Tidor, Mo

tir, Machian, Batchian <a

**■ —A ■-- -Г

Egyházi birtokokban 7000

I. Ñera fó két karjai közt ,

Püsps. kereskedik borral ,

olaj jal. A' vstól 3 órányira

van ama hires Velino víz

zuhanás melly 200 1. omol.

A' Római hires Tacitus Tör-

ténetíró , szülöhelye.

Ternoe, kis sziget a* kel.ten»

" geren aí Schwétziaí Bleo»(

kingen sziget' pari jaip , K^s
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rolyrevtöl пет meseze. szigettel kereskedik.

•Temowa , Ternobum , vs a' Terra nuova , kis ve Sardiniá-

Torök Bulgar-Ш tart. l Gö- ban egy nagy hasonnevü

rög Erseks. , . öbölnel, jó révparttal.

T.ernovaz , falu Horvát orsz. Terra noura , kis vs az innen-

Likani ker. melly mellett sö CalabriábanNápoly orsz.

egy marczal van, 861 hold- Terra nuova , kis vs Val d' Ar-

i flöldnyi térrel KamrátólBu- noban Toscana nagy Hercz.

rimig. Kiszárasztása 179,5- ben.

ben kezdetett, de ezt a* Т«ггадеол, (45o 15' É.Sz. i8° 54"

hadi-idök meggátolták. К. H.) vs a' Francz. Dor-

Ternowka , Török gyarmataz dogne oszt. 2400 1.

Orosz Cherson Helyt. 63 h. Terra Vechia , 1. Gioachino-

egy mecsettel. poli.

Terracina , ,hajdan Anxur (41° Terre Mapolea, I. Napoleon

18' 14" E- Sz. 30° 53' 7" K. tart.

H.) vs a' Romai Campagná- Terre neuve , 1. New Found-

ban, a' Pontini iszapos vi- land.

déken 9000 1. hasznos rév- Tersact, ( Tersatto ) falu a'

parttal , Rocca di S. Ange- Magyar Littoráién egy ha

lo nevü erösseggel. sonnevü szikla mellett Buc-

Terra del Fuego , 1. Tüz or- cari vsa' vidékén , régi om-

szág vagy Feuerland. ladékos várral, jól dotált

Terra di Bari v. Trani tart. Barát klast. tempi, 's pléb.

Neápolyban ai- Adriai ten- Ters Chana, Helys. a' Constan-

ger mellett Capitanata , tinopoli tengeröböl mellett

Basiticata 's Terra d' Otran- hol a' Török Flotta áll.

to tart, között , 76 ijs 0 Terszech, 1. Neumärktel.

mfd 289000 1. felosztatik 3 Ter Toten , 1. Tohlen.

ker. Bari Burletta 's Alta- Ternet , (400 3g' É. Sz. 15»

mura kerületekre. 54' K. H.) vs a' Spanyol A-

Terra di Lavorо , Terra Labo- ragóniában, Alhumbrának

ris , Nápolyban , haidan a' Gvadalaviarba folyásá-

ezerencsés Campagnianak nál 5200 1. Püsp.kast. gyap-

neveztetett , fekszik a' Туг- jú kereskedéssel.

rheni tenger mellett azEgy- Tervere , 1. Veere.

ház birtok 's Abruzzo , Mo- Tervis, 1. Tergowischt.

lise , Montefusco , Herczs. Tervùo, mvs Iátriában Mit-

's az új Nápoly Herczs. közt. terburg Grófs. dombon , 1

Feletteszép termékeny tart. kath. pléb. víznélkül szü-

terem böven gabonát , bort, kölködik.

's a' népessége Nápoly Her- Terz, magas hegy Aust. a'Bé-

cz.ség eggyütt 1789-ben csi Erdöi fertályt, déli ré-

• ma]d 519500 1. mentt. Fei- szén , Styriától választja.

osztatik 3 ker. S. Maria , Terzbach, fó, Austriában's Sty-

Gaëta , 's Sorára fô vsa S. riában , Terz hegyén Sty-

Maria maggiore. riába foly 's Salzába omoh

Terra di Otranta , 1. Lecce* Tesj , Magyar faluWeszprim

Terrafai, 1. S. Antonio. Várm. a' Feiérvári Püspök

Terrafirma , 1. Tierra firma. jószága 1 kath. 's 1 evang.

Terra nuova , vs Siczíliában tempi, bor termesztéssel.

Val di Noto tart. partokon I,ak. Bakonyban napszá-

révparttal 10,090 !• Malta moskodnak.



Teschen ,Herczs. a* Austriai Afrik. kis mvs bis fóval aa

Siléziaban, hasonnevü her.,- Atlasfc' tôvénéj. A' Meccá-

Wistula 's Oelsa, mellett ban útazó Caravának'gyü*

Szász Testheni Albert Her-. . léshelye. . f

czs, tulajdona. AzÉ. S/. 49a Т-**гс/, 1, Texel. .

17' toi 58' ig terjed, Hat4rai Testen Detnak , vs a' Török

ész. Burkus Silézia. Kel.Bie- Bosnia tart.' Bosna fónál,

litz Herczs. 's Galíczia dél. hegyvárral.

Magyar orsz. nyug. Burkus Testet , helys. Suensiga Saha-

Szilézia 's Morva oraz. Igen rai vadonban ész. Afriká-

hegyes,sok tavai vannak , ban,;

de marhatartása derék , Tessin , kis vs Rekenitz fó

Bielitz tart. eggyyütt 1800- mellett a' MecklenburgiRo-

' '"" ltak, kik stok urad.ban.

vsokban , Tessin Ticino , Ticinus , fó

Helvet¿iában , ered a' tôle.

. . /У

ban 1.33,533 1. Vultak, kik

kö/züJ i8>257 a* vsokban

a* tóbbiek falun lak-

tak, Férjfiak 65,967. Fejér-

személyek 97566. 7 vs. 248

falu 16,256 h. voltak, Fo

vsa 1

Teschen , Lengy. (Tiessin) Te-

schena, Tessinum, (49o, 41'

. É. Sz, 360 12' 30" K. H4)

Oelsa '5 Bobreck fó mellett

580 h. 538a 1. » kath. '&<. e-

vang. Gymn. 4 kath. temp.

»' evang. kegy-temp. melly-

hez 36 helységek alkalraaz-

tatják magokat tempi,

konyvtárral , régi kast. Já-

tékszínnel , kerületi híva-

tallal , fegyver fabr. lövöl-

dözö házzal, ée keresk. vs-

házzal , posta 's vámhíva-

tallal, Misericordianus 's

Apácza klast. Nemes Con

vie tassai, varró iskol. гРа*-'

tikával , 's t. ef. Hires ъ,ъ

1779 Apr. ía itt szött béké»

töl, melly a' rövid Bajor

örökössegi hadnak vegetye-,

tett. A' vs mellett 2 posztó

fabr. 's i rozsólis fabr. va-

gyon» Lak. nagyon keres-

kednek börrel , pamuttal,

posztóval , magyarborral,

mézzel 's viaszszal.

Teschen Teschennu , kis Cseh

vs Thabor ker. 160 h. hi

res orvos к út tal , ferdovel

's kath. tempi. ■ •*

Tessa Тега, fö helys a',Ted

nevezett kantonban Got-

hard hegyböl 2 tóhól 's a»

ötet nagyíló nehány pata-

kokból , foly dél í'elé, mint

hegyfolyó» meredek szikla-

szirtek kóztt a' Livini völ-

gyet keresztül folya, íolyá-

sában több patakokat fel-

ezed , a a' Lagomaggióréba

foly > hol minekufánna 13|

mfd folyás után' Helvetzi-

át elhagyta , abból ismét

kijö Lomb. Valen. Kirs.ba

foly 's Páviánál a' Póba o-

mol,

Tessin Tesslno, újkant. Helve-

tziában, melly azon7 Olasz

Helyts.ból .mellyek külömb

kant. alatt voltak, bszve ál-

lott,t. i. Bolenz(Palenzitó v»

Bienio), Riviera, Bellenz v.

Bellinzpna, Mayn völgy v.

Valle Maggia Lavizara u-

rad.mal, battis v. Lugga-

no , Luggarus v. Locarno

Mendris v. Mendrisióból ,

Valerna urad. 's a' Lovini

.'. völgyböl , melly hajdan

. Uri kantontól igazgatta-

tott. Graubinden, Uri kant.

Wallis tart, 's ítália köztt

. fekszik. Tére 45 □ mfd.

152,130 1. a' tart igen he-

gyes még iß termék 's ál-

dott, szelíd meleg clinríá-

val , elegendôkép nedvitett;

la tart. Maroccóban ész. földdel , gazdag drágagy^f



mölcsekhel. Több

hegylánczak ész.ról dél fê

lé 30 völgyeket képeznek

mellyek köztt híresek Mi-

yn, Vegezzo , Doglia, Ver-

zasca , a' hos/зги Livini ,

Falenzi , 's Maróbia völ-

gyek, csak az ész. hegyek

köztt vannak havaeok ;

legmagasabb hegyek Gar-

zirola , Preda-rossa , 's Pi

azza Vaohera a* Lauisi ha-

tárban , Sept-Bornen, Iso-

ne, Monte Genere, v. Mont-

kennel , Oamoghéra 's az

ész. határokon a' Madár

hegy. A' havasi legelök nem

elly termékek itt mint az

ész. részben , de annál kö-

vérebek a' jol nédvesített

völgyek. Föbb folyóji Tea-

sin v. Ticino a'Livini völgy-

ben, melly a' Kantonnak

nevet adott , ez Belegnot,

Muesat, 's Marobiát felve-

8zi ,azutánVerzasca,Maggia

(Mayn) 's a' t. Tavai : Laco-

maggiore , a' Luganoi tó,'s

több aprók. Valóságos ró-

náji nincsenek. Termései :

Fold i gyümölcs , sokfélega-

bona , búza , rozs , ¿rpa ,

vadbúza , mohar , köles ,

zab,'ea't. de azegész tart.nak

nem elég; minden féle ker-

ti vetemény, dinnyék , gu-

bacs , f ozelék, szarvas gom-

ba , kender , kevés len , ró-

szént jóbor , mindenféle

gyümolcs , legkivált sok

magas selyem termesztés. Vad ít-

latok 's enni való vad e-

lég van, medvék , farka-

8ok , vidrák , rókák , vad-

kecskék , hqlgyök , köz 's

fejér hegyinyuíak, 's bor-

zok. Szarvas , dz i s vdd

disznó ritkábbak. Továb

a' nagy sasok , aranysas,

's más ragadozó madarak,

császármadár,nyir-hó-vad-

fujdtyúkok 's foglyok, snep-

fek ,'s t. e. bñven. Fóji : hal-

lal bôvelkedôk;vipéràk's ki-

gyók is vannak. ßrczbol;

kristály , lávakó , már-

vány, s több ásványos for-

rások. Lakosi kat. és mind

Olaszúl szólnak , de igen

babonások , tudatlanok,

restek's szegények.Kledelek,

polenta kolespép.'s kenyér

helyett gesztenye.Seregesen-

kivándorolnak más tart.ba

kenyer keresni. Noha szor-

galmok nem meszsze ter-

jed, vannak még is nehány

fabr. fehérítft müvek, pa

piros 's puskapor malmok,

pamut kézmívek , szalma-

kalapot 's fa eszközöket is

készítenek, 's sok szenet-

égetnek. Kereskedése tete-

mes. Felosztatik ezen kan-

ton 8 ker;nevek: Mendris,

Lauis , Luggarus , Mayn-

völgy , Bellenz,' Riyiera ,

Bienio , és Livini völgy. E-

zek 38 kis ker. osztatnak-

fel. Д* Státus Gassába való

adó 18»039 Helvetziai Fran-

kot tesz, Fö vsa Bellinzoqa.

gesztenye , füge , mandu

la, szederj, olajfa, narancs,

czitrom , granátalma fák Tetaun , 1. Tetuan.

a' kertekben. Nagygazdag- Tetb^g , 1. Tewkesbury,

eága az erdei fa. A' jó lege- Jetbury , kis vs *z Anglus

lök miatt.virágzó &' mar- Gloucester Grófs. jeles pa-

ha nevelése , de ezek kis- mut 's sajt vásárokkal , de

sebbek mint aa egyeb Hel- ezek az utóbbi idókben

vétziaiak, több oszvér mint megcsökkentek.

eem 1<5 neveltetik , juhok Tete, Fort S.Jago, a' legnyu-

's kecskék b5ven vannak, gottibb Portugalliai birt'ok

de nem a' sertések , sok Monomotopában déli Afri-

ЬаготД , tetenaea méh '* kában Zambese mclletk.
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Tete de Buch ', vs a' Francz. kik köztt-sok zsidók. î.kaef.

Gironde Dep. 2310 1. • Márton réVparttal, mecse-

Teterow , város Mecklenburg tekkel , Fez után legdere-

Schwerinben Wendischi kabb vsa a' bir. A' kozép

ker. 370 h. 1440 1. tengeren кereskedik börrel,

Tét , Magyar falu , Györ gyapjüval , gyékényekkel,

Várm. Gyßr és Pápa kbzött. szarvas marhákkal, gabo-

F. U. Takács Jósef érdemes nával 's t. ef.

Hazánkfia 's több uraság Teuchern, vs Szász Thuringiáb.

1 kath. 's 1 evang. tempi. Hippachnál ; sok cserepe-

Póetaházzal 's nagy júh ne- sekkel. .1

veléssel. Itt énekél Horváth Teuditz ■ falu Saxoniában

András jeles Poétánk. í - ¡ Merseburgi megyéban, te-

Tétény , falu Pest Vátmr.beu, temes sobányákkal..

Pilisi jár.ban , Buda és Erd Teufehalpen > magas szikla-

koctt , F. U. Szároz , Pak- hegy felso Styriában Ju*

szi és Daróczi Maradékok ; denburgi ker. Murautól del

szép kastéllyal mellyet nyug.ra. ..; !

most. O. Hugonai, Horváth, TuufeJjberg máskép Windbergt

és Mundpach birnak ; ne- 3100 1. magas hegy a' Jóre-

vezetes kösziklabol kivá- mény fokán déli Afriká-

gott pincaével , mellynek ban , csak egy kis szikla

párja hazánkba kevés ta- választja-el Tafelbergtöl t

láltatik ; szekérrel is belé a' hegy ;egy kopár szikla.

Í'árbatni; ürege Budéig tart. Teufeltbrücke v. Pfaffunsprung ,

-ak. Németek, kath. Van igen mérészen épített híd

itt posta hívatal is: a' Reuszfóval keresztül a';Hel-

Tétényi bor a' Budaival ve- vetziaiUri kant.. egy tiikéle-

tekedik. Itt kezdödött a' tes félkôrt képez, eggyik vé-

hires római Sirmiiimba ve- gétôl a' másikig ¿o~ lábnyi,

zetö t}t, melly -, tb'bbnyire 's a' vízalatta 70 lábnyíra

mar eküllyedt. — Tétény îoly-èh

(Taden) van Moaon Várm. Teufelsgrund1 , bizonyos igen

ben is. ? > ■ rnvïlr. !ч t. fi, mély , i*s félelmes völgy a«5

Teti , h Chieti. ,4 i f. '-. Oriási hegyek köztt szile-

Tetichen i (400 Дбу 48" E. Sz.) fciában Greisenbergtöl nem

szép vs Cseh orsz. Leutme- : meszsze. ■■;•».■ -, , г

ritzi ker. PolzennakElbébe Teufehhochzcit-, szörnyü hegy

ezakadásánál, kôvàrralâoo Beza bánya vskától nem.

h. Esperesti tempi, kast. S. meszsze, á'nagy zivatarok-*

Jósef ferdôjével s egy kö- tól így neveztetik.

zellévô havassal. „ Teufeltwand , nagy szikla hegy

-Tettnang , (470 4o' 20" E. Sz. alsó Styriában Graetzi ker.

27Э 15'зо"К. H.) Hivatali a' Brúcki ker*; íxatárain.

vs Würtembergában , a* Teufenbach , falu; alsó Styriá-*

Beden tói ker. nem meszsze ban Grätz ker. kbzelléVô'

Schüssen fóval 2200 1. 1 kast. savanyú forrással,de melly*

Itt sok cseresnye pálinka йек vize ha elhordatik *

fözetik. ásványos erejét elvesztb

Vetцап V, Tetaum , 37' E. Nem meszsze ettöl van egf

Sz.) vs Fez К irs. Chu start, látni méltó vízomláa.

ész. Afrik. 1 mfd a' kozép Teutoburgi erdO , magas he'gy'

taugertöl 1500 h« ao,ooo 1, mally Paderborn Йегс^ж
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ben kezdodik 'я nagyhegy- ben, a' száraz fold' ész.

lánczokkal a' hippi , Ha- csúccsának áW ellenében ,

vensbergi , Osnabrücki , mellytöl Marddiepe szoru-

Münsteri 's Oldenbürgi vi- lat os/tja el. Eyerlanddal

dékeken, eiterte d , ió fája, e^gyütt fogial magában 6

kóvágója 's köszen bányája falutr 49Ç0 1. kik bö juk te-

vagyon. ' nyésrtetest ü/.nek 's arad' hi*

Tcupitt , vs ßrandenburgi kö- res TexeteVisajtot fcészítik.

zép Márkban Teltowi ker. A' kel. partjain van -az al-

alsó Lauzitz határai .mel- kalraatos Mc<»koviai rév-

lett 57 h. 360 1. kajt* ä' ha- part, hol hajdan kel«ti

iózhatóvá lett Teupitzi tóv Indiai hájósok öszvegyül-

- i balk' J s *:■•(. ■■ - 1 tek.

teuriiei , Anartiebk mellett Tejrde , 1. Pik. í.>. .

- Daciában lakott nép. 1 teysing , vs Cseh orsz. Píls-

Teuschnit» , kis vs Bavariáhan ni ker. 240 h.' 1 kast. posz-

Main ker. 1 kasfc. i»2h. 680 tó szóvéssel 1 kath. tempi.

lak. -6T » Тега, t T.essa.

teutibúrgum , Tithoburg.um\, Thabutkdy vs Judeában , Se-

~ vs Pannoniában , Corna- phela ker.ben , egy f6 víz-

• cum és Mursa kbztt, hol nël, Gá'/.á'tÓl 5- mfd. délre.

most Wukowár. • *i Thabor, Qaßwq , i-M-aßy^iov, ma-

З:catanes , Theutoni , Germá- gánossan álló 's délfôt ész.

niában, a' Scandináviáhak nák terjedft tojásfbrnrahegy

, -*lélsô > és Cimbrica CÜérsoF Palaesrinábaftfaz É; Ski*»0

' ríesli» partyai köztt fekvö 33' ai'att) Carmel hegy&öl

nép;¡Teut , Istenektöl ne- keiet fêlé harmadfél ', és

veztéttêk igyr Mivei*a' Co* 'Jordántób nyuy.nàk' neníe-

• «datíuá tó mellett laktanak, ' gésxén '2 németímfdré. Fek-

Codahi- nevet isiviseltenek; szik a' dagyí Ëadrëlon" vbl-

CimBràsokkal ütálibba ü- gyének é»z. oldatán m<n-

tottenek. Teutoboak-Királ- /.den más hegyektöl «*vá-

r tyok hires volt.' : . V . lasztva, és Flavius sfcerént

Téàsrone , Anio , Tiberisnek 30 stadium vagy.3/4 tíémet

mellék foja Campagna di mfdnyi a' magosságA, más

Komában* mellynek béhé- utazók pedig mint "Vtítney

jazó ereje 's egy .szép 60 1. 4—5000 francz. ülekfe ha-

magas oraldása ran.. \ \ tározzák. Tovének kerületé

"tebiotdale , 1. Roxburg. ■ \ harom órába telik ; alól-

lewkesbafy , Tetburg , vs az rúl felfelé egy daràbnyira

Anglus Gloucester Grófs. hamuszinü szikláktól ь-

Severn és Avon í'ók' egybe- vedztetik köriil : feljebb ke-

í'olyásánáí 4200 1. emléke- rek , ' >*• köröskörül igen

itetre méltó igen régi temp. gyHnyöriien tölgy , 's Sz¿

pamjut harisnyaia.br. és кв- Jánoskenyér-fáktól árnyé-

réskedésej • •■'•i, Л) koztatik ; a' felvezetö út

^T<*i;e*,'tart. ú¡ Spanyol orsz. Ambar igen sziklás 's kö-

ész. Anierikában vo,(J48 □ vecses , mindazáltal kü-

órányi térreí 21,000 I.' . lombféle virágokkal ^s jó-

texel , Tessel , (,53э' г' &о" É* szagú füvekkel tellyes. A*

Sz. 32° \' 8" K. Hi) sziget ' teteje tojásforma rónaság t

. Hollandia tart. eggy. Bel- és Flaviu« szerént 26 sta-

. gyium Kirs. aa ész. ténger- diumot foglal kerùietében;
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szélei bokrosak , és külömb- fahr, 's derék öveg hutával».

féle gyümólcsfáktól zöldit- Vidékén jó kalló fold talál-

tetnek ; kôzepében gabona tatik.

termesztetik. Hajdan jeles Thale , pléb. falu Blanken-

vs feküdt itt , mellytölPo- burg Fejed.ben. Bude fó-

lybius Hist V , 70 emléke- nál 200 h. 1140 1. herczegi

zik ; Flavius idejében emelt pléb hutával, éstéglaége-

köfalainak még most is lá- tö házzal.

tatnak düledéki. A' kôrnyé- Thal-Chernbreitttein , vs Nas-

iiez'ó vidékre innen szolgá- sau-Weilburg Fejedls.ben

ló kilátás, egy a' leggy ö- Ehrenbreitstein öszvedült

nybrüségesebbek közül; ki- hegyvár alatt , itt vagyon

termed az Engeddi , Gilead, a' közöns. Nassatii Fejede-

Ephraim , Carmel, Liba- lemség Kormánnyának szé-

non és Hermon hegyekig. ke; vagyon tobák fabr. ke-

Dél felé ezen hegytbl neni reskedik gabonával.

meszsze Endon kortiyéké- Thalér, minálunkTallér ezüst-

ben feküdt Nain vsa, Luk. pénz külombféle értékben

17 , il. és nyug. ész.ra igy p. o, vagyon 30, 32,36

nem egész két olasz mfd. és 40 gárasos taller. Nevét

Nazareth. A' kozvélekedés vette a' Cseh Joachimsíthai

szerént, ez az a' hegymel- bány^a vstól, mert itt i6'-*

lyen Kristus U. színe vál- dik század kezdetén vere-

tozása három tanítványi tett az elsö taller,

elíitt mentt légyen végbe ; Thalern , mvs Austriában a*

bátor mások ezen torténe- Bécsi erdftn felül , Vagyon

tet Antilibánus bérczeinek koszén bányája.

eggyik csuccsára helyhez- Thalgau , nagy falu Bajof ОГ-»

tetik. Mat. 17, 1—4. Meg- szágban Salzach ker.ben e-

kell ezen hegytöl külöm- hez közel találni vashá-

böztetni Thabor vsát Zebu- mort, 2 kasza fabr. és egy

Ion nemzetségében ; vala- vas drótot készító müvet;

mint is Királyok 1 könyv- . az ország tôrvényszéke itt

10, 3. elofordúló Thábort, foglál helyet. *

melly Jerusalemtöl tfí nié- Thalgraben , hegyes tart. al-

met mfd fekszik , és mai- só Stajer orsz.ban GrätJi

nap Mária Terebinthiának ker.ben Fronleitentbl kel.

neveztetik , hajdani orszá- re az úgy nevezett ko-fal-

gos vásárjai. híresek vol- nál egy ólom bányával.

tak , mellyeken H&drián Thalhammer , vashámor felsft

Császár alatt tóbb ezen Stajer orsz.ban Bruck ker.

zsidó rabszolgák árültat- ben Lissing fónál.

tak el. Thalheim, falu Würtembergi

Thabrestan, 1. Masanderan. Kirs. Jíozép Neckár ország-

Thäingen , szép 's nagy mvs biróságban 920 1. kik szép

a' Helvetziai Schafhausen setét sárga. márványt fej-

kantohban. ' tenek.

Thal , (szép) Fejedelmi mu- Thal-lttér , hegyi vs febö-

lató vár AschafFenburg Fe- Haszszia Fejedelemségben.

jedls. kies Angol kerttel. Eder fónál 190 h. és jeles

'Xhalbery, kàstély 's urad. al- rézbányával, melly eszten-

só Styriában Grätzi Iter. dönkent 600—800 mázsa ге-

Lafníts mellett f papiros zet ád , foglalatoskednafe
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benne 200 emberek , és a' árpát , festß f&vet , a' deli

tájék lakosinak esztend&n- rés/.ében mocsáros. Ezen a'

ken t 20—30,000 for. hoz bé. szigeten Margate , és Rams-

Thailand v. Daliland , tart. gate nevezetesbb helyek.

nyug. Gothalandban Sve- Thang-chau , hegy Pe-tsche-li

tziában fekszik Norvegia, Chinai tart.ban , ennek a'

Wärmeland tulajdon nyug. csúcsán látszatik egy termé-

Gothàland • mellytöl egy- szetes , és há/.hoz hasonló

részét a' Wenertó választja barlang egésséges forrással.

ésa' Bohus között térsége Thann, szorgalmas lakósú vs

356 □ rnfd 240,000 1. Föld- felsö Ra jna Francs, oszt.ban

je részént egyenes , elég Thür fónál 3,690 1. Ehez

nedves , és termékeny ki- közel vagyon a'Rangihegy,

vált rozsot böven terem , mellyen a' híres^Rangi bor-

az erdoi nagyok , és eza- termesztetik.

mossak , réttsége derék , a- Thann, mvs Bajof orsz.ban

zért a* marha nevelés is vi* abó Duna ker. Rott fónál

ragzó , a' halászat szembe 900 1. kik jó posztót készí-

be tünö; ásványokból re- tenek.

ze.és vasa vagyon. Thannhausen , hajdan Gróf

Thalland , 1. Dalsrne. Stadioni urad. Bajor orsz.

Thal-Mansfeld , 1. Mansfeld. ban III ker. Minden fónál,

'fhalmessing , mvs Bajor orsz. hasonló nevü m vsal , melly-

ban , felsö Duna ker.ben ben 1480 1. számláltatnak.

ai4 h. és Számtartó tiszt- Thannheim , uraság Würtem-

séggel. berg Kirs.ban Schäsberg

Thaтага , Judeának szélso vsa Gróf urad.hoz tartozik.

.-Idumaeában , hosz. 6o' 2o' Thao-tcheoa , vs Konang-tong

szél. 30° 50' alatt. tart.bnn Chinában , közel

Thames , fó fó ési. Ameriká- a' Hang-Kieng fónak ten-

ban Connectitut szabad Sta- gerbe folyasához, úgy hogy

tusban. annak habjai falait érik*

Thames, 1. Themse. il harmadik rangú vsok

Thammacha , a' Beetschuanák- vannak alatta<

nak egyik ága Kaffer prsz¿ Thaphar , 1. Dafar.

Muruhlongtól délfelé lak- Tharand , hajdan Granat, vs

nak számussak > és több fa- a' Szász Erzgebirgi kerii-

lukban el vannak széledve, let Grillenburg tis/.tségben,

és a' szovetségben áíló fö Weiseritznál , melyben né*

személyektôl igazgattatnaki ha jó granátokat találni,

Thamna , hely. Ephraim hé- Plauen jószág véçén l5j h.

gyei közt. Jós. 19,50. Tö- 750 1. ásványos forrásokkal,

le keriilet vette nevét Ju- és egy hegyi várnak mara-

deában. dékival.

Thamnath Sara , Thamnitica Thqsio , jEria , TÖrök sziget

ker.ben , Joppeból Jerusa- Contessa tenger obnlnél ,

lembé vezetö útban. • hasonló nevü hellyel va-

Thampu, 1. Burremputer. gyon márványa , hajó épí*

Thanet , sziget Kent Angot tesre való faja, és bora.

Grófs.riak keleti végén , Thau До Hérault Fr4nçz.oszt.

mellytöl a' Stour fó és en- ban , mellybe a' déli mes*

Пек egy ága által választa- terséges f¿ szakad.

tik, Terem gabonát, fokép Thauluau , h Pegu*

Thäusi i
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Thausx , h Domazlicz.

Thaxted , helység Esssex An-

gol Grófs.ban Chelmer fó-

nál, régi, gothusi tempi,

és országos vásárokkal.

Theaki, Cephalonia piccola ,

hajdan Ithalaka , sziget a'

Joniai tengeren , Cephalo

nia , és Sz. Maura , Curzo-

lari szigetek köztt; tágas

és bátor réwel , 's nehány

falukkal , mellyekben a'

szomszéd szigetekböl el ü-

zöttek laknak , eddig ön-

nön kapitányok alatt vol-

tanak , most ök is ais An-

gol oltalom alá iutottak. •

Ezen Ulysses hazájában a'

keresztyének j.57i-ben di

oso gyözedelmet vettek a'

Törökökön. Ekkor Velen-

czéhez tartozottn ,","л"1, 1

Theate , 1. Chieti. <

Thebai pustta ; terméketlen

tart, felsö Jlgyptus' keL

partján a' veres tengérriél ,

még nera egésZen isméretes;

Ababdok' karténykodó se-

regeik bátorsagtalantíá te-

ezik ezen tartományt. —- ïtt

kezdodik! nevezetképpen a'

kôsziklàs Kosseir vblgye és

a' Ni lus vîzétôl a' veres "

tengerig taft. "

Thebae , TÎô Âmmon (az É.

Sz. 25° 22' alatt) hajdan

legrégibb fô és residentzia -

vsa JLgyiptomnak , Theba- *

is tart.ban, másként Nagy- "

Diospolisnak is neveztetett. '

Epítoje setét homályaí ho- "

rittatik, Mojses idejét azon-»

ban tobb szd/.adokkal fe-

liilhaladja régisége. Hosz-

sza 140, 's kerülete 420 sta-

diumot foglalt. Nil vize két

felé osztja vala a' vst , és

' széles sánczait vizzel tôlté.

Homer szerént 100 kapui

voltak a* vsnak, mellyek-

nek mîndeggyikébol 200,

minyájából pedig 20,000

fegyeres , lovai 's szekérrel,

Нин. lex. V. DAIi.

mentt valaki ; Pomponius

Mela azonban e* kapuk a-

latt , 100 Fejedelem há/.at

és udvart értett; akármint

légyen a' dolog bizonyos

az : hogy mar azokban az

idökben eggyik a' legna-

gyobb 's legfényesebb vsok

közül való volt, a' mint

Homérus is kincseités ékes-

ségét magasztalja Odyss.

IV , 126. Csak nem minden

királyai ékesíttésére böven

adakoztak; számos 's pom-

pás templomai voltak, ezek

kozül 4 igen nagy 's felet-

tébb pompas volt*. Obelis-

cussai és óriási nagyságú

oszlopai , mel',yek egyetlen

egy darabból'- valának ki-

készítve, mindenek álmél-

kodását gerjeszték. Polgári.

épületjei 4—.Ç emeletüek

voltak. E' vsNilus ny. részéb.

Memnoniumb.álla Memnon

Koloszszus nagy képe, melly

a' ha) nal hasadáskor hang-

zott. Itt oraculum is volt,

és a' juhok , krokodilusok,

sasok tiszteltéttek kecske

áldozattal. Ezen hires vs ,

minekutána Uchoreus Kir.

székét Memphisbe tette vol-

na által , lassau lassan ha-

nyatlani kezdett ; de fé-

nyessége mindazáltal Cara-

byses' Persa királyig fen-

állott , miglen ezen fene-

vad templomait ki nem

rabolta , és leg ékessebb é-

pületit fel nem égette; en-

nek nyomdokit kovette ké-

söbb Ptolomaeus Philome-

ter. Felvirágozván K. U. e-

lott 8t eszt. Ptolomaeus

Lathinus'tól 's végképen

Cornelius Gallustól az elso

Romai Egyptom Helyt.tól

f'eldúlatott. Mind ezek mel-

lett még máiglan is Car-

nak és Lukson között szá

mos és látást érdemlñ om-

ladékit talalhatni. A' r$



«elott Memnonium f'elett lisba vezetö úton.

«sz. nyug.ra voltak a'The- Thedinghausen , mvs Braun

baeben lakott^Egyptuei Ki- schweigi Herczs.ben egy

rályoknak temetöji , ko- temp. 200 h. 1450 l.kik fonál-

s/.iklába vága4tatva. 40— lal, ésgyoltsal kereskednek.

47 számmal ; elftttök Obe- 1hcjagruben , kies tájék Lam-

liskusok állottak.mellyekre brecht vsnál felsß Stájer-

azon királyok tettei fel- ban Judenburgi ker. egy

jegyzettek. Ezen üregeken vashámorral , és drót cei-

túl 10 stadiumnyira állott naló müvvel.

Osymandias temetôje , Thein, vs Morbihan Francz.

raelynél nagyságosabb épü- oszt.ban 2,130 1.

iet nem volt, nenl is lesz Thella , Telem , hely. Juda

egész világon , ha ollyan nemzetâég íóldén délre Jos.

volt, millyennek leirta 1.5,24.

Diodon, kbnyvének 1 ré- Themar, vs Coburg fejedelmi

szében, 47 szakaszszában. részben Hennbergnél Wer-

2heba¡s , felsö ^gyptusnak ra fó jobb partjan 211 h.

neve, Zsidóúl Palhros (Gen. 1200 1. Dekánysággal papí-

}6. Jerera. 44, l. Ezech. 29, ros malommal , és gyapjú

14. Több nomusokbol állott; kereskedéssel.

. fö vsai voltak : Thebae , v. Themiscira , Amazonok földe

Diospolis magna, Abydus, Pontusban Amydustúl 60

Memnon lakhelye , Ptolo- stad. Thermodon íó víznek

mais Hermii , Panopolis , torkolattyánál. Iris vize

Antaeopolis , Lykopolis , és Heracleum köztl.

Tentyra, Koptos, Apolli- Tkernte , (Thames , mondd

popolis palva , Apollino- Thems) legnagyobb fó An-

polis magna, Syene (Isai. gol orsz.ban, és az ö jeles-

49, 12. Ezech. 30, ií—16. ségei miatt elsö az egész

Philae, Elephantine, Bere- világon, ennek elsô pata-

nike, Myos Hormos 'sa* t. kai külombféle tart. khan

Thebe , 1) vs volt N. Mysiá- eredtek, mellyek (Isis fó.

ban Lyrnessus és Adramil- val Wallingfortnál öszve-

lium mellett 2) helys. Attí- folynak, és ezután kapják

kában..3)Thebe,Jeghíresebb Thamesis, Thame-Isis} ne-

. 'sl.régibb vbGörög orsz.ban, veket ; Lechladetöl , melly

Booetiában , lámenos vizé- Gloucester Grófs. ban határ

nél, várát Kadmus építet- hely, ált' folyván , már 90

te, falait Amphion ; Hét fe- Tonnával megterhelthajó-

jedelmek által ostromolta- , kat bír alább délfcel. felá

tása és fiaik által megvé- hajol , és sok fóktól na-

tele tudva vagyon ; N.Sán- gyobbítatván London vsán

dortól elpusztítatott ; Kas- és Kentshire Grófs. keresz-

sandertöl ujion felépitte- tul foly az ész. tengerhez,

tett; itt szölettek Bachus és ebbe, minekutánna 140

és Jupiter, és kivált Pin- Angol mfd(mintegy 30 i/i

darus, Pelopidas , és Epa- német mfdet) nedvesiti ü-

nimondas ; Görög nemzet riti vizeit. 3 jeles hídat

dics&ségi: mellyek közzül a' Westem-

Theben, .1 Deven, Stiva. si és Blakfriari híd leg-

Thebes , vs Samariában, Nea- nevezetesebblátni.London-

polishoz 13 mfd Scythopo- ban ezen fón. 120,000 sze
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mély vagyon csak London- fei óráig tartó hoszszu, szé-«
j v . _ -

ban , roellyek ezen fón ke-

çeskedésael foglalatoskod-

nak. '.

Thenath , hely. Samariában ,

Neápolistól 10 mfd. kehre.

Thengtn , Auersbergi Fejed.

Grófs. Badenban Dunaker.

ifi □ mfd a' nagysága , 1100

l. hasonló nevü vsal, melly

les , és egyenes utzából áll;

vagyon 5oo h. 2,6,50 1. Ma

ria Terezia ezen falut kü-

lönössen ama Tisztek szá-

máva rendelte, kik a' szol-

gálatban nem leven pen-

siót kaptak. Vagyon pléb.

és erdeje. Találni itt pus-

kapor malmokat is.

ben ¿oo lakosok számláltat- Theresienstadt , szépen épült

nak.

T heudosia , 1. Feodosia.

TAeodosiopolis , vs n. Armeni-

ában, Euphratesnél jobb fe-

. 161, most Ërzerum,

"Ylieoprosupon , (Is.ten jelenés)

fok egy várralnem meszsze

Tripolistól délre.

1herectavácz. , elöbb Suhopo-

. lye , mvs Slavoniában , Ve-

röcze Várm.ben, Babocsá-

hoz 5 mfd. F. U. Pxibéri

Jankovich, lak. Illyr, Hory.

Tótok , Németek , kath. ¿9

ó-hitüek tul. pléb.val.

Thereseburg , falu Westfáliá-

ban , sok sarkantyú csiná-

ló lak ja

vs és erosség , C.seh orsz.

ban Leutmeritz ker. nem

meszsze Eger és Albis vir:

zek ószve folyásától. In-

kább fegyvertár és vár

mintsem vs > és az újjabb

hadiépító mesterségnek re-

mek munkája. Számlá! 2000

1. egy kath. pieb kath. is-

kolát , serházat , szépfüld-

tmérô házat és betegházat.

A' Cseh nyelv elsôséget tart.

itt. Az itt lévô kobányák-,

ban találni sok kové vált

testeket p. o. tengeri csigá-

kat , férgeket , faleveleket ,

füveket 's t. ef.4;

Theresienstadt , I. S/abadka.

Theresianoppl'. > "theresiopel , v. Therespol , szabad kereskedô

finget , Vinka is nevezte- . vs Lublín oszt.ban Lengyel

tik , mvs Temes Várm. Sz.

Andrási jár.ban, OrczSdorf-

hoz 1/2 óra, F. U. a' K. ka-

mara. Bulgárok , és kath.

lakják ; vagyon egy kath.

és ó-hitú tempi. Francisca-

nus klastrom , bor , és do-

hány termesztéssel , mar-

ha neveléssel, kereskedést

iiz azarvas, és sertésmar-

bákkal , derék országosvá-

sárok esnek benne.

Theresiopolis , Maria There-

siopolis. 1. Szabadka.

orsz. Krsna és" Bug vizele

oszve folyásánál F. U. Czar-»

torisky Hercz.

Thermia , (Cythnus} Török

sziget az Archipeíagusban

6000 1. többnyire Görögök',

vannak meleg forrásai , ез

sok gabonát , bort, fügét,

mézet, selymet,~olajfákat,

és pamutot terem. A' vs

Thermia, lakhelye egy gorö^

Püspöknek , pamutot szö-

vö müvekkel, és ki kö-

tôvel.

Theresiawerk, vs háraor Kras- thermia, Cythnus , sziget az

só Várm.ben , Német Bok- Art hipelaguson , az Euro-

sán mellett , Dognácskától

2 óra.

Theresienfeld , szép falu Au-

striában Ems fon alól , а'

Bétsí erdön alól lévô fer-

tályban , melly éppen egy,

pai partokhoz ; meleg for-

rásiról nevezetetett et. fiera

oily hegyes mint a* többi

szomszéd sziget; sok árpát t

bort, és fügét téreffi. Méi-

zel és viaszszal t olajjal,

U *
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ielyemmel bövelkedik, pa-

mutja elegendö, lakosi szá-i

mára , kik mintegy 6000

ó-hitü Görögök , Püspök-

jök Thermia vsban van,

16 templ.kal. Itt a' parto-

kon roppant régi vsok* dü-

ledéki szemléltetnek. A'

Töröke.

Thermodon , Cappad. Pontu9-

ban fó viz, Iris vizétôl 200

•tad.

Thermopylâ , Mezzovo.

Thermopylae , РПаезогоз út

Thessalia és Lokris kiiztt ,

Oeta hegyen által , Helias

hataránál.Itt áltellentLeoni-

das Görög vezér Mardoniús

egész seregének maroknyi

népével több mint emberi

bátorsággal. Ferdejétól vet-

te nevét ; most Rocca di

Lupo.

Therukl, falu Daghestan Kan-

kasiai tart.ban Auzug sta-

tusban Dido кет. vashá-

morral.

Thessalia, minden görög nép-

peknek bölcsöje ; elöször

Pyrrhaea , jEolis, Pelasgia

nevet is viselt í utóbb JE-

monia , és Nesonig. Sok kül-

sft és belsö változásokon

ment által. Deukalion ide-

jében olly nagy lön itt az ö-

zön viz , hogy a' legmaga-

sabb hegyeket meghalad-

ta, és Deukalion Phokis-

ban , Parnaszszus hegyén

• széllotki hajojából. Ez ol-

ta igen mocsáros és vizes

lön e' tart, mig fold indu-

lással Olympus hegye Ossá-

tól einem válván, a' Tem

pe vôlgyén Pêneusvize, és

a' mocsárok lefolyásának

helyt nem adott. Innen csak

kis tó maradt benne imitt,

amott; Külsö változásit o-

kozták elöször a' Centáuru-

eok , vagy Perrhaebusok ,

a' Lapithákkal küszködven.

Бгвк amazokat a' tenger

partról ész. felé, Pindus,

&A Epirus határihoz üzék;;

•■a Dorisiakat iskinyomták

nyugoti lakhelyekböl; csak

három kôzség maradt hely-

ben , a' többiek Pelopone-

susba kénteleníttettek köl-

- tÖüni a* HeradidÁkkal ; a'

Dryopeseket elkergeíte in

nen Herkules; és lakhelye-

ket Meliensiseknek adta.

Hiborúk által Tessalia ha-

tári nyug.ra tágultak.- ne-

hány Epirusi megyék által;

de az Aetoliak által vesz-

tességet szenvedtek. Tulaj-

donképp e' tart. határos

volt keletre a'/TiEgeumi ten-

gerrel, délre Lokris, Pho-

cis , Doris , Aetolia , és A-

kárnia tart.kal,' 0<4a he-

gyéig terjedvért ; nyug.ra

' Eptrussal , Pindushegyéig ;

• ész.ra Macedoniával , Péne

te vizéig és Olymp hogyé-

ig. Lakosi a* most említet-

teken kivül!, voltok a' Pe-

lásgusok, Dolopok , Жп\л-

nok , Oetaiak . Phthiotok ,

Magnetesek ; Athamanok ♦

" iíthikusok •, Talarok. А/.

Amphiktyoní ' gyülésben

minnyájoknak szavok volt.

Regolfa egymástól függet-

len Fejedelmek alatt volt

Thessalia elosztva. Trójai

háborukor 9— 10 alatt, kik-

nek dicsösegök volt Achil

les. Idövel Tyrannusok ha-

talmaskodtak benne; Phe-

rae , Larissa vsokban, Phi

lipp К. által Macedoniával

eggyesíttetett; az ifjú Phi

lip Kir.nak Kynos Kepha-

lae mellett meggyftzettetése

ntánT.QuinctiusFlamininas

által szabaddá tétetett,de i5n-

nön kénnyek szerént ismét

Római tartománnyá lett

nem sokára. Négy részekre

osztatott: 1) Volt Thessa

lia tulajdonképp (Thessa-

liotis) 2) Phthiotis, 3) Pe
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lasgiotís , 4) Hestiaeotis. és gipszbányákkal a* Lin-

Thessaliotis esett délre dén hegyben.

Phthiotis , ész.ra Pelasgio- Thiel, vs az egyesült Belgyi-

tis , ny.ra Hestiaeotis , és, omi Geldria tart.ban Waal

délre yEtolia, 's Oeta ко- fóval és a' termékeny Be-

zött. Lakosi voltak a' tu- tuwe kbzepén 3,200 1. kik

lajdonképp Theszszaliaiak, barom nevelésbol , mezei

Dolopok i és JLnianok. Ne- gazdaságból, és kézi mes-

vezetes hegyei: ny.ra Pin- terségbôl élnek. A' holt

dus délre Othrys , Тут- Linge vizén csak téli idö-

phrestos és Oeta. Fó vizei: ben lehet járni , derék ga-

Apidanos, Enipeus, és О- bona, és eleséggel való ke-

nochonos. Fö vsai; Hellas resfcedés tizetik.

fejedelmi lakhely , melly- Thiel, 1. Tille,

töl egész görög orsz. eine- Thiele, Ziel, fó Neufchates fe-

veztetett Hypata, Xyniae, jedel. öszveköti a' Neuen-

Parachelois 's a' t. burgi , és Bieli tayakat.

Tessalia(a mostani") 1. Janjah. Thiel, (51o о' il" É. Sz. 20o

Thesssalonich , h Selaniki. £9У 35" К. H.1) vs egy Bel-

Thessalonika , másképp Ther- gyiom Kirs. 8,800 !•

ma, azon nevü obolnél , fö Thiene, Thienis, jeles vs Vi

ve nem csak a' Axioson in- centino Velenczei tart.ban

nensô, hanem egész Mace- szép palotával , és Porto

doniábanis; mostSaloniçhi. Grôf kertjével.

Thetenhengst, szölöhegy Lut- Thiengen , vs Schwarzenberg

tenbergban also Stajerban Fejedl. Klettgau Grófs.ban

Marburg ker. bora e' tart. a'Badeni Dunaker. Witach

legerösebb borai közül í'ónál 1280 1. széke a" kor-

való, mánynak éskereskedéstüz.

Thetfurd , vs Angol Norfolk Thierttoin , \. Dürnstein.

Grófs ban Ouse fonal, melly Thierracha , I. Picardía,

a' gabona kereskedést Lynn Thiers, C45' 51' É. Sz. 2>° 12'

felé elö mozdítja; vagyon K. H.) vs , és ker.béli fo-

3 tempi, vagyon gyapja , hely Puy de Dome Francz.

és szép régiségei. oszt.ban Limagne tart. nem

Thettau , mvs Bajor orsz.ban meszsze Durolltól egy hegy-

Main ker. egy üveg hutá- nek oldalán száraz hegyes

val , és porczelán fabr. tájékban Forezi határon

Theux, helys. Ourthe Francz. 10,600 1. papiros , czérna,

oszt.ban 2,0.50 1. vagyon fe- pántlika , kás , és kissebb

kete márvány bányaja. portéka fabr,

Tkeviot, hegy Angol és Seo-. Thierstein , mvs Bajor orsz.

tzia közbtt. ;, . . ban Main ker.ben, hol több-

Theya, 1. Taja. nyire a' lakosok fazék csi-

Theya, mvs Austriában Ens nálók.

fón alól Mannhardsbergen Thin, 1. Sin.

felül lévóferrálybanTheya Thing-tcheou , hires, egy csa-

fónál egy pléb.val, kasté- torna mellettfekvö , keres-

lyal és 94 1. kedô vs Kiangnan tart.ban

Thiai , 1, Siam,- ., Chinában, kütombféle dia-

Thiede , pléb. falu Wolfen- dalmi bolthajtásokkal. Csa-

büttel fejedl. a* Frankfurti tornaJának partyai faragott

Heer-útná! ¿o h. 300 1. kö kovekkel rakattak kif^né
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pesvsok vannait vidékében. Jhomasbrüek , Thamsbrück,

Thitnuilfe , Diedonhofen , vs Szász orsz.ban Thüring

Thtíodonis-villa , (4O0 ai' ker. Unstrut fónál 230 h.

30' É. Sz. 13P 50' 30" K. 800 1.

Vi.) erös vs Luxemburgi Thomasdorf , (alsó és felsô)

Herczs.ben Mosel fónál 5000 máskép Oberdorf , falu Au-

lak. striai Silesiában Neisze Fe-

Thirza , v3 Sumariaban, az jedl. Troppau ker. Frey-

Israel Királyinak lakhelye waldanFejed. püspöki tiszt-

Ш. Kir. i5, 33. séghez tartozik, Biel fónál,

Thiva, 1. Stiva. vagyon egy bat. pléb.temp.

tho , China Fappon nyelven. 336 h. 1940 I. kik német

Thonneix kis vs Savoy • Genevo nyelven beszélnek.

is Herc/.s.ben Sier fónál. Thon, kis vs Vaucluse Francz.

Thärtl , fin.j igen keskeny oszt.ban s/.ép rónán.

és raeredek ko szirtekkel Thones , vs Montblanc Francz.

bé foglalt völgy felsô Sta- oszt.ban 2,180 1.

jerban Bruck ker. Aflenz , Thonçcaster . jól épjilt vs Lin

es Kapfenberg között , e- roln Grófs.Lan Angol orsz.

zen völgyet ált folyja a* ban.

Seebach, vannak benne 4 Thonon , (46^ 22' E. Sz. 14°

vashámorok, és x dróthú- ю' К. H.} fô vs Chablais

20 raühely. Ezen tájékból Herczs,ben Savoyban Tu-

hordanak homokot a Mit- ranee fó és a' Genfi tó kq-

terbachi üveg fabr. Csigái zött 3'i6o 1. kereskedést üz,

nagyságokért beceültetnek. Thara , \. Tora.

Thoissi, vs Saône , és Loire Thorens, vs Chablai Herczs,

Francz. oszt.ban Chalarone ben Savoyaban 1,320 1.

fóuál , gyolcsal való keres- Torigny , (49Э 12' É, Sz. 16o

kedése hasznos. 35' K. H.) vs a' csatornya

Tholen, Tolen , Ter Tolen, Francz. oszt.ban 2270 1.

sziget az egyesült Zeeland Thorn, (53= i' 3" É. Sz. 36a

tartban, melly 6 mfid hosz- 17' 5" K' H.) vs voltBrom-

8zú , 2 széles , 14 mfold berg Varsói oszt.ban most

kôrében , legjobb lent déli Pruszsziában, Weichr

teremHollandiában a* melly sel fónál, mellyen által

pinczében fonatik. A' meg egy 1/2 óra hoszszú alkal-

eróeített vs is. mas fahid , 1,070 h. 9000 1.

Tholen t melly Lendrachtpa- А/. ó és új vera osztatik; và-

taknál fekszik , vagyon a gyon hires evang. gymn,

tempi 1,690 1. kik nagyobb kath. és evang. tempi. je-

részént fonál fonásból él- les gabana , és fa kereske-

nek. OHy fínom fonalat fon- déssel. Itt szüIetetCoperni-

nak , hogy egy font 250— cus Miklós 19 Febr. 1473-

300 for. adatik el. Therney » helys. Angol orsz.

Thomana Niknlel , Kirs. Bam- ban Cambridge Grófs.ban

buk orsz.ban kôzép Sene- egy régi Apátság omladé*

gambiában , kôzép Afriká- kival és a' Bedford i Hercz.

ban Forbana fö helyel. lakhelyivel.

Thomar y helys, Estremadura Thorout, Thoroltum, vs eggy,

portug. t>art.ban Nabao fó- Belgy. orsz. oszt.ban 4,47°

nál 1,101 U ,5000 1, pamut lak.

fabr. Jhorpasi törökül Kupuli Dfr*



bend . Bulgáriában Sophiá-

tól nyug. felé által járás a*

hegyek köztt. Látni itt két

oe¿lopot bolt hajtással ösz-

ve kötve , mellyek egy

ztagy kaput képeznek. Ezen

omladék neveztetett kesöbb

Traján kapujának.

Thors-Aa , egy a' nevezetes-

sebb fók közzül Jüttland-

ban, melly del felé a'ten-

gerbe szakad.

Torjhavn , vs a' Fáráó Str6-

möe ezigeten az ország

bíróeág széke's minden szi-

geteknek kôzônséges vásár

helye ; deák oskolájával .

mellynek tanítója egyedül

a' plébános , kikôt&jébôl

hasznos kereskedés üzetik.

TAouart Thoarcium , (46o

59' É. Sz. 17Э 18' K. HO vs

és ker. fohely miñd a' két

Sevres Francz. oszt.ban

Thuet fónát 2000 I. kik

gyapiú materiát, és gyol-

csot készítenek, és keres-

Itednek. A* hegyen fekvô

szép vár 1809-ben Eckmühli

Fejeds.re emeltetett.

"Thracia , Trace , regenten

meszsze terjedt orsz. délre

Thessaliáig , és Peneus vi-

zéig , ész.ra Ister vizéîg ter-

jedett. Európában; Asiában

volt Thracia , Bithynia

kornyékében. Azért Heroó-

tus,az Indusok után a'Thra-

eiaiakat tarta Iegjelesebb

népnek. Elejéntenigendur-

váíc voltak, testeket Xeno-

phon tanúsága szerént 6k

ísmégmegpottñgtetni (tät-

toviren) szokták. Határaik

voltak késôbben: nyug.ra

Nestos vize ésSkomios hegy,

ész.ra Haemus , k.rePontus ,

Euxinus , v. fekete tenger,

délre a' Propontis , és az

.¿Egeumi tenger , Thraciai

népekhez tartoztak 1) a' Ge-

ták , kik a' lélek haíhatat-

lanságát hitték Herodotus

és Thucidicles tanúsága sze-»

rént. 2)Trausu8ok, kikaz

emberi életet olly nyomoV

rultak tartották , hogy a"

Gyermekek* születesén sír-

fcak és az ôvéiknek balálok

kor örvendeztek , mint val-

lya Herodotus és Liviue. 3)

Az Odrysok ; ezen legszá*

mosabb nép fo hatalom-

rnal bírt Thráciában , Ab-

derától Pontus és Isterig

uralkodott. 4) A' Kikonok,

Galaika , v. Briantika tart.

ban. Ezeken felül neveze-

tesek voltak még a' Mae-

dusok, Pactusok, Skyrmia-

dok, Nipsaeusok, Apsinthi-

usok, Dolonkok , Samo-

thracesek , és sok mások ,

mellyeket Plinius hoszszas-

sanfelhord. Nagysága егеп

orsz.nak Abderától Isterig

lt Byzantiontól Strimonig

i3 nap járásnyi fold volt.

Fói,vizei jelesebbek: Heb-

ros legnagyobb , és egésa

Thrácián áltfolyo , Mge~

um tengerbeomló víz ; Ne

stos Macedonia és Thracia

köztt határ folyó. Traeros

kôszvényt gyógyító víz,

olly szépnek találtatott

Xerxestßl , hogy emlékez-

tetö oszloppal tiszteltetett

meg; lassos és Melas , mind

e' két fó vizet ki itta Xer

xes számtalan serege. To-

vább Travof , Kompsatos ,

Kudetos, Burgos \ Skemos,

Artiskos, 's a' t. Tavai : Bis-

tonis , Ismaris , Stentorîs \

tenger fokai: Serreion en-

nek áltellenében feküdtek

Samathracia , és Imbros

ezigetek; Sarpedion Cher-

sonesus' csucscsáuál, ésMas-

tusia , Chersonesus fél szi-

get mellett ; ez a' Melási

tenger öbölkel.re keríti bé,

4,50 stadiumnyi hoszszú;36

széles.Thraciához tartozott

ama hires Chersonesus és.



i68..—

Asia köztt lév¿ tender szo- Thraciai Chertomet, h Romani

rúlat is , melly Helespon- félsziget.

tus (Dardanella) nevet vi- Thran, egyes haz Lenne vizé-

selt, es Propontissbl egye- nek a' Weser fóval veló egy-

síti a' kózép tengert , és a* gyesiilésénél itt vagyon a'

Bosphorus melly Pontus Eu- Flothosi kereskedö ház ,

xinusba vezet , és 4—,5 stad. raelly vassal , kôtéllel és

Bzéles. Nevezetes fokai vol- gyökerekkel nagyon fogla-

tak még Hestias Bizantium-- latoskodik a' Weser fon.

nál, Chrysokeras ezen ne- Throdos , 1. Monte, S. Croca.

vü vsnál, Philia Thynias , Thueits , ve Ardeche Francz.

és Hemus hegyi fokok a' oszt.ban a, 100 1.

fekete tengeren. A' tenger Thuelchek , 1. Patagonok.

pblei köztt nevezetesebb : Thurau , Thurány, mvs Thu-

az említett Mela'nes , Abde- rócz Várm.ben , Vág vizén

T'a, Perinthos, v. Heraklea, túl , Studenecz , és Kriván

Salmydestos , Apollonia, hegyek alatt, Nolcsótól \f¡

és fekete öblök. A' Bospho- ora. F. U. B, Révay , lak.

rus végénél esnek ama hí- Tótok , kath. és evang. tul.

Tes koszálok, mellyek Ki- pléb. tempi, és isk.kal,;

janei , v. Syndromades , v. malmokkal; van itt az Új

Symplegades név alatt es- holyi íam.s/.abad telekeis.

mértetnek , és az Argus ha- Ihuringia , Landgrófság a' fal

so Sz^sz ker. Saale fótól ke-

letra , délíelbl a Thurin-

giai erdövel , és a' Harze

bértzekkel t nyug. felöl a'

Werta fóval , ész.ról az Un-

strut fóval határoa. Mugá-

ban foglalja a' Thuringiai

ker. Szász Kirs.ban, Wei

mar , Gotha , Eisenach

gos potamos , mellynél az Querfurtnak nyugoti ré-

Athenebéliek a' tengeren szét , Schwarzburg Fejed.

megverettettek a' Lacaede- Eichsfeld Erfurt Mansfeld ,

monbéliektol ; Madytos és Stollberg , és Wernigerode

Sestos , mellyek köztt a* Herczs.ket, némellyek ida

Helespontot ált hídaltatta számlálják az Osterlandhoz

Xerxes; Perinthos v. He- tartozandót Naumburg, Ze-

raklea; és a' hires Byzan- itz , Merseburg püspoksége-

tium ; Kozép részében volt ket, Weissenburgot, Alten-

Philippolis, hajdan Pone- burgot 'sa't. Folyói: Saa-»

ropolis, Rómaiak alatt Tri- le, Unstrut. Termései : bú-,

montium , most Philippo- za , rozs, árpa, gyümölcs,

poli ; Jamphorina fö vs zab.Német orsz.b. a' legjobb

Maedikában , Adrianopolis buzér , Langen-Salzánálkék

Hebros vizénél , HadrTanus festöfü , földi-alma 's t. ef,

Cs. tól épittetett , fö vs , A' szölö hegyek a' Saale

hajdan Orestias, Tyle , az partján nem alá valók, Az

itt csatangló Gallus Király' erdökben vannak gazdag

lakhelye , 'sa't. hamuzsir fôzôhézak , szu-

Thradai Bosphorus , 1. Constan- rok-és fenyö korem - hu-

tinopoli Çanalis. ták. A' szarvasmarha , ici*

jójának ált mente elött ide

's tova úszkáltak , azután

megállapodtak helyekben;

Thracia parti és küzép ré-

szekre oszlott; az elsöben

jeles vsok voltak Abdera ,

Democrit' és Protagorás ha-

7-ája, Maronea, vagy Isma-

ros , Kikonok fö vea , JE'



váltképpen pedigló , és júh tich Püeps.ben most Bel-

tenyésztés virágzó. A' he- gyiomhan «,70o 1.

gyek vasat, kobáltot kcjvet, Thüle , falu fielsö Silesiában

's t. ef. adnak; vannak só- Rosenberg vas hámo.rral.

1 bányák is, ésásványosku- Thum, régi hegyi vs a' Szász

tak. . országi Érzgebirgi ker.ben

Thuringi kerûlet , a' Szászi 800 1.

Kir.nak része Thuringiai Thun , csekély vs Helvetiában

Land Grófs.ban Unstrut Berna kant. j,aoo 1. igen

mind a' két partján , fog- szép tájjékban Aar fónál

lal 63 1/2 nmídet,- 177,290 melly itt a'Tuni tóból iött

1. gabonával , répa maggal

's t. ef. bövelkedik. A' fö vs.

Langensalza.

Thuringiai erdd ,< (50o 58' egész

50° îû' Ë. Sz. 27° 58' egész

kî; vagyon itt egy vár , és

egy gazdag vendég ház. A'

" ább " ' "

) kezdodik Eise-

b,Gotha Fejeds.

29o 20' К. H

nach Fejeds

.gen,Henneberg Grófs.gon, és

CoburgFejeds, egy részén ke-

resztül megy,és kiterjed kel.

felé az AltenburgFejeds.gfg ,

Reusz Fejedl. tart.nyig, és

del felé, a' Bajori Rezat,

's Main kerületekig, egy

része pedig Schmalkaldig

nyúlik. 13 mfa hoszszú ,

legfôkép 2 mfd "széles , leg-

magasabb hegyei Gotha Fe

jeds. ben vannak: u. m. a'

Schneckopf. 3,315 (2,760) és

Inselberg 3,122 (2,449.2,703) Thuren , falu kel. Frusziában,

láb magas, a' tenger színe Insterburg ker.ben ásványos

forrással.

Thurgau, egy a' 21 kantonok

közül Helvetiában fekszik

lak. inkább házi gazdaság-

ból, kereskedésból , hajó/.ás-

ból, és halászatból élnek.

Thuni-tó, hallal bövelkedö tó

Helvetiában Berna kant. 6.

ora jarás hoszszú , ». órajá-

rás széles , 1,780 láb magas-

sága a' vagyon a' küzép ten-

geren felyül., Aar fókeres?-

tiil folya , és a' Brienz-tó

val öszve koti.

Thür , fó Helvetiában Thur

gau kant.ban , ered S. Gal

len kant.ban, ezt k^resztül

folyia, azután a' tôle ne-

vezett Thurgau kant. ned-

víti, és végtére a' Rajnába

szakad.

felett. Vagyon 60 П mfd

térsége, és 188,000 1. min-

den □ mfdre 3,100!. esik.

Kevés rétet találni itt , és

kevés szántó földet is csak

a* helységekhez kozel. Az

erdôk, mellyek a' hegyet

borítják, fenyvesekböl á.1-

lanak. Zöld léveles fák csak

az Inselbergnek ész. nyug.

tájján taláítatnak.

Thuin , kapitányi statioés fa

lu Horváth orsz.ban a' Ká-

roly vári katona vidékben

régi nagy várral kath. pléb.

val 88 h. közel ide vagyon

egy szép föld alatt való bar*

lang melly 2 ágra oszlik és .

meszsze terjed.

Thuin i ye Sambre fónál Lüt,

ennek ész. keleti részében,

a' Bodentó , Zell, és az Un

ter tó , Rajna fó Zürich

kanton között. Nagysága

16 □ mfd mellyen 70,000

ember lakik; szép, részént

egyenes , részént dombos

tart . csak a* déli részében

vannak magasabb hegyek.

Földe sok helyt köves, és

kemény mindazáltal egé-

szen véve termékeny , jól

nedvített fói a* Thür , Sit-»

ter Murg 's a' t. 3 kicsin

de hallal bovelkedó tavai

vannak, u. m : a' Dichel»

Steinegger , vagy Hüste*.
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heiler vagy Hfittlinger tó.

Бок gabona, leo, hender,

kivált gyümölcs és bor te-

srem benne; kôrtvély és al

ma, bornélkül sem szüköl-

ködik , fózeléke , és kerti

veteményei is ielessek. A'

baromtenyésztés ñera alá

való. Ásványok koz/.ül csak

éppen torfát kapni. A' la-

kosok, kiknek több mint

i harmad része ref. mun-

kássak , sok gyolcsot, pa-

mutot, fonalat, patyolatot ,

's t. ef. szóvnek. Ezen tart.

az elftttország bíróság vala

a' régi 8 szövetseges kanto-

nok birtokában elég nehéz

iga alatt. Az egész tart. 32

her.re.osztatik, mindenvs,

mellynek 2,500 l. vagyon,

maga egy kerületet tesz ,

ezenkerületek 8 District us

aban foglaltatnak, neveik :

Frauenfeld , Arbon , Steck-

born , Weinfelden, Bischofs

zell , Tobel , Gottlieben ,

és Diessenhofen. Minden

kôzônségnek vagyon egy

városi tanátsa , melly egy

Sindikusból , és 3 Adjunk-

tusbóláll. A' Status kasszá-

ba 25,05z Helvetiai frankbt

fizet.

Jhurmbay „y. Kuhby , (13° D.

Sz. ) egy tenger öböl Bengue-

la Kirs.ban, alsó Guiñeaban

déli Afrikaban, nevét veszi

részént a' sok tehenektôl ,

mellyeket a' tengerjárók

abban találtak, részént egy

toronyhoz hasonló köszik-

lától. A' Sombrero fok en-

nek déli végét a' hajók ré-

szére bátorságos obollé te-

szi.

'Thurnau , kis vs Baior orsz.

ban Main ker.ben Anbach

fónál 150 h, 1320 I. szép

várral, és kerteí í/aórajá-

rásra innen , vagyon a' fejér

hegy melly teli vagyon kö-

Vé yált testekkel. Ezek kö-

zött, rîtba aagyságúakat

kapni.

Thurnok , (great) helys. An-

gol orsz. ban Essex Gróts.

ban Themse fónál gabona

kereskedéssel.

Thurécz V&rmogye , Thuroczer

Gespanschaft , Comitatus

Turoczensis, Magyar orsz.

nak Dunán innensö kerü-

letében fekszik : kel.reLip-

tó és Zolyora , délre Bars

és Nyitra s Trencsén , észra

Arva, és Liptó Várm.k köztt,

Nagysága 21 П mfd hosz-

eza 5 , szélessége 2—4 mfd.

Nevezetét vette Thuróczvá-

rától. OUy.mintegy körös-

körül kerített kies kart.

Magas kopasz hegyei köztt

(Hole) nevezetes a' mere-

dek Fátra, Rutóczi , 's LU

póczi hegyek. Fó vi/.eikoztt

jelesebbek : 1) Vág vize ,

melly Liptó Vármegyéból

fóly ide , Fátra hegye alatt-

mintegyhftrom mfd folyá-

ea után. 2) Thurócz vize ,

ered Hermancz hegyéból ,

's több apró vizekkelegye-

sülvén Rukk hely.nél Vág

vizébe szakad. Hajókázha-

tóvá tétethetnék nagy ha-

szonnal. Nagy termékenysé-

géért paradicsomnak is ne-

veztetett; a' gabonán kívül

leginkább termesztetik itt

a' hajdina, répa, krumpli,

és mák. Földi almájaigen

bóven, répáiaigen édes te-

rem ; ennek levelei dohány

gyanánt is használtatnak ,

kivált , a' ezemfájósoktól ;

legelöje igen hasznos és e»

legendö ; orvos füvei gyö-

kerei igen saámosak , 's be-

csesek ; gyomölcs fákban

nines szüke; az épületreés

tüzre való fákbanolly nagy

a' bósége , hogy belftlök so-

kat nyerhetne , ha vízenle»

ezállíthatná; ezeknek gyü-

müicsiböl égetett borovic»



Jtája hires ; olajja ors?,

szerte , görbe fenyßfc

szedett balsama külföldre

is elhordattatik. Marha ,

juh turtása jó, de jobban

dícsértetik méh. tenyészte-

tése. Vadjai k«ïj9m,bî'élék és

jelessek ; itt medyek ésfar-

ítasok is ólálkodnak; ¿zár-

Tiyas vadjai is külombfé-

lék ; fenyves madari jeles-

sek ; vadkakasai néha 16

fontot is nyomnak j vad

tyúfcjai is köverek. Halai

ltözött legjobb ízüek a* pisz-

trángok. Asványiból leges-

méretesebb a* mészko , a'

16 századbari nemesérczek

is ásattattak itt. Sok á.svá-

byos vizei és ferdöji is van-

nak ; köztök nevezetesebb

a' Tepliczetr Levegöje egés-

séges. Emlékezetetérdemel-

дек még Mazarna és Dup-

na mellett levo bárlangjai

is. E* Vármegye négy jará-

sokra osztatik; 's s/.ámlál

é mvsokat , 98 falukat , ,5

pusztákat, 38,233 l.kat , kiк

csupa tótok , kevés néme-

tek , többnyire kath. kik

résznyire evang. A' kath.

Beszterczebányai Püspök-

eéghez tartoznak. Portáji 37.

Thurso , (58o 56' É. Sz.) hely-

ség ész. Scotziában Caith-

nesz Grdfs.ban , egyhaso.n-

ló nevü tenger öbölnel , la-

zátz fogása hasznos.

fhurtófalva, Turzowka, falu

Trencsén Várm.ben , Gali-

czia határánál , Kisznera

vizénél., Ozaczától % óra ,

F. U. H. Eszterházy tót kat.

tul. pléb.val , Urasága ma-

7orsággal, malmokкal, haг-

minczaddal , tanácscsal.

Thus , Mesehed v. Meschehed ,

(370 É. 9z. 76° K. H.j a*

Persáktol Szent vsnak he-

veztetett, mert itt vagyon

Imam Riza jeles emlék qsz-

lopa, mellyhez bucsút szok-

■» ifl. -t

tak jární , a' nyug. Persíal

Chorassan tart.nak fô vs«

Thus parti fónál , neveze-

tes körül vagyon véve kô-

faiakkal, jól épült , népes,

és virágzó , vagyon egy ki-

rályi palotája. Ferdoussi-

nek a'ma hires költönek

sziiletés helye.

Thusis » élelmes, mftvészkedo

ügyelo helys.^óol.Helvetiáb,

Graubünden kant. a' felsft

vagy is régi szövetsegben

hatubó Rajnánál , legjobb

forrásokkal, fekszika* ezép

Heisenberg lapulásán.

Thyni , Bithyniában , tenger

partor lakott, Thraciai e-*

redetü nép.

Ti'auo , Theano , kis vs Ter

ra di Lavoro tart. Nápoly-

ban egy püspokséggel.

Tiarantus , fó viz Sarmatiá-

ban Eur. most Ahita, Oltvi*

ze, görög. OrdissusArdisbus.

Tiarrabu , I. Otaheiti.

Tibareni , Capp. Pontusban la

kott nép, Chaldaeusok mel

lett.

Tibbuok , TihbuSjSzámos nép-

ség, ész. Afrikában Ревзад

orsz. keleti , és d«Ii részé-

ben nagy darab tartományt

hir. Nem egészan feketék ,

kartsú termetüek , finom

börüek , vidám szemekkel,

kevesé nagy ajakúak , rÖ-

vid , de nem tömpe orrai,

rövid de nem gyapjii for-f

ma kondor hajúak , álno-

kok hamissak , csalárdok ,

igen hadakozók éstolvajok;

foldmívelést, és marha te-

nyésztést üznek , termesz-

tenek búzát, és sok^Egyp-

tusiszilvát. Koborlaninem

szeretnek. Csak éppen egy

çyelvçt beszélñek , melly-

nek gyors ki mondási van-

nak. Mahomed vallása ná-

lpk az uralkodé; vannak

mindazonáltal még poga-i

nyok is köztok. Fegyver^H
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lincea, és hoszszú hésele. А/. tine tart.ban Tunis felé.

\ ismért eggyes törzsök fa- Tibet, Tangut, a' Chinaiak-
' ' ■ 1 ■ / 1 * • П • 1 „ / 1 . T-fc ✓ . . , . •

Febaboi , vándor , Rscha- dia) a* lakosoktól Puë vagy

de , Tibbu nemzetségek. Az ' Puë Koachim'nak nevezte-

ô tart.khoz tartozik а' Бег- tik , a' Chinai Császárnak

doa tart, is Fessantól del- adót fizetö tart.nya Asiá-

nekk., i , ban; kel. felé Ostindiával,

Tibeni, Duino , mvs a' német nyug. felé a* Seikok státu-

Littoráleban a' Triesti ten- sával , Nepallal 'sa't ész.

ger öbölnel várral , ki ко- rol Buchariával, és Mon-

tövel, Dekánysággal , pléb. goliával határos , az E. Sz.

val, határ-vám tisztséggel, 4бэ egész 3,50 ig és 1000 e-

8Ó tisztséggel , és márvány gész vío° К. H.) terjedki

bányákkal. J¿ bora , és o- egy magas hegy által a'

lajfa bogyója terem. tuíajdoni Tibetre , vagy is

Tiber, Tevere, Tiberis , fó az a' déli részre osztatik fel.

Egyházi birtokban, ered az Némelyek szerént 18,000 •

Apennini hegyekben Tos- mások szerént .30,000 □ mfd

cánát valasztja Umbriától , nagys. Legmagasabb tart.

Román keresztül foly , hol Asiában , nagyobb részént

ßoo láb. széles , és minek- hoszszú és hideg téllel. Sok

ulánna mintegy 36 mfdet magas , és meredek hegye-

futott a' Chiana, Fuglia, ket találni itt , mellyek

Ñera, Velino , Teverone , hüzzül Chumularea* legma-

'sa't. mellék folyókat fel gasabb. Eszaki tájjiban ta-

vett, és Perugiától fogva lálni több napi járó hoszä

a' hajózásra alkalmatos lett szú homok pusztákat , é

Ostiánál a' kozép tengerbe a' Kobi pusztának egy ré"

szakad. — Ezen fótól vette szét. Délre a' levegö ég

nevét a' Tiber Francz. osz- meleg , itt a* hegyek nagy

tály, meliyaz Egyházi bir- fákkaí borítatnak és a' leg-

tok' déli felének déli részét szebb plántákat és füveket

í'oglalta vala magában a' látni, a' völgyekben pedig

számkivettetett nagy Csá- és a' folyóknál kedveltçto

szár uralkodása alatt. ■ mezöket. Butan, és Benga-

Tiberias, 1. Geneszaretitó. lia koztt nagy kiterjedésü

Tiberios , 1) fö vs Galilaeá- motsárokkal megtölt egye-

ban, Tarrichaca és Senna- nességek találtatnak. Ezen

bristól 30 stad. Herodes An- tart.ban erednek Asiában

tippástól, N, Herodes fiától 6 fö folyói : Ganges, Bur»

építtetett, és Tiberius Cs. remputer , vagy lí'anpu '

tól elneveztetett. 1) Tó e- Irabati vagy Nukian , Mat

zen vsmellett, a' Genaesa- sehu ( Indíában Menam-

reti , vagy Gallilaeum ten- Kom,Lukiane, ésPetschu)

ger Ján. 6» x. .., Chinában Jantsekian) A'

TtAeríV , fó víz ,. most Tevere tavak közül : a' nagy Jan->

Olasz orsz.ban. • 1 . |. . dro (Janso vagy Paite) a*

Tibur , vs most Tivoli, Olasz 's a' Terkin Puszta-tó , leg-

orsz.ban. Regenten gazdag nagyobbak. Ezeken kívül

és kereskedö volt.^.* ;r .{ ,,0a' Salz vagy Tinkaltó ia

Tibessa , Tipsa , határt örzö . említést érdemel, Termései;

- ' ~ a i-' L л—*t г Г 1 1 1 ¿V 1- . 1 - r--.
frosség Algierban Constan- bivalok hoszszú fekete far-

 

nál: nyug. Dszan ( Westin-



kokal mellyek a' külsö tart,

nyokban legyezö es tolbok-

réta gyanánt tartatnak ,

kecskék(legfinomabb gyap-

júval , mellyböl âma hires

asztal teritök , es fejkeszke-

nök csináltatnak) húsokért

ее bôrôkért becses vadak ,

pézmanedv , vad - lovak ,

szarvas - marha , sertések,

's t. ef. riskása , gaboha «.

bor, gyümölcs, déli gyü-

mölcs , rabarbara 's t. çf. A*

bányákból és fókból arañy,

eziist, kénesô , vas , réz ,

ólom, büdöskö, k&só , gal-

mey , draga kövek: tinkal,

tzinober , egérkÔ > már-

vány 's t. «f. — A* lakosok

száma 12 millióra tétetik,

, kik Tatárok , és setét sár-

gák. Nyelvekben két írás-

mód találtatik : Utschen ,

vagy Szent irás melly ha-

' sonló a' Sanskret nyelv-

' hez , és Umin a' kozség

nyelv. Beszélnek mindazon-

által Ghinai , és más kü-

lÜmbféletatár nyelveket is.

Az uralkodó vallás a' La-

mai (Schigemuni , Vagy

Budhisti) melly az egész

keleti Asiában egész Ceylon

szigetig számos monákokat

. és solí klastromokat bir.'

Ennek elöl járói: Dalai-

Lama , kiben még azon lé-

lek vagyon, melly a' reli-

gyió fundatorábanFob an

volt) a' legfelsö Istenségnek

látható helytartója , Schi-

gouminy) és Tischu , v.

Bogdo-Lama, kiknek lel-

kei a' testek holta után

más eraberi testben menni

. tartatnak. Ezen gondolt

halhatatlanságért máskép

Lama-Konku, aXazörÖkA-

tyáknak neveztetnek. Eze-

ken kivül Lamai egyház

még 7 Kutuchtokat , az az

vallásbéli fe}eket ismér. Az

Apátzák klastromai k&zzüí

leghíresebb , melly az Ján-

de tó szigetében vagyon ,

hol egy újjonnan született

Pap aszony (Lamissa) kép

isten gyanánt imádtatik.

■— Tibetben szokáshan va

gyon a' házasságban a' több

férfiú tartás, a' testvérek

tudniillik minnyájan csak

egy feleséget vesznek , ezt

is a' legôrègèbbik választ-

ja , jószágokat nemosztják

fel egy más köztt, hanem

kozonségesen használják

mindeniknek iussát. — A*

tudományok álapotja igen^

külombfélejvagyon nehány

nyomtató miivek, ugy ne-

vezett 13 fö , és több klas-

tromi oskolák, mellyekben

Philosophia, Astronomía *

Ofvosi mesterség, és Iste-

nedmény tanítatik mel

ly ekrt nem csak a' Tibeta-

béliek, hanem a' Chinaiak

is , Kalmukok , Tatárok 's

a' t. számossan jelennek

meg. Vannak bübájos' os

kolák is , mellyekben a*

halottakkal, lelkekkel va-

ló beszélgetések , alklik,}ö-

vendélések 'st. ef. taníttat-

nak. '— Készítenek vastag

posztót, fahéjból papirost ,

"fegyvert, és puskaport; a'

mezei münka , és marha

tenyésztés nagy divatban

vagyon, — A' kereskedésa'

rosz , és veszedelmes úták

miatt, mivel igen meredek

helyeken , és sebes folyó->

kon kell járni , ñera ne-

vezetes; hanem a' keresktí-

dök csoportként Chináha »

Buchariába, Nepalba, Ben-

galiába , útaznak holkivált

az Angolokkal nagy keres-

kedést üznek ; posztót ,

gyapjú materiát, órákat ,

apróbb portékákat , mint

ollót , zsebkéseket, kékfes-

to füvet, klárist , gyöo-

gyöt, ambragyantát, szek-



- »74 -

fù-bprsot,. pamut materiát Cs. Papia ésPavianévvel îs

hordan&k bé orsz.gokba, el- esméretes Olasz orsz.ban.

lenben bíval farkat , gyap- Ticinut , fô viz most Tessin ,

jút , lovakat , sertéseket , Tessino , Helvetiában ered,

pézmanedvet , kô-sftt, a- es Podusba í'oiy Pavián

ranyt , arany port, vastag alól.

posztót 's t. ef. hordanak ki. Ticonderago , erftsség ész. Ame-

— A' tart. a' Chinai birod, rikában New-York szabad

tftl függö papí igazgatás a- Statusban a* Champluini S.

latt vagyon , Tibetben az Sagramentó köztt val¿ szo-

igazgatás fö poltzán ül a' ros ált.al járásnál.

Dalai-Lama Lassában vagy Tidetwell , 1. Buxton.

Putalaban, és a' Tischu-La- Tidone, Tidó , fó Majlandban,

ma Tischulumban vagy melly Bobbio tart. ban ered-

Tissihhunhoban. Bután a* vén, nem mes/.e Piacenza-

Tsasisudoni Lámától , ki ' tól a* Poba s/.^kad.

• Deab-Rájának neveztetik, Tidor , egy a' M lut,ki szige-

kormányoztatik. Ha a' Da- tek kôzzûl Asiában Terna-

lai,' és Tischu Lamák még te Helyts Ьэп , közel 7 rafd

gyermekek , akkor az orsz. vagyon kbrében, 10,500 1.

Helytartok álta.1 kormá- szép szágó, éí kokusdió er-

nyoztatik, kik a' Chinai fö dökkel , Sultánja , ki a*

hatalom alatt állanak Las- Frantzi¿któl függ, hasonló

eában találni egy Cninai nevü vsban lakik , kihez

viczé Királyt , és Chinai ft- Gilolo' egy része , Meisol,

rizetet , melly Tschu-La- Kanay . Pisang , Patenta,

ma némelly birtokaiban is Gammen, Watschiarí, Ra-

találtatik. Ezen fft Lámák vak , Manuäran , és a' Acau

alatt külombféle kissebb vagy Jaul' 16 szigetjei tar-

Statusok vannak. — Tibet- toznak.

ben következendö 11 tart. Tief, 1. Curi Haff„

nyok számláltatnak : Lata: TiefenkaUen , kath'. .pléb»', falu

vagy Ladak, Ngari, Tzang, Helvetiában Granbúnden

Bredschíon, U, Kiang.Tak- kant. Gotteshausbundban

po , Kombo , Kahang , Ж- rézbányával.

midoa , és Hor. — Tulaj- Tiefenort, kis vs Werra fónál

don Tibetnek fft vsa Lassa, Eisenachi Feieds.ben. , , .

vagy Barantola. Tieffurt, falu Weimar Fejeds.

ticatino , Brasiliában Maran- ben Ilm fónál egy Hercze-

hon mellék fója. gi mulato kastéllyal ¿ 4*

'lichau, falu a' Silesiai Pless szép kerttel.

urad.ban vadászó helyel , Titl , 1. Thiel,

és kôszén bányával. Tiembo , Kir. rezidentziás , vs

Tichwin , (59? 4o' É. Sz. 51Э Futa-Dsohallo Kirs.ban Si

s' К. H.) vs Nowgorod O- erra-Leona partan 7000 1.

ro5z Helyt. 800 h. 2030 l. jól épült, tiszta , és szép

bftr készítéssel, és keres- házakkal, mellyek hogy a*

kedéssel. tüztftl megtartassanak , rit-

Ticino, 1. Tessín, Tessino. kán építettek.

Heinum , Láevusok foldén , Tienen, 1. Tirlement.

Gullusoktól építtetettt, Ro- Tientin , i#en nepes vs Pet-

maiaktftl gyarapított jeles tsrhe-li Chinai tart.ban.

ys. Itt táborozott Vitellius Tierlitiho, falu Austriai Sil*»
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eiában Teschinker.benKar- ban Kawalangi Orosz szl-

•wia urasághoz tartozik , get 50 adót fizetö iamiliá-

vagyon szép kastei, kath. val.

pléb. tempi, és oskolája, Tigerberge ,4 mfd hoszszú he-

440 hu 1250 1. kik a' Sile- gyes tart. Capiandban Cap-

siai nyelvet a' Lengyel stadtól ész. kel.nek , ez és

nyelwel heverve beszéllikj a' Kuh hegyek köztt , itt

sok közottök a* szabad jó- vagyon a' Tigris völgye,

szág birtokos. Találni itt melly csak egyedül juh le-

íeles raészkft bányákat. gelésre szolgál.

Tiermas , falu Aragonia Spa- Tigino , 1. Bender,

nyol tart.ban melegferdök- Ttgliole , vs Montferrátban

kel. , Sardinia Kirs. ban 2,600!.

Tierra del Espirito Santa, leg- Tigre, nagy tart, és vice Ki-

jelesebb az új Hebridi szi- rálys. Habessiniában, melly

getek köztt Australiában , ezen tart.nak kel. részét ál-

melly 1606-ban de Queros lífja, és Habessiniának ész.

által mint egy nagy és ter- határitól a' tenger mellett

mékeny ország esmértette- egész Dankali Kirs.gig mint

tett meg; Kissebb új See- egy 80 geogr. mfdreterjed.

landnál , jó kikötftvel , Hajdan ide tartozott a'Ha-

mellynek neve Vera Crux. besch part is a* veres ten-

Tierra del Fuego , 1. Feuerland. gernél. Eze.n tart. igen he-

Tierra Firma, \. Granada új. gyes de még is általjában

Uetz, Tuet», lengy. Tutano, termékeny és bö fizetö. A'

(53° 1 1* 35" E. Sz. 5.3o 49' kereskedés , melly a' veres

«o" K. R.) nemes vs nyug. tengertöl erre keresztül

. Prussziában 3 öszve kötött megy , a' tartományt , ég

tavak között 138 h. 8ao I. az ó vice Királyát gazda-

bik között több mint 100 gítja , ez a' Habessiniai

Ti/Ил, (41o 43' E. Sz.) fo vs között az èlsft rangot fog-

Tiflis vagy Grusinia Orosz lalja. Ezen vice Kirs. « rész*

Helyt. Kur fónál, pompás bftláll, mindeniknek tülaj-

szftlös , és gyümölcsösker- don Kelytartója vagyon,

tekkel fekszik egyenesség- egyik a' szorosabb értelem-

ben , mintegy 4000 h. és ben vett Tigre Helyts.got ,

eo.ooo birt minekelött a' a' mésik pedig Midra-Bahr

Persáktól 1796. el pusztíta- Helyt. kormányozza. Fö v*

tott volna. Vagyon 15 gö- Adawa.

rög, és 40 Ormény tempi. TigreiñegjrekiH&bebiÍTiíéib&r].,a.i

3 török mecsetje a' Tatá- veres tenger mellett kelet-

rok számára ; timárj gyap- keznek, és ennek partjain

jú , pamut , fél selyem ma- meszsze ágasodnak a' ton

tería , és pántlika fabr. ger hoszszában. Ezek közül

pénzverft mühelye , gyolcs a' magas Taranta , éa La-

festft míve. A' kereskedés- maimón méltó emlékezetre.

nek kôzép pontja Kaspiu- Tigris, nagy 'e nevezetes f(r

mi , és Fekete tenger , O- vía Mesopotamia most AI-

rosz orsz. és Persia között. gesira tart.ban Asiai Török

Közel ide találni sóbányá- birod.ban , ered Armeniá-

kat , és meleg ferdftket. nak déli részeiben Diarbe-

Tigalda vagy Kigalga , Asia- Ыг Basaságban, két forráa
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ból , mellynek eggyike Pli-

nius (VI, .31) szerént, Ele-

gosine vôlgyében az É. Sz.

38o 2.5' és a' K. H. 59O 45'

alatt, a' másik pedig nyug.

nak , az É. Sz. 38° 30' és a'

K.B. 58o alatt találtatik,

1 mind a' kettö rövid folyás

után az E. Sz. 370 40' alatt

eggyesül. Nevét Persiai Tir

szótól, melly nyilat jelent,

kölcsönözi máskép. üiglito

vagy Digle'nek ís nevezte-

tik. Az említett egyesülése

elôtt keleti ága rem mesz-

sze eredetétol áltfollya A-

rethusa tavát az É. Sz. 380

alatt, ebböl ki szakadván

délkeleti irányban Taurus

hegyénél mélly barlangba

omlik, és fold alatt levo

rövid futása után Zoroan-

da vagy Zomada, a* mái

Hazur kornyékében ismét

elöjön; az E. Sz. 27o 30' a-

latt Thospites tavába sza-

kad , mellybôl kijôvén Am-

mianusMarcellinus (XXIII,

z6) bizonyítása szerént is-

mét elrejtftzik; és 25,000 lé-

ípésnyifoldaíatt lévo folyá-

sa után Nymphaeum mel-

lett hat ki a'fold színére.Mo-

eul mellett az É. Sz. 36o 21'

alatt, holott a' fónak kele

ti partján haidan Ninive

• vsa feküdt , szélessége Ti*

gris vizének 300 lábnyi , és

már ittfolyása sebes, mind-

azáltal hajón épült alkal-

mas hídját Mosul vsának

megszenvedi , mellytöl az

maga nevét kölcsönözi , mi-

vel Mosul Arabs nyelven

hídat jelent. Ezen vstól

délnek egynapi járó foldre

120 lábnyi magas vízzuha-

nást képez , mellyet Plini-

us hibásan Euphrat vizébe

helyheztetett.Apameamost

Samarra vagy Surmen Rei

mellett az É- Sz. 340 és 35o

között két ág szakad ki e'

fóbol , kel.nek tudniillik '»

nyug.nak , mellyek két

nagy szigetet formálnak ,

és Bagdádnál ismét viszsza-

térnek fö öblökben. Bag-

dád vsa alatt , a' hol már

600—620 lábnyi a* szélesé-

ge , két ágra szakad , és egy

nagy , tobb csatomáktól

álthaeított szigetet állít ;

hajdan ezen tájékából a'

33o és 34o közötttöbb csa-

tornák huzattattak az Eu-

- phrátba; Xenophon négyrol

emlékezik , mellyek egy-

mástól egy parasanga mesz-

szességre estek, hajókázha-

tók, méllyek és egy pleth-

rum (az az 100 láb) szé-

lességüek voltak. A' 330 tól

fogva kel.nek foly, azután

ismét délnek fordúl több

csatornák által Euphrat vi-

zével közösül ; végtére az

É. Sz. 30Э 48' alatt Korne

vagy is a' hajdani Apamia

vsa mellett az egész Eu-

phratest oblébe fogadja , és

Pasitigris vagy is most

Schat-el-Arab nevet visel.

Ezen egyveledés után olly

nagy a' Tigris vize , hog y

Baszra vsánál , melly azE.

Sz. 30o alatt f'ekszik , már

tengeri hajókat is elbir ;e-

zen alól nem meszszenégy

ágra oszolván fagadós se-

bességgel a' Persiai ténger-

öbölbe szakad. Plinius az

egész torkolatjának széles-

ségét 10,000 lépésnyire ha-

tározta. Midön az Euphra

tes nevèkedik , ö is meg-

ezokott dagadni a' mi kö-

zônségesen Jun.b. 's Jan.ban

szokot tôrténni ; áradása al-

kalmával, mivel Bagdad-

tól Baszráig m. е. 160 fran.

mfd tarto kôrnyékes lapály

vidékei igen alacsonyak ,

az egész r<5naságot elönti",

és az Euphrattal már Bag-

• dádnál eggyesül. A' Pasi

tigris
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•tigris érjai eilen nagy gá-

tok emeltettek. A' jelesebb

folyók, mellyek a' Tigris-

be öntödnek, ezek: a' Gyn-

des , ez minyája között leg-

nagyobb , regenten Korne

felett volt torkolatja, most

elváltoztatván óblét , a'

Choaspes fóba szakad ; a'

Choaspes, ennek torkolat

ja a' Pasitigrisben ; hihetö,

hogy Eulaeus fóval, melly-

nél hajdan íeküdt vala Su-

sa vsa , ugyan az egy fó ;

jtiinekelötte Pasitigrisseí

bszvefoly egy kis tavat for

mal , errôl látszatik Daniel

g¿ 2—3 a' szó lennie. A'

nagy és kis Sab, Zab vagy

is Lykus,' mind a' kettö

kel.röl jö , és а' 34Э és 35Э

között a' Tigrisbe szakad;

ezen két fótól képzett fél-

sziget állítja a' tulajdoni

Assyriát, mellyben a* hi

res ütközeltol nevezetesít-

tetett Arbella. A' Chaboras,

ez ész, kel.röl Duran tart.

berczeiböl ered, ésazE. Sz.

57° 30' alatt ömlik a' Tig

ris vizébe ; ezen fot meg-

kell külömböztetni az Eu-

phratesi Chabortól , melly

végett is az a' Gossan'i Cha-

bornak neveztetik. Ez az a*

fó mellynek kôrnyékiben

szállittatott hajdan Israel

tiz nemzétsége az Assyriia-

aok által. IV. Kir. 17, 6.

Vize a' Tigrisnek fejér , és

italá hasmenést okoz , ki-

vált a* kik nem szoktak

hozzá, a' mi jele tinxtáta-

lanságának; parí jai jól mí-

▼eltetnek és gazdagtermésü-

ek , a' szemet 2—300 is fi-

zetik ; nedvesíttésere a' fo-

lyó víz szolgál. Eszaki ré-

szeit csak talp hajókkal

járják sok veszedelmes ko-

szirtjei és homoktorlási mi-

att , délibb része elhnben

megbirja a' leffnagyobbha-

HÜB. LEX. V. DAR.

n — .

jókat.Ragádós sebessége ki-

vált aradása alkalmávaí

csak nem minden hitel fe

lett való. Apróbb szigetei

számosak, de áradás köz-

ben mind elbofittatnak. Ра»

sitigrisnek Bászraig ható

rendes tenger árja 's apa-

dása vagyon.

Tih(iny,T\&gy ravi Szala Várm,

Füredi ferdölöl 1 , N. Vá-

sontól 2 óra , fekszib fe*

s/.igelben a' Calatonnál , va

gyon András Királytól épí-

tett Benedictinus klastro-

ma 1 pléb. tempi. 380 1. ál

tal járása a' Balatonon.

Szautód felé itt 600 olí a'

Balaton szélesîége , és mi-

kor legkissebb a' víz 27 láb

a' méíys. szürke fiívényt

hány ki , mellyet a' mag

nes magához húz. Fenn a'

hegyen két kis tó , és régi

vár düledékek láttátnak ; ая

itt levo viszhang is heve-

zetes.

"tilbury, (East) hélység An-

gol orsz.ban Essex Grófs.-

ban ThemSe» fónál neveze-

tes barlangokkal.

Tille vagy Thil , fó Francz.

orsz.ban j ered az Arany-

dombok oszt.ban , rövidfo-

lyása után^ Auxonnén alóí

a Saone fóba szakad.

Tillemont, vs Seine Francz.

oszt. han 3,760 1.

Tillen- Head , heíryfok Irland-

ban Donegal Grófs.ban 54o

38' .5" É. Sz. .

TiUerborn , savanyú vízkát a'

Cftlni Püspöks ben mots A.

Rajnai BurkusHerczs.ben, í

óraAndernannt ó l,vizemesz-

s/.e elhordatik.

Tillicoultry , megye Ireland-

ban Clackmaunán Grófs,

ban Devon fónál kellemes

tájakkal, mellyek Scotziai

Tempének neveztetnek.Van-

nak itt Schalon fabr.

Tillysburg , szép vár Austriá-

»2



Ъап Ems fon fei fil. Traun-

fertályban, pompás kés/.ii-

letekkel , пега meszsze Ens

iótól, a'raa hires Tilly Ge-

nerálistól építetett.

Tilsit, Tilse , , Chronopolis,

(55° 4' 30" É. Sz. 39° 34'

K. H.) vs kelet Prusziában

Insterburg ker. Tilsit és

Memel fók öszve szakadá-

eánál 831 h. 3.66o 1. 2 luth,

l réf. és a' vson kivül eg'y

kath. tempi, kis várral , de-

ák oskolával , pálinka f ó-

zésekkel , lazatz fogással ,

és len maggal , sóval , len-

nel , fával gabonával , és

eleséggel vaíó jeles keres-

kedéssel. — Nevezetessé lett

vs 1707-ben midön 8 9dikJu-

liusban Francz. Orosz és

BurJuisHalalmasságok között

békesség kütteíett. Egy óra

jirásra a' Vstól nyug. felé

ke/.dodik a' 4 mfd hos/.szú

Tilsiti Nehrung (tájék) Gil-

ge és Russ között ; népes

vs , marhával , rétekkel ,

írós va]jal, és sajttal bö-

velkedik.

Timagus , íó viz Moesiúban ,

most Tinok. '

Timtvo , fó Görz Grófs.ban ,

már regenten ismereles.

Tybein és S. Johan között

Friaulnak, és Istriának ha-

tárin ered 7 forrásból , és

mindjárt az Adriai tenger

öbölbe szakad.

Timmaniok , Szerecsen nép Si

erra-Leona parton felsöGui-

naban , Sierra - Leona fó

mind a' két oldalán a' kis

tart.t népesítik, melly dél-

felöl azon fónak torkolat-

I'áig terjedki. Megkülöm-

löztetik leginkább mago-

kat nyilt , és igaz szívü áb-

rázat vonásaikkal. Sokan

az aszonyok küzzül a' feke-

te szint el halgatván , va-

lóban s/épeknek neveztet-

hetuek. — Ezen tart. kor-

nyékében vagyon a* Brittu-

si Freetown nevü szálít-

vány.

limavus , fó vi/.Tergaste( Tri

es t") és Aquilae keztt.

Timo/i , kis fó Serbiában Wid-

dini al Helyts.ban , melly

a' .Dunába szakad.

Timor , (8o 4j' egéez 10o 30'

D. Sz.) legnagyobb , és leg-

délibb a' Molucki szigetek

küzzül 5i mfd hoszszú , 3—

12 széles, magas és erdök-

kel bé nött hegyei van-

nak j elég nedves ; terem

riskását, török búzát, yams-

ot , görög dinyét , do-

hányt , tamarindát , ko-

kust, és más pálmafákat,

kláris fákat , olajdio , és

Ostindiíii tüvises cseresne

fát , több fajbéli füge fá

kat, bania fát, 'hazai akátz

fáliat, 's a' t. A'szigetnégy

urad.ra os/.tatík : i)a'Hol-

landia urad ra , melly a*

délnyug. partján íek'zik,

ebben a' fö vs Kaupang;

2) a' Portugaliai urad.ra ,

melly az ész, kel. részében

vagyon , Dilis kastélyal ;

3) a' fekete vagy benne szü-

letett Portugalliaiak tart.

nyára, független Fejedelem

alatt ; 4) a' Beloi déli tar-

tományra. .

Tina , vs Bosnia török tart.

ban egy Püspokséggel.

Tinchebrai , vs Orne Francz.

oszt. ban 2,960 1.

Tine , Teños , Ophiusa , (37o

35' É. S2. 23=> 50' K. H.Pa-

ristól) Török sziget Archi-

pelagusban , igen hegyes,

de kellemetes , 3 □ rafA

nagys. 24,800 1. kik a' leg-

palérozottabb , és szorgal-

massabb Görög sziget béli

lakosokhoz tartoznak. Nagy

boséggel vannak benne a'

nemes adományok , neve-

zetképpen selyem , melly-

böl esztendonként mint egy



i6,ooo fontot nyer, melly

más idegea selyemmel fel-

ezövettetik. A' hasonló ne-

vü fö vaában egy Ersek la-

Mk.

TtneA , h Pelnsium.

Tineilo , sziget Olasz orsz.

nyug. partjain.

Tinen , Tenen, Tininium , e-

rös vs egy dorabon , kies

helyen Austriai Dalmátiá-

ban j Bosnia határánál ;

Kerka és Botisniza patakok

köztt, Püspöki szék, XIII-

XlV-ben egy Grót's.nak fö

vsa , most nem nagy.

Tinen, 1. Kuin.

TineveLly, Angol tart. az Ost-

indiai Madras Helyts. ban.

hegyes t de termékeny ris-

kásában 'a pamutban gaz-

dag fö vs ;

Tineveiljr v. TirunavaPy , (8°

4o' É~. Sz; 9.50 23' Kp H.) e-

rosség, és ift stabja az An-

goloknak , kereskedik Ma-

labárral. Vagyon ittFrancz*

kath. Missionarius inté/.et

és egy protestans eklesia.

Ting theou , köröskörül he-

gyekkel kerített vs Fokien

tart.ban Chinában , 7 har-

mad rangú vsok vannak

vidékében. Levegöje nem

egésséges.

Tinia, hegyfok Rura-Hli tö-

rök tart.ban, a' fekete ten-

gerbe nyúlik.

Tintan, (1,5° 8' E. Sz. 2150 7'

K. H.) eggyik a' Tolvaj-

szigetek közzül Ostindiá-

ban, 12 Angol mfd hosz-

szú , és 6 széles kl imája me-

leg, és nedves idöben egés-

ségtelen, vannak kellern e-

tes völgyei, dombjai , éser-

dei nagy és hoszszú ágú

fákkal , rosz vizé, fojó , pa-

tak és révpart nélkül szti-

kölködik. Terem czitromot,

keserü narancsot , kokus-«

diót, gabonát , pamutot ,

nagy böscgben, sok közön-

séges , és merges legyekèt

is , és muskitokat , skorpi-

okat, nagy í'ekete hangyá-

kat , mellyeknek harapása

merges, és más mérgesfér-

geket; sok tele madarakat,

de ezeknek íztelen a' húsok ,

sok és nagy vad disznókat,

hasonlóképpen nevezetes

szarvasmarhákat. A* lak*

száma csekély.

Tinitcht, Cseh helys. Köni-

ginngrátz ker. a' két Adler

vizek öszve folyásánál , 200

h. jó dóhány termesztéssel

's egy kath. pléb. temp,

mal.

Untern , helys. Menmouth

Angol Grófs.ban vagyon

vas hámorja , és drót hú-

zó müve

Tinto , fó Andalusia Spanyoï

tart.ban , ered Sierra More

na bérczeiben , Gelvesnéla*

Cadixi tenger öbölben ötrt-

lik. Sárga , rezes , keserü ,

egésségteílen vize mindenfc

kové változtaf. Semmi te-

remtmény ôblébennem él-

het , és a' mit csak meg

ér , minden elrothad.

Tiogaw/nien , 1. Welled-Sidi.

Tione , Tio , Tionis , fó Maj-

landban , melly Montfer-

rátban ered, Aqui tart.nyon

keresztül foly . és az Ale

xandria uradalom határán

a' Tanaróbá s/.akad.

T/orofe/i,mag'assan fekvb hegy

Java szi^et kozepén , több

barlangokkal , mellyekben

az Indiai ferskék fés/keket

rakftak , ámbár vízzel tele

légyenek.

Tipperary , Grófs. Irelandban

Munster tart.ban Klings

Galway,Queens, Kilkenny^

Waterford , Limerik , és

Clare köztt , 67 Q mfdet

foglul , vagyon 3 vsa , 189

eklesiáp-, 18,057 h. 148,350

1. gabonában , szarvas mar-

há.ban, és johokban gaz-

J2 *
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<íag; Típperarytól fogva vaskövet, és márványt ás-

Limerikig terjedki a' min- nak. Déli része ezen s/.iget-

•'denütt termékeny Arany nek fekszik az Ë. Sz. ¿6° i6'

völgy. Lakosit barom ne- io" alatt.

velés , len termesztés , fo- Tir-Eoghain , 1. Tyrone,

nal fonás , és materia szö- TirgowUchte , 1* Tergowischt.

vés táplálja. A' legneveze- Tirhut , meszsze terjedö v*

tessebb fó Snir. FÖ vs Clon- Behar Brittusi tart. Bag-

mel. mathi fónál régi tudomány

Tipperary , helys. a' fent em- hely a' Hindusoknál.

lített Grófs.ban, termékeny Tirlemont, Tienen, Thenae ,

táiékban, melly sok csor- (50« 49' É. Sz. aa° 23' K.

dákat nevel , vannak né- H.) ve Brabantban Geete-

mely gyapjû kézmüvei. nél 7,800 1. fllanér, gyapiu

Tipra , Angol tart. Bengallá- harisnya fabr. olaj mal-

ban Buramputertöl nyug. mokkal , és kereskedéssel.

telé, hegyes, és erdös , de Tirmitt . Cseh helység Leut-

gazdag elefántokban , tig- meritz ker, Bila fónál 110

risekben 'et.ef. FÖ vsMar- h. várral , posztó szö vessel,

harkan. kath. tempi. S/.ántófold mí-

(Tipja , 1. Tibessa. velésból és gyümölcs ter-

liptou , falu Stafford Angol mesztésbol él. A' Tirmitzi

Grófságban vas öntö mü- örükös urad.hoz tartozik,

vekkel, dará malmokkal , mellynek birtokosi Nostitz

' szeget csináló , szappant- és Rhineki Grófok.

fözö és czeruza fabr.kal. Tirnau, 1. Nagy Szombat.

Wirano , (46o 17' E. Sz. 27O Tir-owen, Tir Eoghain , 1. Ty-

37' 5o" K" H.) vs Helvetiá- roñe.

ban Valtelin tart.ban Ad- Tirschenreuth , vs Bajor orsz.

da fónál 3670 1. hires bú- banMain k.364 h.1750 1. cser-

csújáró templommal és egy zóvargái, festoi vannak.

országos vásárral. Az orsz. torvény szék és

Tiraspol, (46o ,50' E.Sz. K. H.) számtartóság lakhelye.

kis , uij és helyessen épült Tirschtiegel , vs Posen Herczs.

kerületi vs Cherson , Orosz Obra tonal 1900 I. ésgyap-

Helyts.ban Dnestr fónál jú fabr.

350 h. 2000 1. kik Roskol- Tirunamalai , vs Madras Brit-

nikok , Malorokossianok, tusi Helyt. Karnatik Tart.

Jvloldvák, Oláhok, Zsidók, ban egy Sz. hegynél, melly

Czigányok. KÖzel ide va- Pagodákkal és remete la-

gyon ieles egy erôsség 2 kásokkal körül vagyonvé-

fent nevezett fónál. ve, a' többi köztt hires a'

Tirée, egy a' Hebridi szige- megerösitetett Pagodja ,

tek közzül Scotziánál Mull melly a' Sz. heggyel az ide-

tól nyug. felé 11 mfdhosz- gen Hindusoktól gyakran

ezú , 2 1/2 mfd széles , va- meg látog#ttatik.

gyon 2,500 1. egy általjá- Tirutschinapalli, 1. Tritsthina-

ban . termékeny sífcság pally.

meílyben árpa, zab, krom- Tiruvandapuram , 1. Trivande-

pér, éslenterem. Halászat- ran.

ia jeles. Bent a* szigetben Tiruvankada , Tiruvankodar,

vannak 24 hallal bövelke-- 1. Travancor.

* ¿ü tavak. Lak. granátot; Ti/aria, roegcsökent vs Nato



liaban Amasan tart.ban Si-

was Basaságban.

Tischingen, mvs Wiirtemberg-

ben Kocher Iter.ben szép

házakkal, 1150 I. Taxi Fe-

jed. kastély. ésazép kerttel.

Tischnowitz , his vs Morvában

Brünn ker. 191 h. laoo 1.

pléb. és posztó kézi mív-

vel,

Tischulumba , Trascilhumba ,

20э 4' 20" É. Sz. 89o 77 K.

H. Grenwichtöl) vs 3—400

b.f Tzang Tibeti tart.ban

Ti'shu-Lama lakhelye , egy

fo iskolával. A' klastrom

kopasz kosziklákkal bé

kerített egyenességben áll

s,.5oo szerzçtesekkel, 3—400

egymáshoz kotbttépületek-

kel, mellyeknek meg ara-

nyozott fbdelek és tornya-

ik valóban ékesek. Itt va

gyon a' megholt Tischu-

Lama' emlék oszlopa. A'

Palotának belseje derék, ki-

vált az aranyos oszlopokon

álló béjáró szoba. A' lako-

sok sok öntött, sárga réz

pogány isten képeket készí-

tenek.

Tissa, falu Cseh ors*.ban Leut-

meritz ker. 124 h. a' la-

kosok gombokat és csatto-

kat készítenek.

Tiszmana , kis meg erosített

helly Oláh orsz.ban a' Te

mes vári Banát határjai

felé.

Tisza , deák. Jibiscus , egy a"

legnevezetesebb fók kbzzül

Magyar orsz.ban , 'ez által

Magyar orsz.nak keleti ré-

sze ket ker. re os/.tatik fel,

úgy mint a" Tiszán innensö,

és Tiszán tálsó kel.re ,

két forrása vagyon, az e-

gyik fekete, a' másikfejér

TTiszának neveztetik , és

mind a' ketto Mármaros

Várm. a' Kárpáti hegyben

ered , egyiknek folyása ész.

keletfeléj a' másiké pedig

kel. dél felé vagyon. Szigét

vsánál kezdvén nyug. felé

által folja Ugocsa Várme-

gyét,Zemplén Vármegyo'

határján délnek fordúl, ét

végtére Titelen alól a' Du-

nába szakad. Már három

mfdnyire eredetetöl hajó-

kázható Iesz, Szeged vsánáí

Í'S ölnyi széleeségel bir. Ha-

akkal felette bövelkedik,

vannak benne jó pontyok ,

csukák , és kiváltképen jó

tok halak, kecsegék , és vi-

zák is. Folyásában: Bod-

rogh , Hernád, Sajó,Zagy-

va , Körös, Kraszna, Maros,

Szamos , és Temes fóktól

bblosíttetík.

Tiszoloct , Theisshoícz , Ti'50-

wec, Taxovia, tótmvs Gö-

mör Várm. ben Gácstól 2 ifi

6ra;Kosziklás It>;gyek kóztt;

a* Rima fó által kel. és

nyug. részre osztatik , va

gyon kath. ésevang. temp,

savanyúvíz kúttal , papi

ros malommal , gazdagva»

bányákkal eggyütt , mel-

lyekben mágnest is t&lálni.

A' lakosok juh és méhtar-

tással foglalatoskodnnk , és

jó sajtot készítenek. F. U.

a' K. Kamara és más ura-

ság.

Uteri, delt tart. Algier Sta-

tusban Barbariában a'ten-

ger parttól egész a' Sahara;

pusz'táig térjed , Algiertoí

délnek ; minden Algierí

tart.nyok köztt legkissebb

és legrosszabb , a' többi .5

tart.któl békeríttetik , a'

Temendsuse fok partfa Al

gierig alatson és homokos y

még is gazdag a' tájék o-

lajfákkaí.A* hegyeken tbbb-

nyire szabad Arabsok, és

Breberek laknak. Találríi

itt meleg ferdfiket, sóbá-

nyákat , jfoldi olaj forráso-

kat , és emlékezetre méltó

régisógeket.Az itt találandd



Titeri-tó, tulajdonképpen a-

lacson mocsárós tájek , mel-

lyßt к eres/,tul Icly a' Schel-

lif fó.

Titeroa , 7 bis sziget Austrá-

liaban a' Társasági szige-

tekheí tartoznak.

Titicata , hallal hôvelkedô

nagy tó Peru Spany. Kir.

s.ban déli Ameritaban , 8o

óra körrel , 600 láb. méJy-

séggel. -

Titius , fó viz Illyrikumban ;

(most Кегка) Liburnia és

Dalmátia határinál.

Titiiighe , Pghiter , vs és lak-

helye a' Gurieli orokosCzár-

nak a* fekete tengernél, jó

ki kötövel.

Tittling, I. Tuttling.

Tutlis , a* legmagasabb hegy

Helvetiában Unterweid

' kant. mellynek csúcsa 10300

láb. emelkedik fei a' ten-

ger színe felett , mindég

jéggel fedeztetik.

Tittmaning , vs Bajor orsz.ban

Salzach ker.ben Salza fó

nál, vagyon 13.5 h. 2,100 1,

alkalmas fö piacza, 3 ug-

TÓ kútja, egy régi püspök

tempi, vara , püspöki isko-

lája 59 kézmüve 's a' t. Az

orszs. tôrvény szék lakhe-

lye.

Titul , Titel, mvs és a' Tsaj-

kások ker. fö helye fekszik

Péterváradhoz 6 órá. a'Du-

na partján holott ez Tisza

vizétôl öblösittetik. Szám-

lál 450 kath. 1400 ó-hitués

íozsidó lakosokat; kath. és

nem eg£y. görög pléb. és

Szentegyházal. Régi várat

csak némely omladékok

Tnutatják , .mellynek kör-

nyékén hajdan Arpád ve-

r.értôl rútúl megverettettek

ai Bolgárok Szalán Fejedel-

mekkel.

Tiveitan , vs Devon Angol

Grófs.ban kellemetes tájék-

ban. Ex fónál 6,500 l. sza-

bad oskolával , ésmostmár

megcsökkent gyajjú mate

ria fabrikával.

Tiviotdale , 1. Teviotdale.

T ivoii , h *idan Tibur , (41o

57' 49" É. Sz. 300 28' 18"

K. H. ) vs Campagne di

Roma tart. azEgyházi bir-

tokban Teverone fónál,

püspöki lakással 18,000 1.

és több szép régiséggel. E-

zen tájékban találni sok

falusi házakat, és a' Tevero-

nei hires viz rohanást , a'

Solfatara kénkoves mocsár

is említést érdemel itt. Két

olasz mfdnyire feküszneb

Hadrian Császár' falusi jó-

szágának maradékai, mel-

lyek kozünségéssen Tivoli-

vechio (régi Tivoli^ név a-

latt ismértetnek.

Tjumen , Jepantscha , ker. vs

Tobolsk OroszHelyt. a'To-

boli Tura , és Tumenka

fóknál 900 orosz , ésaoota-

tár házakkal, 8000 I, kik

közötl vannait 600 keres-

kedô Tatárok , 10 tempi. «

klast. és 1 török mecsettel.

T táscala, vagy los ¿agelos ,

tart. Mexicoi ker. ész. A-

mcrikában.KosenilJa bogár-

ral bftvelkedik. Fö vs benne

Tlascala , felfszik Zacatulefó-

nál, vagyon .50,000 Indus

lakosa, kik részént arany

mívesek , és a' paszomán-

totj, ki varrásokat, posztót,

pamut materiát, félporcze-

lánt, fegyyereket , üveget

'st. ef. készítenek , részént

rajzolók, musikusok 's t. ef.

Vagyon itt Püspök ia.

Toadjo , 1. Wadjo,

Toam , Tuam , vs Irelandban

Galway Grófs.ban, Érsek-

nek székével.

Toas, vs újj Mexicoban Spany.

ész. Amerikában 8,900 1.

Toas , Francz. öl , valamivel

nasfyobb a' mi olünknél.

Tobak , vs Besearabiában Bud,^



schalt tart. Jalpuh fó' egy

toba való szakadásánál.

Tobarca, з8э .32' É. Sz. 150

21' К. H. ) vs Spanyol orsz.

ba Murcia tart.ban 4,000

lak.

Tobel, mv3 Helvetiában Tur-

gau kant. regenten a' Jo-

hanniták urad. vala.

"Tobermory, legjelesebb hely

. Mull Hebridi sziget ész.re-

szében 20 köböl épült há-

zakkal, 30 szalma guny-

hokkal és 300 1. némelly

Itereskedést , és halásza-

tot üz.

Tobitschau , kis Vs Morva orsz.

ban Ollmutz ker. March

fónál 112 h. várral, kath.

pléb.val 1,100 l. kik között

108 zsidó.

Tobo, legnevezetesebb olvasz-

tó kemencze Svéd orsz.baa

Löfstahoz közel Upsala ka-

pitányságban.

Tobolsk , Asiában Orosz Helyt-

ság Tomsk Helyts gal egy-

gyiitt vagyon 622,420 1< a'

vad népeken kivül. Köre

ben foglalja az egész nyug.

Siberiát; az Ob, Tobel, és

a' Jenisey fók nedvíttik ,

bövelkedik aranyal, ezüst-

tel, rézzel, vassal, enni va

ló , és más vadakkal , mel-

lyeknek bore drága áron a-

datik halakkal 'e a' t.

FÖ vs.

Tobolsk , Tobolium , (58® ia'

30" É. Sz. 86° 5' K. H.)

Tobol vizének Irtischbe va

ló folyásánál , erosség, mes-

terséggel csinált fó keresz-

tül follya , vagyon 2,118 h.

375 köböl épült, 190 desz-

14a háza, 16,260 1. kik több-

ïiyire Oroszok , Tatárok és

Berbantok 12 templ.2 klast.

játék házzal , Orosz Görög

Püspöknek laüjával , theo-

logiai Seminariummal

nemzeti oskolával , baga

ría bör fab/.val , könyv-

nyomtatással , oily mühe-

lyekkel , mellyekben a' ha.

di seregnek, és a* betegek'

számára készíttetnek >a' seb

orvosláshos kivántató szer-

számokj kereskedése jele*

éi a' koronának árendahe-

lyett adni szokott börnek

lerakó helye.

Tocat , nagy, nevezetes, né-

pes , és virágzó vs Natolia-

ban Amason tart. Siwas ba-

saságban , Amphiteatrum

formaban fckszik két dom-

bon egy igen szép, és gyü-

mölcsös tájékban ; kéteme-

letü házai , ki rakott útzái,

25,000 1. vannak ; lakik itt

egy Kadi {Török birój Vaj-

voda , Aga , és egy Görög

Ersek , vagyon Ormény , és

Görög tempi, és klastr. sok

török mecsetje , ferdöje;

vas, 'srézmüvei; kéksznt-

tyán fabr. szembetünö ke

reskedése. Az itt termesz-

tett bor nevezetes.

locayma , vs Spanyol orsz.hoz

tartozandó déli Ameriká-

ban ui Granada tart. Terra

firmaiPaH iievü fónál лгапу

ezüst , réz és ólom bányák-

kal.

Тоceo , vs Abruzzo innpnis6

részében Nápoly orsz. Pes

cara fónál.

Tocherestan , 1. В a Ich.

Tochu , fó vs a' Bors-Parti

tart.ban Maguiba fó és

Monte hegyfok köztt Scher-

bro parton felsö Guineában

Maha fónál 1 ißt, mfre a*

tengertöl.

Torf«, Tuder, Tudertum, dom-

bon fekvö vs Tiber vizé

mellett , Spoleto Her.ben

Egy birtokbarv » Püspöki

lakhely a' kath. teplomon

kívül 12 pléb. tempi, szá-

mos apáeza és szerzetee.

klast.mal.

Todos los Santos ,1. Allerhei

ligen Insel,



Todtrnsee , ballal bövelkedö

tó Pozzuolinál. Nápoly orsz.

ban.

"Todtes meer , 1. Holt tenger.

lodi, Dödi, \\,o$j ma

gas hegy Helvetiában Gla-

rus kant. mellyen keresz-

tül egy út vezet ezen

kantonnalt nagy volgyébôl,

Graubünden kauton telé.

Jôkehegy, Bauradorf, Bucsum,

hely. al. Fejér Várm.ben ,

Zalathnai urad.hoz tarto-

zik. Lak. Oláh. ó hitüek ot

templomokkal , és sok a-

rany erekkel.

lököle, lllyrus faluPest Várm.

Csepel szigetben , Csepely

falu Ráczkevi kóztt, egy

üj kalh. tempi, jó föld mí-

veléssel és júh tartással.

Ráczkevi urad.hoztartozik.

A'ma hires Tökoly famili-

áián.'ik torzsök helye. Lak.

1749 kat. 6 ó-hitü, 9 zsidó.

Tdlct, vs Bajor orsz.ban Isar

ker. Isar fónál egy várral

350 h. 2020 1. kik igen jó

sert föznek. Az ország tór-

vény széknek helye. Vagyon

ferdoje. . ,

Tónningen, (54o 19' 2.5'<É. Sz.

26o 28' 30" K. H.) hason-

*lp, nevü tart.nak fó vsa

SchleswigDániai raegyében

Eider fónak a' német ten-

gerbe való szakadásánál 420

h. és mintegy 2000 1. jó

ki kötö torokkal; mind ed

dig nagy kereskedést üzbtt.

Tônsberg , legrégibb kereske-

dó vs Norvegiában Christia

nia megyében fekszik ten

ger oboínél 200 h. tanitó

mestereket formáló házzal

ki kötövel ; kereskedik fá-

val Angol orsz. a' honnan

gabonát , darát 's t. ef. кар.

* Valoe szigeten i í/imfdnyi-

re a' vstóljelessó aknátta-:

lálni.

Töpl, Taepula, I. Tepl.

Töplitz, I. Teplitz.

Täräk-Becte , Ü)j-Bec*e, nagy

mvs Torontál Várm. Tisza-

mellett 450 h. 3000 1. kath. é»

ntra egyesült Görög temp»

mal, 2 oskolával, vámház-

zal , ált járással a' Tiszán»

Innénd esztendónként 5—■

600,000 köböl gabona, tobb-

nyire buza hordatikki Ba-

nátból a' Tiszán.

Toro*, vagy Osmáni biroda.

lom , (Turcia, Porta Otto-

mannica Európában, Asiá-

ban , 's Afrikában meszsze

elterjedtt Csás/.árság. Nagy-

sága 43,000 □ mfdre, la-

kosinak száma 2,5 1/2 mil-

liónyira becsültetik* — Az

Európai Tö'rök orsz. hajda-

ni napkeleti bir. Dácia,

Pannonía , Kriméai , tatár-

ság része, délre Matapan

í'októl Pruth vizéig, nyug.'

ra Uaná fótól Száva és Du

na vizéig , ész.ra Pruth vi-

zétol a' fekete tengerig;

kel.re a' fekete tengertöl e-

gész Konstantinopolisi szo-

ros útig , és kozép tenge

rig elterjedt az E. Sz. 36»

: 7' 48э SS7 К. H. 33o 5'—

48° 33' között. Határos ny.

ti ész.ra Orosz orsz.gal ,

rnellytôl a' Pruth vize, és

fekete tenger által válasz-

tatik el. Kel.re és délre Er-

dély, Manyar , Slavonia,

Horvát , Dalmátia orszá-

gokkal , mellyektöl Duna ,

Száva és Unna vi/.ek által

külbmbóztetik. Asiától a'

fekete tenger, Dardanellák,

Archipelagus , vagy .lEgeu-

mi tenger" által , Afrikától

a' kozép tenger , Velenczei

és Ragusiai Öböl által kü-

lönöztetik. Nagysága mint

egy 10,000 □ mfd. Népes-

sége több mint 10,000,000,

1. melly szüntelen fogy a' ki

koltózések miatt, Részei e-

zen országok. Moldva , G-

láh, Besszarábia , Bulgaria,



Servia , Bosznia , résznyire

Horvát, Dalmátia; tovább

Hum Hi vagy is Romania,

Macedoniania , Albania ,

Janjah , vagy Thessalia ,

Li void ia, Morea , és az Ar-

chipelagusi szigetek Can-

diával eggyiitt. Legjelesebb

hegységek benne e' követ-

kezök : Haemus , vagy E-

mineh, Tagh , és ennek ,

ágai , nyug.ról az Adriai

tenger f'elé ; Despoto Tagh,

Argentaro, Rhodope, Mon

te Santo , Stara , Plami-

na, Bujak Desch, Kastag-

nate, Monte Negro; delröl

Morea fél sziget' csúcscsáig

fekszeuek. A'Görög hegyek,

mellyek köztt nevezeteseb-

bek: Monte della Chime

ra , Lacha , Kissavos , Pe

tras, Messowo , Cumayta,

Lukura , és Sagara. Moreá-

ban nevezetesek •- Monte di

Maina , és Cap Matapan.

Második hegység benne riy,

ti çsz ra a' Skardisi ; Kar-

pát hegységnek is némelly

ágai kiterjednek szinte

Moldva és Oláh országok

határáig. Tengerei : a' fe-

kete Marmor , Archipela-

gus vagy fejér tenger; a'

Constantinopolisi és Darda-

nellai szoros útak ; a' kö-

zép tengernek némelly ré-

szei: a' Joniai és Adriai ten

ger» Tenger óblei : a' Ro-

dostoi, Megarissai, Saloni

ki, és Napoli di Romá-

xiiai. Tavai fekszenekRoso-

va mellett Moldvában , Ko-

pais m elle ti. Livádiában ,

"Skutari mellett Albaniá-

ban. Folyóji : a'feketeten-

gerbe ömlenek : Duna , Mo-

rawa , Ibarral , Olt, Sze-

reth, Pruth'sa't. vizekkel

eggyütt; és Urana, Dnies

ter. Az Adriai tengerbesza-

kadnak : a' fekete Drino ,

«Cocytus , Salambria , Sio^

napro, Cephissus, Pirnaza,

Eurotas , Asopus, Styx , Bos-

na , 's a' t. A' hegységek a-

latt fekvö sok völgyeiben

meszszeterjedt és többnyi-

re termékeny sik mezok ta-

láltatnak. Ege , Haemuson

innen gyenge , meleg , a*

hideg télnek semmi nyoma;

Haemuson . túl résznyire

zordpn , fagyos. A' dögha-

lál Asiából gyakran ide is

elterjedt,mivel a' "'égzésben

vakon hivö Törökök úttyát

éppen nem éllyák , vagy

csak elégendoképp nem.

Földe küzonségesen jó és

termékeny egy helyen na-

gyobb mértékben mintmá-

sutt. Jelesebb termései: a'

noveményekbñl: mindenné-

roú gabona böven ; kivált

buza és árpa ; minden féle

hüvelyes velemény; rizská-

sa és fftképp^kukoricza ; soTt

так , roellyböl ópium ké-

szítetik. Tovább a' bor: a'

Malvászi , Cyprusi és Cho-

rinthusi leghíresebb ; a' dé-

li nemes gyümölcs, és man

na , c/.úkor , balzsam ; kü-

lombféle plánták , és ezek-

nek termesztményi, pamut,

dohány , kender , indigó ,

sáfrán , buzér (Krapp) se-

sam , soda, mastix , kolo-

quint , Rhodusifa , és sok

másfesto füvekkel eggyütt.

Erdei is böven vannak: fá-

ji közzül nevezetesebbek a*

czedrusok ; esemetéji köz

zül a' trágansz , balzsam

nemüek. — Az állatokból :

nevezetesebbek , a' nagy

számú szarvas marháji , bi-

vali , derék lovai, szama-

ri, ôszvéri, tevéi , dromo-г

dári , finom gyapjas juhai,

ezek köztt Angorai félék is;

sertvési ; enni való és пет

enni való vadai , házi é$

пет házi szárnyas állati.

Vannak sok aelyembogara^



és méhei is , bermesi , bi-

Ьог csigái , és külombnél

külömbhalai; ezek közül

vetödnek hozzánk a' vizák:

— Az ásványokból: jeles-

sebbek az arany , ezüst ,

vas, réz , asbest, salétrom ,

ko és tengeri só , timsó ,

mész, márvány , tengeri-

hab , koszorü-kénkó és kö-

6zén ; a' zsirkivevo (Wal

ker) festo , cimoli és más

jeles föld ; fa és * kö olaj ,

mellyék köztt a' hires naf

ta; vannak kolümbféle ás-

ványos vizei is. De mind-

ezelt résznyire a' lakosok-

nak tunyaságok, résznyire.

az igazsfatás despotisrnusa

miatt illendoképp .haszon-

ra nem fordíttatnak. — La-

kosi: i) Törökök , kissebb,

mintegy harmad résznyi

számmal az egész népesség-

hez képest. t) új Görögök,

kiknek felei a' Mainoták ,

Sulioták (Albániában) és

Sphagioták ( Canadában )

3) Slavusok : kikhez szám-

láltatnak a' Horvátok , Bos-

nyákok, Serbusok , Rátzok,

Bolgárok, hasonló nyelvek-

re , de nem ugyan azon e-

redetekre nézve. ¿i) A' Dal-

maták, 5) Mortenegriták.

в) Arnauták vagyAlbania-

iak. 7)0rmények, Oláhok,

Németek , Zsidók , Czígá-

nyok, Frankusok , az az

Európai minden kereskedö

»emzet béliek , 's nehány

Magyarok Moldvában. Kö-

Köttök a* Görögök legin-

itább csúszók , mászók.

Hyelvök : legszámosabb la-

kosok beszélnek ój Görö-

gül délszaki tart.kban. A'

Torokoké szegény , és Gö-

rög , Arabs szókkal vegyûlt;

A' Slavusoké is meszsze ter-

Í'edt , Oláh és Arnaut nyelv

ulajdon tart.ikban uralko-

H'ih,, Az Arabs és Olasz nyejv

a' Tudósoké. Némelly pe-

gányok német forma nyel-

vüek. Religiójok : Uralkodó

a' Muhamed vallása , melly

Moslimim névvel jelentetik

ki; ésKoranban (Sz. könyv-

ben) irattatott meg; több

felekezetekre osztatoLt; leg-

számosabbak a' Sunnitákj

talállatnak Süttiták is, és

más több, mintegy 70 fê

le szakadások. Templomok

Csamí , vagy Moskee nevet

visel. Legszámosabb a* ke-

resztény hit; melly Görög,

ürmény szertartású , rész

nyire pedig Római katho-

liKa. A' Protestans vallás

itt nem meszsze terjedt.

Vannak Asow tenger mel-

lett még Pogányok is. A'

Római kath. két Ersekek ,

és loPüspökök; a'Görögök

egy Patriárka alatt van

nak, ki lakik Constantino-

polisban , az Ürmények,

is egy alatt ugyan ott ; a

Lutheranusoknak kozsége-

ik vannak Constantinopo-

lisban, Bukerestben, és Fi-

lipsében Moldvában ; a' Re-

formátusoknak Ecclesiájok

Constantinopolisban. Nagy

számú a* Zsidóság is, egy

Cachan Basi alatt, ki Pát-

riárkai hatalommal bír. A'

keresztények , és Zsidók a*

Torököktöl igen nyomat-

tatnak, tiszeres fej pénz-

zel is kénteleníttetnek el-

türettetéseket megvásárol-

ni. Fabrikájik silány Alla-

potban vannak , készítte-

nek eelyem és pamut por-

tékákat, posztot, török fo-

nalat,kordovánt, szattyánt,

sagrint , szönyeget , do-

hányt , szappant , arbocz-

fára való gyolcsot, kést ,

fegyvert, és más ércz mu-

veket. Görögök, Ormények

és Zsidók a' fabrikások ; u-

gyan ezek a' kereskjedok is.



A' kereskedö útakMoldvá-

I»ól ésOláh orsz.bói Erdély-

be; és Belgrádon által Zem-

linbe, Bécsbe , és egész Né-

mét orez.ba szolgáinak. A'

bereskedö társaságaik (Ka-

ravenéik) Persiábaés Nap-

Iteleti tart.kba útaznak.

Tengeri kereskedések több-

nyire csak a'hozzájok jaro

hajók által gyakoroltatik.

Mivel a' lakosok sokaknél-

kül nem szükölködnek ,

mellyekkei egyéb Európai-

ak élnek , azért a' nyereség

az ö reszekröl való. Kihor-

datnak török orsz.ból , bor

mindenféle nemes gyü-

mölcs , pamut , dohány,

fa olai , roszina , korinth ,

füge, sáfrány , fabogyó ,

mastix , selyem , kivált

»zarvasmarha , sertvés,'és

ló az ész, tart nyokból ; to-

vább : gyapjú, viasz, méz,

Jíülombféle fonal és szor ,

3<ülombféle fegyver , kö-

szörükö's a' t. Béhordatnak:

posztó ,porczellán, ércz рог-

tékák, kaszák , tükrök, üve-

gekjselyem portékák,l<0rok ,

zseb-órák , tök , papiros ,

káffé, czúkor, füszerszám,

's t. ef. Nevezetesebb keres-

3<edö városaik : Constanti-

nopolis , Salonichi, Warna,

Adrianopolis , Bukarest ,

Belgrád 's a't. Kereskedö

népeik : a' Görögok , Ör-

mények és Zsidok. — A'

Tudományok és szép mes-

terségek nem igen derék

barban vannak Torök orsz.

ban ; vannak azonban is-

fcolájik, collegiumik, és A-

cademiáik, mellyekben a'

Religyió taníttatik fokép-

pen. Az elomenetelre vá-

fryódo Törökök a' kötetlen

és kötött irás' módjában

gyakoroltatnak. A' Histó-

riát tanulják ; és magokat

fcagy ezorgalmatossággal

feljegyzik ; az Epicurus és

Aristóteles' nyelvekre for-

dítatott munkájik szerént

bölcselkednek. A' Geomet-

riát , Astronomiát , Orvos

és Erkolcsi tudományokat

is kedvellik. A' Görögök-

nek tudományokban jártos-

ságok bovebb; ok Bajor,

Olasz orsz.ba és Austriába

is ki útaznak tanulás vé-

gett. — A' birodalom Pol-

gári alkottatása: mind a' vi-

lági mind a' religiói fö ha-

talom Császár (Padissah)v.

Szultány , NagyÚr kezében

vagyon , ki szabadkénye

szerént uralkodik ; csak a'

Korán' vallása , Muftinak

(Ffi Papnak) ¡télete (Fet-

fáh) által hdtároztatik bé.

Az elsö birodalmi tisztnek ,

(Fö Vezérnek) 'smásfohí-

vatalosoknah,és tartományi

Helytartóknak (Basáknak)

is van némü szavok az Or-

szág' dolsához, kik néha a*

Sultánt ki teszik székébôl.

Oszmán vezérnek férfi ma-

radéki birnak a' Császári

jussal ; rendszerént az or«-

gebbikök emeltetik azural-

kodó székbe. A' biroda

lom fö hívatalosi ezek : a'

fö vezér, Mufti (Fö Pap)

Defterdár (Kamara Prae-

ses) Nisandsi Bata, (biro

dalom pecsétére gondvise-

lö) KapudánBasa (Fö Ad

miral) Reisz Efendi, (Sta

tus Secretarius) Teszkiered-

szi Basa, (Fö Cancellarius)

és Istamból Effendi ; min-

nyájan tulajdon nagy (ma

gos fejér színü süveget stur-

bant) viselnek. Es má fô »

hivatalosokból , a' jelenlé-

vô Helytartókbó* áll a' bi->

rodalmi Tanács , melly-

nek nevé Diván mellyen a'

Császár láthatlanúl mellék

szobában jelen szokott len*

ni, A' tart.nyok ', b.elyt<Uh



tók (Basák) ¿Ital igazgat-

tutnak ; közöttök a* Komi-

niai legjelessebb és Begler-

beg (Hertzegek Herczege)

nevet vlsel ; alatlok van-

nak az Al Helytartók (Sand-

•ákok),kerületi felvígyázók

(Agák)nagv vsokban lévo

Gondviselök (nevek Mollas)

'a a' t. A' Status jövedelmi

egész birodalomból kész-

pénzben , a' termesztményi

adókon , és a' Szultánnak

különos mintegy 5 raillio-

nyi jovedelmin kívül, 30—

4o millionyi foréntokra, a'

kiadási pedig 6—7 milliók-

ra számláltatnak. Hadi e-

reje a' szárazon, külömb-

féle gyalog és lovas sere-

gekboláll, az elsöknek leg-

jelesebb részei a' Janitsá-

rok , a' máeikaknak a'Spá

hik ; mind öszve 300—348

ezerre mennek , mellyek-

böl mintegy 186—200 eze-

ret vihetni ütközetbe.Ten-

geren «0 nagy 74-—80 ágyú-

kat hordozó linea hajókat,

15 harmincz ágyús fregat-

tokat és 32 kissebb szerü-

eket tart. Az Europai Tö

rök tart.nyok egyenesen a'

Того к igazgatás alatt van-

nak , vagy nincsenek: elsö

rendbéliek: a" Rum-IliBeg-

lerség, mellyhez tartoznak

Románia , Bulgária, Arna-

ut vagy is Macedonia és Al

bania, Janjah , Livádia és

Morea tart.nyok. 2) A' Ka-

pudán Basaság : e' hez tar-

toznak a' Romaniai félszi-

get , és az Archipelagusiszi-

getek, 3) A' Serviai Basa

ság. 4) A' Bosniai Basaság,

fi) A' Bessarabiai Bassaság.

Tulajdön igazgatássalbíró,

és a' Török Császárnak csu-

pán adózó tart.k Moldva és

Oláhtart.k. A' Török bir.

■jiak f5 vsaConstantinápolis.

Az Asiai orsz. ész.ra feke-

te tenger és Georgia, kel.re

Persia, délre Perstai öböl és

Arabi,ny.ra kôzéptenger, Ar-

chipelagus,Helespont, Mar

mor tenger ée a' Constino-

poli szoros út közott fek-

ezik. Földe többnyire he-

gyes' kivált Taurus , Liba-

nus és Olympus hegységek

körül. De vannak sík me-

zeji és homokós, mocsáros

tájjékiie , kivált iegneveze-

sebb fó vi/.einek, Euphra

tes' , és Tigrisnek menté-

ben. Mindazáltal többnyi

re igen termékeny. Ege, he-

lyel közel igen heves : a*

tenger mellekin a' szélfu-

vatok által mérsékeltetett.

Itt rettenetesek a' sáskák,

és öldöklök a' Sámum ne-

vü szelek kivált a' pusztá-

kon. A' földindiiläß, és pes-

tis is igen uralkodó. Ter-

mései azonok , mellyek az

Európai Török országé : kü-

lönösen említést kíván a'

nôvevényekbol a'mannaés

gubacs , mellyet szedeget ;

az állatok közül , az Ango-

rai kecske , Syriai juh , és

bibor-csiga, mellyekkel

bövelkedik; az ásványai kö-

zött jelesebbek arany, e-

züst , réz , aczél , és ólom.

Van sokféle ásványos vize

is 's gazdag' halászata. Li-

bánus hegyén találtatnak

a' hires czedrus fák. Ré

szei : e' tartományok ' Na-

tolia (kis Asia) Soria (Sy

ria) Al-Dschesira (Mesopo

tamia) Georgiának része ,

's Turcománnia , vagy is

Török Armenia. — Lako-

8Í magokón Törököken

és Ürményeken kívül , A-

rabs , Zsidó, Curden, Dru

sen , és Czigány népek. E-

zeknek számok 9 milliónyi-

ra számláltatik. Nyelvek :

TÖjök, úi Görög, Ôrmény,

Arabs, és Syriai: melly há-



— i8g —

romforma: Maronita képp

Jseszélnek a' Libánus kö-

rül lakó katholikus keresz-

tények ; Nabatbaei bépp a'

Curde nevü népek es Nes-

toriánusok , Mandei képp

a' Jánostól neveztetett ke-

resztények. Itt is a' Muha-

med rehgiója uralkodik ; de

a' Zsidók és Keresztények -

is eltüretnek. A' kereszté

nyek köztt legszámosabbak

a' GÜrög szertartású ó-hi-

tûek , számosak a' Nesto-

riánusok , Jakobiták , Ör-

mények és Maroniták is.

— A' Fábrikák Asiai Tö

rök orsz.ban jobblábonál-

lanak mint az Európaiban;

készítenek paraut materiá-

kat , selyem takarókat , ca-

melott materiákat, szönye-

geket, török fonalat, k&r-

tont , réz és af zél müveket

'st. ef. A' tudományokból

itt leginkább gyakorolta-

tik az Astronomía , Astro-

logia , Philobophia annyi-

ra mennyire, és az Orvos

tudomány. A' kereskedése

jeles szárazon egész társa-

ságok Karavenék által foly-

tattik. Tengeri kereskedé-

sének fö helye Smirna. Ki

hordatnak : gabona , do-

hány , fa gyümölcs, olaj ,

balzsam , gubacs , mastix,

bor, roszina, pamut, tb-

rök-szönyeg, s fonál;teve-

ször, camelott,selyem viasz,

kordovány, szattyán, cha

grin , habpipának való ;

gyapiú, nyúl-Ьог, dragant-

gumi, bival-bör, salétrom,

íülombféle selyem materia

's t. ef.

Afrikai Török orsz. fek-

szik, délre alsó Ethiopia ез

Nubia, kel.reSuezilsthmus

és veres tenger , ész.ra: kö-

zép tenger , nyug.ra a' Sa-

rahi puszta és Barca orsz.

köztt. Részei ezek -. JE-gyp-

tus , Barca orsz. résznyire,

és Abex' partyai. A' Tö

rök Szultánnak adóznak as

Algieri, Tunis i, és Tripo

li Statusok is. Lásd mind-

ezeket kiilön. Az Afrikai és

Asiai tart.nyok' nagysága

ôszveséggel 38,600 П mfdek-

re, lakosi pedig közel 40

milliókra számláltatnak.

Törökök , Turci, Török bir.

ban uralkodó nemzet. Ele-

jik a' Caspiumi tenger mel-

lékin laktanak, a' Magya-

rokkal rokonok voltak. Ne-

veket Ture, Jafet' fijátóT

szármasztattyák.io-dikszá-

zadban nyomultak a' Gö-

rög bir. felé Altai hegysé-

gek , és Irtis fó partyai

mellol. Résznyire elején-

ten a' Saracenusok (Mahu-

medanus Arabsok ) alatt

szolgáltanak és vallásokat

elfogadták , idöwl külömb-

féle tart.nyaikat elfoglal-

ván uraik lettenek. Elöször

a' mostani Georgiát, Tur-

komanniát és Diarbek tart.t

foglalták el. Minekutánna

a' meszszeterjedt Saracenus

birodalom 7Califatusra osz-

lott, Aladin Califának e-

gész birtokát magáévá tet-

te Osmán Török vezér,an-

nak hadi vezére ; ugyan at-

tóT neveztetett el a* Török

ország , Osmán vagy Otto^

mán' birodalmának. Os

mán 1300 eszt.ben kiálta-

tott ki Szultánnak , Kara-

hissán városában, 'lakásáft

Yenghikseri vsban helyhez-

tette.i326-bantöbbiek köztt

megvette, BithyniábanPru-

sa (most Bursa) vsát is.

Pia Orkán ide tette által

székét. II-dik Muhammo'j

»453-ban Constantinopolia

vsát is megvette, ezólta itt

fényeskedik az Osmáni u-*

ralkodó szék.

Török estttndô , 10 nappai i
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videbb , mintsem a' keresz-

tényi. 1. Hegira.

ТОгбк nennet , nevét veszi

részént azon néptôl ,

melly a' Kaspíumi ten-

ger keleti oldalán lakott,

részént Turk'tól, ki a' koz-

vélemény szerëut Japhet'

öregebbik fia volt. Elöszür

i6-dik század kozepén lett

e' nép esméretessé az Euró-

paiaknáljkik mindazonáltal

azon nép* részét nevezték ,

Turkoknak vagy is Törö-

J.öknek, melly az Altai he-

gyekköztt Irtischfó hoszá-

ban tartozkodot. Egy része

ezen török népnek eleinten

a' Saracenusok, vagy is Ma-

humedánus Arabsok alatt

szolgált , késôbb lassan ,

lassan ezeknek 's tart.ik-

nak urokká lett. Mahomet,

tudniillik az Arabsi Pro-

phéta 7-dik században újj

religyiót alkotott, és az ö

Arabs küvetöi' segedelmé-

vel Arabiát elfoglalta. Kö-

vetöirövid idö mulva nagy

részét Európának, és Asiá-

nak feldúlták, de minek-

utána a'8-dik század közepe

felé ezen nagy ország kü-

lombbféle Kalifatusokra

osztatott volna, nem soká-

ra feltüntek isméretlen ál-

lapotjokból a' Törökök, el-

ioglalák ôk azon tart kat,

meilyek ma Georgiának,

Turkomaniának , és Diar-

beknek neveztetnek, bszve

fcapcsolák magokat a* Sa-

facenusokkal , és felvevék

Mahomed religyióiát,melly

idötöl f'ogva a' Török név

szokásban jött vala. A' 13-

dik század végével Aladin

Sultánnak birodalma egy

Török fejedelemre ama hi

res Osman vité/.re lépítt ál-

tal a' ki elöbb Alacíin Ge-

neralissa volt ; ez a' Török

bir.nak alkotója a' kitölis

a' Török bir. Osman , vagy,

helytel<;nül Ottoman ors/.,

nak neveztetett. Ezen orte

mindég nagyobb, és erös-

sebb lett, míglen II. Ma-

humet 1433-dikbanConstan-

tinopoll el foglalván , a*

kel. öörög bir.nak véget

vetett volna.

Tôrôk St. Mikló* , 1. Sz. Mik-

lós.

Törzburg, Tärzburg. Torcsvár,

falu, és vár magas hegyen,

Törcs vi/.énél; Erdély orez.

ban; Barczaságban , Oláh

lakosokkal, 10 ó hitü tem.

plomokkal. Ehez kÖzel e-

sik a'

Türzburgi járát , melly Oláh

orsz.ba vezet, nem mesz-

sze Kronstadt, vagy В rasó

vsától : tíontumácz házzal.

Toi , kis fó Helvetiában Zu

rich kant. melly nem mesz-

sze Eglisautól a' Kajnába

szakad.

Tôufles, vs Somme Francz.

oszt.ban 5,6,50 1.

Tôvis , Urt-ykirchen , Dorn-

stadt , Tyus , .Spinopolis,

mvs al. Fejér Várm.ben ,

Maros vizénél, N. Enyed i%

Károlyvár köztt posta hely,

részint uraságok alatt; la-

kosi Magy. Oláh, kath. ref.

és egy. hitüek. Székelyhu-

szárok lakhelye.

Tofua , Ammatafua , egy a*

Barátságos szigetek közül

Australiában , szüntelen é-

gö tüzokádó heggyel , mel-

lyet a' lakosok istenségnek,

vagy istenség székénektar-

tanak.

Toggenburg , máskép Grófs.

HelvetiábanFels öThurgau-

ban S. Gallen Apáturság-

hpz tartozik , most pedig

S. Gallen' kantonnak jó ré

szét teszi.

Toggenburgi vOlgy , S. Gallen,

kantou' nyug. részében ,

Thür fó nedvíti délfelól a*



Säntis hegyet, nyug. felftl

pedig Allman bérczei keri-

tik. Ezen völgynek felsó r¡é-

s/.e rétségbôl és havasok-

ból áll-

Tohtng-tinfi , nagy , hozs/.ú

□ köfallal kerített , tor-

nyokkal erosített vs Pei-

scheli tart.ban Chinában ,

egy Pai-hou toba szakadó

fó víz raellett, 5 II-dik, és

27. Ill-dik rangúvsok van-

nak megyéjében. ,

Тока/, (48° 7' 12" E, Sz. .390

3' 49" К. H.) mvsZemplén

Várm. Tisza és Bodrog fók

ijszveszakadásánál. 3000 1.

F. U. valának hajdan , majd

a' Botskai és Turóczi, majd

a' Rákóczi , és Tökölyi Fe-

jedelmek , majd ismét a'

Tsászár birtokában vala ,

most H.Bretzenheim urad.

Volt hajdan vára is, mel-

lyet Rákoczi rontatott le

170,5, hogy a'Csász tíron bosz-

szút álhasson. Hires ama jó

borról , melly részszerént

határában , részszerént tá-

jékiban terem ; derék or-

szágos vásárokkaljvan ben

ne kath. réf. luth, egyesült,

és nem egyesült görög tem-

plom, Sinagoga, Piáristák,

és Kapucinusok klast. só-

ház , posta hívatal Tállya

és Király Telek koztt,ká-

véház, jó szántó földje , és

legeloje. Találni itt safi-

rust , és bolust. Lak. Ma-

gyarok , Tótok , Ráczok ,

Németek , Zsidók.

Tokod, raagy. falu Esztergom

Várm.ben , vagyon kath.

tempi, mezei gazdasága,

ésbortermesztése, a' Nagy-

Szombati Seminariumhoz

tartozik ; G. Heiszlernek

Törökön itt vett gyözedel-

métôl nevezetes.

Tokokary , 1. Anta.

Tokora , maffyar falu Vas Vár.

Ъеп , Mihályfához közel ;

vagyon bor és gyümölcs

termesztése de az itt ter-

mett bor, savanyús. Lak.

Nemesek.

Tokroma , 1. Kroma.

Tolcsva , ßogy-Tolcsva , ma

gyar mvs Zemplén Várm.

Tiszán innen lévó rész-

ben , szép völgyben , Liez-

kához 1/2 óra. kath. egye

sült Görög és ref. tempi,

és f'erdóvel eggyütt. Hajdan

vára is volt , melly Tos-

várnak neveztetett. Vagyon

egy ispitállyja. Lakosi Ma.

gyarok.

Toledo , tart. üj Casztiliában

Spanyol orsz.ban , 337,000

1. a' fó vsa,

Toledo; Toletum , Tajó fónál .

egy kósziklán fekszik 25,000

h kettös kö falakkal , mel-

lyeken több mint 100 tor-

nyok vannak , 26 tempi. 17

ispitállyja, 4 Kollegyiuma,

32 kápolnája 10 Remete lak-

helye ; Ersek' lakása , kie-

gész Spanyol orsz.nak Pri-

mássa , és derék Gottusi

káptalan tempi. Vannak itt

selyem , kés és kard , vas

fabrikák. Az hajdani Mau-

rusz palotájában vagy is 1

Alkazárban most 200 gyer-

mek , és más szegény em-

berek tápláltatnak , és se

lyem munkával foglalatos-

kodnak. Kopasz tájékában

köröl találni Római régi-

eégeket) és szép falusi há-

zakat.

Tolen, 1. ThjDlem

Tolentino, (43° 12' 5©" É. Sz.

300 ,57' 45//K.H.)kis vs An-

cona Markban fekszik dom-

bon, Chienti fónál 5000 I.

Itt köttetett Francz. orsz< еч

6-dik Pius Pápa között 1796-

ben békesség.

Tolkemit , vs nyug, Prussiában

Marienburg ker. a' Frisch

Haff'nál 329 b. 1380 L An-

golna, tok , és rigó fogáe-



sal ; kereskedik fával , len-

nel 'at. ef.

"Tolland, Grófs. ész. Ameriká-

ban Connectitut eztobad

statusban , hasonló nevü

hellyel.

7»llenjec, nagy tó Mecklen-

burgi Stargard urad.ban,

közel ujj Brandenburghoz.

Ebböl hasonló nevü folyó

hiegy ki , melly újj Bran-

denburgot ' Treptowot, és

Clempenowot által foly-

ja, és Demminnél Peene

fóba szakad.

Toltova , Dolova , nagy kato-

na falu a' Temesvári ka-

tonai ker. Lakosai Rác/.ok,

Oláhok , Magyarok és Né-

metek , kik között vannak

birtokos Rátz kereskedök ,

ntm egyesült gorög temp,

mal. Lakosok termeszte-

nek mindenféle gabonát.

Tvlmein , mvs a' Fejedelem-

ségre cmelt Gör/. Gróf's.ban

Belsö Austriában , melly-

hez közel Isonzó fó , vár-

ral, pléb-val, kapitányság-

gal , mellynek birtoha a'

Juliai havasokban feksziii.

A' lakosok marha tenyész-

tést üznek.

To/mezio , vs Olasz orsz.ban

Tagliamento fónál 3000 1.

egy kastéllyal , közel va-

gyon egy nagy és hires

gyolcs kézi mív.

Tolna, Várm. Com.tusTolnen-

sis , nevét régenten hires

Tolna vs^tól vette; hapke-

keletröl Pest. Várm.vel,

mellytöl a' Duna választ-

7a , határos , ész.ra Fejér,

Veszprém és Somogy , ny.

nak Somogy, délnekpedig

Baranya Várm.tftl kornyé-

keztetik; az E. Sz. 46° 6'-

tól 46o 5o'-ig és a' K. H.

35O 41' egész 36o за'-ig ter

med. Tolna Várm. nek nag-y-

sáffa , 6.5 919/1000 □ mfd

legnagyobb hoszsza 9 , sze-

lessége 7 1/3 magyar mfd

dealább sohkal keskenyebb

\ idékje dombos 's róna tér-

ségekbol áll , néhol pedig

erdókkel, és szép szöllös ,

's fas hegyekkel külömböz-

tetxk , leghegyesebb a' Ba

ranya Várm. határos tájé-

ka. Hegyei kö/.ött legneve-

zetesebbek: a' S'eg^zárdi he-

gyek (46-» 20' É. Sz. ) roel-

lyeknek allyain ama hires

Szexárdi borok teremnek;

a' Simontornyai hepyek ,

«yug.ról a' Kapos vi/e part-

jánál kezdodnek , és részint

kies szöllftkböl, részinf pe-

digr hasznos cserfás erdók-

böl álln.ik; егек után kö-

vetke/nek a' Kölesdi . Hö-

gyészi 'ea't. apróbb he-

gyek. Számos patakjainki-

vül jelesebb fó vizei : a*

Sárviz, iszapossága nevé-

nek megfelel , ész.ról jó

Veszprém Vàrm.bôl Simon-

tornya és Pálfa tájékában

szakad által Tolna Várm.

be, ezt kereszful folyja,

Sz. Lörincz , Kaidars , Rü-

lesd , Agárd , Szekszárd ,

Battnszék határit nedvítt-

vén Battán felül a' Duná-

ba ömlik; vidéfce Sárkoz-

nek neveztetik. Sip vize kel.

ész.rftl h«t bé e' Várm.be,

Mezó-Komárom , 's Felsö-

Nyék között kezd határ fó

lenni Veszprém és Tolna

Várm. к között , Ozoránál

egészlen az utolsóba bé-

szakad , és Simontornyán

alól Sár vizével eggyesül ;

hallal és rekkal bovelke-

dik , de áradásai károsak.

Kapos vize Dombovártóí

Döbrököziff,Tolnät Bara-

nyától valasz'tja , ezutázi

Kurd, Reçoly, 's Pincze-

hely vídékeit öntözven,

Némethi tVlett Sió vizével

ös/.ve folyj ел Somogy Vár-

megyébôl )ô és halai isza-

pos



— ig3 —

pos izüek. Koppány vize ság díszes kastélyá , és pós-

Somogyból joven Kónyi, tája Szexárd és Paks kö-

Pári, 's Tamási tájékit mos- zött; szölle je dohánya , fá«

ván Regolyfelett a'Kapös- ja elegendö, rétjei jók , be

ba ömlik. E' Vármegyének reskedése éshaláizatja szép

tolde gazdagon termo , bo- hasznot hajt.

ra, dohánya , gyümölcse Tolón, vs Morea torök tart,

hires , gabonája elegendö. bán alkalmas kikötövel.

Vadászatja, kivált szarvas- Tolosa , vs a' Volcae Tectosa-

ból, özböl, nyúlakból 's t. gesek foldén , Rhodan , in-

efélékbol jeles. Halászatja nen Galliában > öt részeire

a' Dunában jeles, Sár, Sio nézve. Quintuplex , 's tu-

's Kapos vizeiben gazdag. dományoknak szeretetétól

Levegöje egésséges és vidám Palladia nevet is viselt ,

némelly lapály mocsárosré- egy igen szent , és kincsek-

szeit kivévén. Fája elegen- kel gazdagtemp.mal , mel-

dö , marhái jelesek , lovai lyeket a' Rómaiak elragad-

gyorsak , sertéssei haszno- tak , most Toulouse,

sak , egyszóval a' terme- Tolosa , Toloseta , ко fallal

szetnek sok szép javáival körül vett helys. Spanyol

meg áldatott. Eloszlik 4 já- orsz.ban Guipúzcoa tart.

rásra: a' Foldvári, Simon- ban Oria fónál 4,100 1. a'

tornyai, Volgységi, és Dom-í tart. Archiviumának azé-

bóvári járásokra. 17 mvst, ke, fegyver fabr.val.

88 falukat és 101 pusztákat Tolve , vs Basilicata tart. Ná-

ezámlál. Lakosi : Magyarokj poly orsz. 3100 1.

Németek , Ráezok 's Zsidók; Tolu , vs Carthegena, Terra

kath. 107,060; evang. 19,812; firma tart.ban , új Grana-

reform. 28,720;, ó-hitüek da orsz.ban , Spanyol déli

Ъ7й8 ; és a' zsidók 3,890 van- Amerikában , Babamoma

nak; mindöszve 161,270 mé- Európában hordattatik.

gyen Tolna Várm.* népes- Тот , fó az Asiai Orosz bir.

sége. Portaje 94. Egészen a' ban ered a' Sajani hegyek-

PécsiPüspokiMegyéheztar- ben , és mint egy 72 mfd

tozik. folyása után Ob fóba Sza-

Tolna, mvs Tolna Várm.,Fold- kad.

vári járásban , az É. Sz. Tomanl, Kirs, alsó Senegám-

46° 24' ,50o és a' K. H. 360 biában kôzép Afrikában

31' alatt a' pósta úton a' Gambia fónál , Mandingói

a' Duna partján Pesthez 20, Fejedelem alatt. FövsBur-

Pécshez pedigS pósta mfd. dah. \

Hajdan virágzó királyl vs Tomar , vs hegyi kastéllyal

volt, mellyben többi kö- Estremadura Portug. tart.

zött 1526 dikban II. Lajos ban Nabaon fónál, a' vs

Kir. alatt gyülés tartatott körül szép olajfa erÓk van-

a' szerencsétlen Mohácsi üt- nak.

közet elött. F. U. Gróf Fes- Tomaschow , Tomaszow , kis vs

tetits János. Számlál 377.3 bengyel orsz. Lublin oszt.

kath. 10 görög és egyne- ban jó kereskedése va^you

hány evang. ref. és Zsidó gyocscsal, és gabonával ,

iak. Vagyon kath. pléb. pósta váltása, kozônséges

szentegyháza B. Szüz tisz- oskolája , és félporczelán

telefere szentelve ; az ura- fabr.ja.

HÜB. LEX. V. DAR. 19
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Tombeck, vs újj Spanyol orsz. vagyon kôbol építve. A'

a Mexieoi tenger obolnél ,

hallal nagy kereskedése va

gyon.

Tombebeuf , vs Lot es Garon

ne Francz. oszt.ban 2,9001.

Tombenhorn, 9,838 láb magas-

ságú hegy Helvetiában Gra

ubünden bant.ban

Tombukiu , Tombut, jeles Kir.

ság Nigriliában Niger íó

északi partyán , igen ter-

mékeny, kblessel , ris ká-

Zsidók itt igen nyomatnak.

Lakosi eok pamut matériát

kés/ítenek. A' kozép Afri-

kában ezen vs elsö keres-

kedö hely.

Tomehingen , falu Wurtem

berg orsz. a' Dunai ker.ben

az alpeseken 800 1. szüksé-

get suenved í'orrás vizekböl

és rétségbôl. A' lakosok a'

régi német oltbzetet még-

se vetették le.

sával , és más gabona ne- Tbmi , vs volt Moesiában, To

mekfcel , egy szóval min

denféle élelemmel bövelfce

mis mellett, hová Ovdius

számkivettetelt.

dik. Szelidbarmobat.ésmás Tomieh, csekély, de sok egvip

házi, 's szárnyas állatokat,

és vadakat nagy bôségben

találni ; ásványból legin-

kább aranyat, de só nélkül

egészen szükölködik , mel-

lyet esztendônként Maroc-

co , és más Afrikai tart.k-

ból , valamint dohányt,

gyapjú, len, ésselyemma- Tomiswar , Tomi

teriát, értz és üveg porté-

kákat 's t. ef. hordbé. El-

tomi szilva fákkal körül vett

helybég, felsb Egyptomban

a' Nilus vijlgyében. Széke

a' tisztartónak. Az itt lévo

Mecsetben látni némelly

faragott tevét roellyet bu

ta lakosai csudának tarta-

nak.

Ovidius

helye , 1.számkivetésének

Eski-Pargana,

lenben ki hordanak : rab- Tomsk, Orosz Helyts. Siberi-

szolgákat, aranyat, eleí'ánt

csontot , strutzmadár tol-

lat , senalevelet , egyipto-

mi szilvát, és más belsô

Afrikai terméseket. A' la

kosok részént Szerecsenek ,

részszerént Maurusok, ezek-

nek nemzeteböl való a'Ki-

rály i», ki derék fejedelem

és hatalmas. Az uralkodó

ában Irtisch fótól kel.rbl ,

és ész.ról az Altai hegyek-

kel határos ; fekszik Ob ,

Jenisey , Tom , Abakan,

Tuba 's t. ef. folyóknál. Je

les itt az Altyni tó ("Te-

lerkoe-Oseo)tbbb másokkal.

Találni sot , ezüstot , re-

zet , czint , érczet , ólmot ,

fát 'st.ef.

religyió a' Mahomed val- Tomsk, (56o 30' E. Sz.) fek

lása. F5 v» és a' Kir. lak szik a' Tom vizéi

helye.

Tombuktu, vagy Tombut, (19O

4' É. Sz. 170 K. H. Ferro-

tól) Niger fónak északi á-

gánál, melly itt a' Guiu-

kalaszigetet formálja,nagy

és meszire ki terjedtt vs ;

25,000 1. számlál , deszegé-

nyek , szalmával fedett , 's

ágyagból készült házakban

laknak , egyedül a' kírályi

palota , és a' fö mecset

vizének Ob fó-

ba való szakadásánál egye-

netlen, dombos és vblgyes

helyen. A" legmagasabb

dombon látszatnak a' már

most düledezett erôsségnek

falai egy fö templommal ,

mellyen kívül még 8 tem-

plomot számlál. A' fent em-

lített várban vagyon az a-

do hely et fizetettetni szo-

kot böröknek Ierakodó he-

lyek.. A' kastélytól kifeU
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a' mezñnek vannait nagy janfö uraknak ismérnek, jó

só-páhók. Legnevezetesebb ki kötövel.

része a' vsnak , melly a' Tonge , helys. Inhambane or-

begy alatt a' Tom ío hosz- ezágban Sofala'és Sena ten-

szában fekszik, vagyon l. ger partem déli Afrikában

Szerzetes , és egy Apácza Inhambane folyónak jobb

blast. Tomsk legnagyobb vs partján , mint egy 1,5 mfd-

Siberiában Tobolsk után , nyifte torkolatjától.

vagyon 2,e8o fából épült Tongern , Tungri , Advatira.

háza, és 11,000 1. sok kal- Tungrorum , (50o 47' 7" É.

naár boltokkal, mellyekben Sz. 230 7' 2.3" K. bi.)!<i,sva

külömbb féle külsö porté- Lüttich fejedels. Jecker fó-

kákat találni. A' bagaría nál 2,970 L

'fabrikákon kívül vannak Tong-gin , kereskedö vs Kou-

más fabrikákis, ámbár nena eitcheon tart.ban Chiná-

nagy beesben. A' kereske- ban; szomszédságában hi-

désnek tárgyai : szörös bör, res arany , és réz bányák

gabona, és kikészített bö- vannak.

rbk. Tongho , hasonló* nevü gazdag

Tonauwah , L Assiante. népes tart.nak fft vsa Bir-

Tondern, Tündern , (.54o 5&' mánok országában , melly-

30" É- Sz. 33' 37" K. H.)vs töl ергу Császári fejedelem

Schleswig Herczs.ben Wi- kölcsönözi czímét. Lak. sok

dau fónál , melly itt egy pamut matériát készite-

szigetet formal 500 h, 3,000 nek.

1. deák oskolával, egyházi Tong-ting hou , nagy tó Hou-

tôrvényszékkel ispitállyal, guang Chinai tart.ban kö-

árvaházzal, és igen fínom rében 55 német mfd a' sok

csipke, és pamut materia fók mellyek bele szakadnak,

fabrikákkai. A' lakosok je- öszve kapcsolják azt a*

les kereskedést ü/.nek ga- nagy fóval és több apróbb

bonával, és szarvas mar- tavakkal.

hával. Nem meszsze innét Tong-tcheon, П. vs Chan-toug

fekszik Hoyer helys. melly tart.ban, gazdag, és keres-

egyszer'smind a' vsnak ki- kedik. Megyéjében vannak

kötöje, a' hol az Ostrea csi- 3. II-dik , és ¿ IH-dik ran-

gákfel rakatnak, mellyek- gú vsok.

nek tartozkodások Nord- Tong-tchuen , katona vs , Ste-

etrandtól egészRypenig ter- tchuen tart.ban, lakosi me-

jed, és itt böven fogattat- z'ó katonák; pénz, és szán-

nak. . tófold a' zsoldjok ; llly ka-

Tondimani tart Marawar orsz. tona vs több is van Chi

ban Madras Angol Helyts. nában.

ban Ostindiában , Kallieri Tonkin', 1, Tunkin.

hordák lakják hasonló nevü Tonnay Charente, Teleniacum,

Fejedelem birtoka alatt, (46=" 10' É. Sz. 16^ 43/ K.

Rudokotta erôsséggel. H.) vs Francz. orsz.ban al-

Tongatabu , vagy Amsterdam, só Charente oszt. Charente

eggyik a' nevezetesebb Ba- fónál 2,360 1. kikötövel és

rátságos szigetek közül Au- kereskedéssel.

striában széke egy Kir.nak Tonna , bizonyos nagyságú

kit a' többi Barátsagos szi- hordó, ez külombféíe; —*

getek ia c«ak nem minyá- egy tonna arany , 100,000

13 *



talérbôï , foríntból 's a' t.

levö Summa ; — a' tenge-

ri útazásban pedig nem

csak valamelly hajó térsé-

gének , hanem nehezségé-

nek is mértekét teszi , ho-

lott* 2000 fontból álló te->

her mondatik egy Tonná-

nak.

Tonneins , vs Francz. orsz.ban

Lot, és Garonne oszt.bau

4,9»° Ь

Tonnerre , ,Tomodorum , (470

51' 8" É. Sz. 21o 38' 44" K.

H.) vs, és ker. föhely Fr.

orsz.ban Yonne oszt.ban

Armencon fónál 4040 1. va-

gyon pamut, bôr , süveg

kalap , üveg, fél Porczellán

és vasportéka fabrikája;

kereskedik borral. •— Szü-

letés helye d' Eon Lovas vi-

téznek , ki 1810-ben halt

meg.

Toobuai, az Oster szigetek

kozzül eggyik Australiá-

ban.

Topánfalva , Topesdorf, Kim-

pény, határ hely. Erdély-

Len , al. Fejér Várm.ben ,

Zalatna ker.ben , Károly-

vártól 12 ora , Aranyos vi-

zénél F. U. a' K. Kamara.

Lak. Oláhok 1 kath. 6 egy,

és ó-hitütemplommal, har-

minczaddal , arany bévál-

tással.

Topdyok , szabad népség Bra-

siliában del. Amerikában.

Topayoso , az Amazon fónak

mellék foja Brasiliában dé-

li Amerikában.

Toparos , sziget a' veres ten-

geren a' topaszkö miatt,

melly itt találtatik , hires,

szüntelen híd borítja.

Tophana , Konstantinápoly-

ban külsb v$ , nagy ágyú-

öntö müvveljés fegyveres

• házzal.

Topinambur , szabad népség

Brasiliában déli Amerika«

ban.

Topinó , Tino, Tenras, fó Spo-

leto Herczs.ben az Egyhá-

zi bir.ban ered az Appen-

nini hegyekben, Torciano-

nal a' Tiberisbe foly.,

Topiitza. (46Э 11' .30" E. Sz.

34' 12' K. H.) mvs Horváth

orsz.ban I Warasdi Várm.

ben Bednya vizénél , Osz-

tricztól 1 1/2 óra. Zágrabi

káptalan uradalma , egy

várral, Tnelegferdóvei , és

üveghutéval.

Joplitza , falu Erdélyben Hu-

nyad Várm. több vas bá-

nyával , F. U. a' K, Kamara,

Csennal vizénél,Dévá(ól 5 ó-

ra. Ugyan Toplkza van itt

Magura hegyénél is arany

ásással. •

Topo/ya , nagy mvsBárs Vár.

ben, 34 Hegyes és Szabad-

ka kö/tt posta hely , F. U.

B. Kráy íam. L<.k. Magy.

kat. tul. pléb, tempi.mal ,

az uraság kastélyával , jo

buza és gabona termesztés-

sel.

Toponár, mvs Somogy Várm.

ben, Kaposvárés Orczi fa

lu köztt. F. U. Festetics

fam. Lak. többnyire Ma-

gyarok, vannak tótok is,

kath. és Zsidók, Egy temp,

mal, uraság kastellyával ,

jó termékeny földdel, sok

gyümblcsel , egy malom-

mal; nagy erdovel.

Toporcz, tót falu Szepes Várm.

Tiszán innen , vagyon kat.

és evang. tempi. 332 kath.

929 evang. lakosi, savanyú

vize , és ferdeje.

Topschau , 1. Dopschau.

Topsham, helys. és Exeterhez

tartozó tengeri ki kötö De

von Angoly Grófs.ban hol

a' terhelt ha jók , mellyek

a' Canálison nem mehet-

nek , ki 's be járnak.

Tor, vagy Âl-Thor, Raitho .

vs a' Pétrea , vagy köazik-

lás Arabiában , a' Sinai



begy posztában, derék ki-

kötövel -, görög szerzetes

Jdastrommal, és düledezett

bastéllyal , nagy kereske-

dést üz. Nem meszsze ezen

helytöl vezette által Moi

sés az Izraelitákat a' veres

tengeren:

Toralba , vs Sardiniában volt

Püspoksége Sassari vsába

tétetett által.

lorbay , öböl Devon Angol

Grófs.batn a' Cánálisnál egy

4 1/2 Hifd s?.é!es bé járás-

sal, néha a' Kanálisi hajós

seregnek* ta'rtózkodó helye.

Torbia, Turbia , Villa Martis,

k. vs Nizzai Grófs.ban ,

mintegy 2oo^h.kal; három

dombokkal kerített lapá-

lyon. Nevezetes azon dia-

dalmi bolthajtástól , mel-

lyét mellette , Monaco fe-

lett levo begytetön építte-

tett a' Rórnai Tanács Au-

- g-ustus Сз. tiszteletére , ki

az itt lakott népeket meg-

hódította. Düledéke maig-

lan fenn van/olly mint

, egy világító torony.

Torbigny , kis vs Nièvre Fran,

oszt.ban, \ '•

Torcello , vs a' Velenczei bir.

ban 9000 I. Püspöki lakkaf,

lo az itt levö egésségtelén

levegöeg miatt Moranó-

ban tartozkodik.

Toreóla , Trucula , sziget a'

Velenczei tenger öbölben.

Torda Vármegye , Thorenbur-

ger , Gespanschaft, Comi-

tatus de Thorda , Erdély-

ben , Magyarok' foldén Kü«

kblló Vérra. Maros és Gyer-

gyói Szék , Moldva orsz.

Doboka , Kolos és al. Fe

ier Várm.k, Aranyos Szék,

*s ismét al. Fejér Várm.

köztt fekszik. Nevét vette

Torda várától. .Nagysága

65 □ mfdmellyen 1778 ban

l.3»552 adófizeto familiák

ssámláltattak. Vidéke hos-

szabb mint széles; csucs-

csai igen magosak éshegye-

sek ; kôzepén kezdódik a'

Kolosi mezoség. Számoa

nagy hegyei köztt legneve-

zetesebbek a' Nyerges, Ma-

• gyar Régeni , Sos havasnál

Alsó Idécsi , és Toplicza

mellett a' Kelemányi tetök;

ez utolsó igen tágas és me-

redek , fél mfdnyi magas-

ságrólErdély ésMoldva nagy

részét béláthatni. A' Mold

va orsz. Maros Szék és Do

boka Várm. körül fekvö he

gyei is, mint a' Voyvoda-

sza, Gorgény , Szalárd , '5

a' t. mind magasak, 's mesz

sze terjedtek. Legderékebb

fóvize Maros , Gyergyói

Szekböl f'oly belé ; í'elso ré

szét keresztül follya ; sok

vízi terméseket foglal ma-

gában , hátán fákat hord

's a' Maros székbe fplyj al-

só részén folydogál keresz

tül Aranyos vize , arany

fôvényével al. Feiér Vár,

ból lépbé, és e' Várm.nek

határánál Marosba elegye-

dik. Kissebb vizei : Gor

gény , Iliva, Dorna, és szá-

mos más patakok. Levegó-

je e' Várm.nek Moldvai ha-

vasi mellett kemény , ala-

eson, nyug. tájékán gyen-

gébb. Termékenysége e'

Várm.nek bö a' só , vas ,

fa dolgában. Vannak szá-

mos sós , érezes, és'sava-

nyú vizei is. A' mezeigaz-

daság alsó részében igen jó

állapotban van ; 1772-ben

számláltattak e' Várm.ben

29>o62 hold szántófold, 13,3.3!?

holdrét, 2496 hold ó szölö;

22,704. vonó marha ; 14,377>

tehén , 4107. borjú és csi-

kó , ,54,78,5 juh , 2396 kecs-

ke; 9506 sertés 2497 kasméh.

Alsó és felsö kerületekre

osztatik ; az alsóban ,5, a'

felsöben 7 járá^ok foglal»
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tatnak. Amabban az Ara- tatnak. Szemléltetik most

nyosihoz 13, a' mezei, v. is egyik sáncza, találtat-

Tordai jaráshoz il, Lup- nak sok Urnáji , pénzei 's

saihoz 18 , Sz. Lászlóihoz más réghégi. Jelesek ki-

23, Thoroczkóihoz 10; eb- vált csatornájinak darah-

ben a' Gyôrgényihez 19. jai, melly által Koppánd-

Maros Bogátihoz 17, Ma- ról e' Dariai székbe vizet

ros Járaihoz 13 , Pagácsai- vezettenek. Eggyik kapuja

hoz 10, Szász , Régenihez csak 16.57-ben dült le. Sxiñt

10. Vijda Hunyadihoz 8, illy nevezetes a' vs mellett

V te hez 22 helységek tar- \Л órányira szólo hegyek

to/пак. felett levö gazdag sóbá-

Torda, Thorenburg , Thür- пуа , (Vizakna) ; mellybñl

da, hajdan Salinae, Salí- a' Rómaiak sót hordatta-

nopolis, mvs egy völgy- nak; most keresztül kosúl

ben , szölös dombokkal bé- van iyukgattattva ; 25—88

keríttetett , Kolosvártól 2 ülnyi mély godreihôl esz-

mfd. Takszát fizetft helyek- tendönkent mintegy 250 e-

nek egyike , és pedig a' ne- zer mázsa só ásattatik ki,

mesebbek közül való , azért melly nem olly tiszta fe-

elsft Tiszte , Ductor Nobi- jér mint a' Kolosi , földes,

lium nevet visel. 11 tana- azért a' Magyar országínál

csosok vannak mellette. Két alább való. Tordán felül

vsokból áll , sóspatak foly esik ama hires Tordai Has

el közöttök. Lakosi több- sadék is, egy órányi hosz-

nyire Magyarok , és Ném. szú hegy nyilásból áll ; ol-

Szászok, Oláhok. Az ó Tor- lyan egy patak csergedez ;

dai piaczon , Aranyos vize falain oldalain különös rit-

partyán áll a' kath. tem- ka füvek n&lnek ; i ühh bar-

ploma, XIII században pré- langok vannak benne; je-

postságok is volt ; e'rész lessebb a' Baylika , egy ú-

Egyházfalva nevet is viselt, ton állótól , ki a' Kurucz

azért a' volt Paulinusok háborúkor ide vonatkozott,

temploma Egyházfalvinak vette nevétjzenebonás idök-

neveztetett. A' Római Sali- ben, menedék hely volt;

пае vsnak köveiböl he- kivül egy ajtó van ; tovább

gyen épült várnak düledé- két részre osztatott egy fal-

ki köztt áll a' Reformatus lal, mellyen lövö lyukak

egyik templom ; ó és új yannak. A'külsö pitvarból

Tordo köztt áll az Evange- jöhetni a' belsö tágas nagy

likusoké. Itt van ezeken kí- barlangban , mellynek ol-

vül az Unitáriu soknak sa- dalain kissebb lyukak, és

ját tempi, és iskolájok; az barlangok vannak. A' hegy

egy. és ó-hitüeknek is Szent- magában mészko , már-

egyházok a' Franciscanu- vány és más jeles kövek is

soknak klastromok és tem- találtatnak benhe. Tordán

plomok. Közel ó-Tordához négy országos vásár esik ;

feküdtt egy dombon a' hires a' Tordai hid is.

Római Salinae vs és vár , Tordera , fó Kataloniában ,

melly utóbb Leányvár ne- melly Blanesnél a' tenger-

vet is viselt; maradékikü- be szakad.

lombféle felírásokkal a' vs Tordesillas , kis vs Burgos tart.

názainak falaiban ienn tar- Spanyol orsz.ban 3,400 L

 



es régi birályí várral.

"Torella, vs a' Fejedelemség-

nek innensö részében Ná-

poly orsz.ban 3,340 1.

Torfmor, nagy pusztaság Grö-

ninga tart. Münsteri Püs-

pokség határán , mellyen

ugyan a* mocsáros és isza-

pos helyek miatt nem le-

het járni , de az itt ásott

gyeptözeg becses.

Torgau, (.510 33' 44" E. Sz.)

vs Szász orsz: Meiszeni ker.

Albis fónál mellyen keresz-

tül egy fedeles fa híd ve-

zet , 6¿4 h. 3,700 1. a' vs

templomában külombbfé-

le fejedel. temettettek el ;

jeles itt többi közöttLuter

Márton feleségének az el-

anyásodott Bora Katalin-

oak sírja is. Vagyon lice-

umja , serfözö háza , és

posztotszövö müve. A' vson

Ítivül látni Hortenfels vá-

rát, nagy fenyíto-dolgozó és

árva házzal. Kbzel ide van-

nak királyi ménesek , és

tók. Roppant erös vára

1813 ban ¿óDecemb. a'Prus-

sziai hadi ser'egnek alku

által meghódolt.

Torgelow , falu a' Frusziai

Eló-Pommerániában , An

dern ker. egy erdöben U-

ker fónál kir. vashámorral,

Torgotok, Kalmucki nemzet

részént az Orosz , részént

a' Chinai fö hatalom alatt.

Tormt* , fó Spanyol orsz.ban

melly Avila hegyen ered

Castiliában , és a' Dueró

fóba szakad,

Torna Vármegye , nevezetét

vette régi várától; fekszik

felso Magyar orsz.ban Ti-

szán innen való részben,

Gömör , Szepes , és Borsód

Vármegyék köztt. Nagysá-

ga ezen Vármegyének 10

□ mfdre terjed, hoszsza 4

szélessége 3—3 mfdet tesz,

Vidékje tbbbnyire hegyes ,

és fal gyanánt vétetik kg*

rül a' hegyektöl, némel-

lyek kósziklások , és кора-

szok , némellyek ellenben

kivált a* juhoknak , és ser-

téseknek jó legelöt nyújt-

nak. Neveztetnek kôzônsé-

gessen azon faluktól , mel-

lyekhez közelebb vannak ,

még ezek is a' Karpati he-

gyeknek ágai, Barlangjai

nevezetessek : a' Szadelloï

és Sziliczei Borsova mel-

lett. Folyói között neveze-

tesebbek : Boldva , Torna,

Jablontza , és Cserna vizek.

Orvosi vizei köztt legne-

vezetesebb a' Lófejkúttya ,

melly 1 óra járásra fekszik

a' Sziliczei Barlangtól , e-

zen víznek az a' különös-

eége: hogy melegebb hol-

napokban öblösebben bu-

zog , ée szakaszonként ,

majd meg apad„ majd is-

mét megárad, említéstér-

deniel a' Hidvég-Ardoi is,

és a' Szögligeti. Apróbb

fói számossak , mellyek

közzül némellyek igen jó

ízü halakat nevelnek. Ta-

vai: G6rg5nél , és Komjá-

tiiiál. Levegoege egésséges,

némelly tájékjait igen jár-

jai szél marháji jók , va«

dászatja derék; gyümölcse

is vagyon jó esztendökben,

bora, kevés ennek egy ré-

sze jó izû , erdeje, iegelö-

je böven , földje kovetses ,

éssovány termésü, bányá-

ji nincsenek. Szárnyas vad-

ja a* számossak ; orvosi hasz-

nos füvek is bôven terem-

nek itt. Számlál 1 mvst,

41 falukat, 12 pusztákat }

19,817 lakosokat,kikMagya-

rok és Tótok, nagyobb ré

szént a'Római kat. Egyház-

hoz,részént pedig az egy esült

Görög egyházhoz tartoznak,

ezek a' Munkácsi , amazok

pedig a' Rozsnyoi FüspöH



gondviselése alattPortájin.

Torna , (48э Д5' 28" É. Sz. 38o

33' 3" К* H.) a' ffcnt neve-

zei t Vármegyének fö helye,

és egyetlen egy mvsa ha-

sonló nevü fonal , Metzen-

eöftöl 4 ora , igy nevezte-

tik régi várától, melly egy

meredek helyen feküdt

volt, Leopold Császár ron-

totta le ; díszesíti ezen vst

a' Gróf Keglevich uraság-

даак kastéllya , és kertje,

egyéb gazcUság épülelei,

szep helyen épült Szenlegy-

háza , Vármegye és Gyu-

lai uraság háza. — Vagyon

itt egy derék halas tó, ha-

tárbéli földje kozép - szerü

legelöje bñvek , rétjei jók,

fája elég; vagyon posztó

fabr.ja is, és 3országosvá-

sárja.

Tomaliya , fall Gömör Várm.

ben, Putnoki ker.ben, F.

U. Tornallyai fam. Lak.

Magy. kat. és réf. tul. pléb.

val. Sajó vizének bal par-

»tyán. Közepette egy kö-

szikla emelkedett fel ,

mellynek allyán kettös

sáncz volt, tetején pedig

egy torony. Van itt pósta-

hívatal is.

Tornacum , vs Nerviusok' föl-

dén Belg. Galliában, most

Tournay, Doornik.

Tornavaccas , hegy Spanyol

ors/.. ban Estremadura tart.

ban a' Portugaliai határ

hoszában , Tájotól egész

Leon tart.nyig.

Tornea , ¿o' ,50" E. Sz. 410

52' K. H.) tengeri vs Finn

land Orosz tart.ban Wes-

terbottenben a' Bottni ten-

ger öböl legkülsöbb északi

végénél , Torneä-EIf fónál

észak felé legvégsobb ys

Európában , a'hol a' leg-

hoszszabb nap 22 óráigtart.*

"Vagyon ki kötöje, 600 1.

egy országos vásárja , mel-

lyen a' szomszéd lakosok

kivált a' Lappok szárnos-

san jtlennek megés termé-

seiket némelly szükségei-

kért, értz portékákért, és

t. ef. ki cserélik. A' tenge-

ren való kereskedés földi-

olajt, fagyút, marha húst,

füstölt halat , és faból ké-

szült portékákat hord ki

innénd. — Ezen vs a' fold

le írásban hires, részsze-

rént , mivelegy reillag vis-

-gáló Francz, társaság 17.56-

ban innen kezdette a* déü

karika eggyik grádicsának

mérését, mellyet 1801-1803-

ikig a' Svedi tudosok elñ ad-

tak , mellybol kóvetkezik,

hogy a' fold nem golobis

forma grimbfilü , nanera

mind a'két Polusánál (csú-

csánál) bé nyomott; ré-

szén't, mivel itt eok úta-

zók meg jelentek, hogy a'

ma különös ritkaságot meg

láthassák , hogy a' nap leg»

fellebb értékében soha se

nyugszik le,

Tomeä-Elf, szembetünö par

ti fö Sverziában , melly a*

Lapplandiai hegyekbbl jön,

és a' Bottni f enger öbölnek

ész. részébe önti ki magát.

Muonio mellék fóval teszi

Orosz orsz. felôl a' határt.

Torneä- Lappmark , a' Svedi

Lapplandiának egy része ,

LuleáLappmárk és a' Dánia

Lapplank között , melly-

böl azon rész , melly Tor

neä , és Muonio folyóknál

fekszik, 1809-ben Finnlan-

diával eggyütt Orosz orsz.

hoz j ö tt.

Tórnese , kis vs Moreában Bel-

verede ker. Zante kis szi-

gettel által ellenben.

Tomo , kis helys. a' Majlandi

Como Grófs.ban , Como vs.

hoz , melly a' Comi tónál

fekszik , észról egy mfdnyi-

re. Egy régi ország háznak



maradéki találtainak itt,

melly Pliniának nevezte-

tett, vagyon itt;egy néha

megszünö forrás,, és va-

lamennyire tovább vannak

a' Varenai barlangok mel-

lyekböl nyáron sok viz

lönki. s_

Torno , nevezetes vs Janjah

Török tart.ban 18 görög

tempi, 's GörögPüspöki la-

kással.

Tornya, mvs Csanád Várm.

ben, Aradhoz 3. Battonyá-

hoz 1 ora. F. U. Marcíipá-

uyi familia. Lak. Magya-

rok , Oláhok , Rusnyákok,

kitt. és ó-hil ¿uk; kik fold-

míveléssel , marha tartás-

sal foglalato.skodnak. Két

tertlplpmain kívül ékesít-

tetik az Uraságnak szép

kastéllyától , mellyböl

ellátni ama Pestól egész

Világos hegyekigtartp tér-

ségen. Itt kert is szép van.

Jorp: tart Spanyol orsz.ban

Leon tart. 2 egy mástól el

választott részbôl áll , és

92,410 1. s/.ámlál ; Fq vs

Toro , ko falaknélkül , fek-

szik egy dombon Duero fó-

nál 6,600 1. bor, és gabona

termeeztésel. • л

"Joro , vs Nápoly orsz. a' Fe-

jedelem tulsó részében 2340

' lak.

"Xoro , kis sziget , nern mesz-

sze Sardinia délv partjá-

tól.

Toroa, vagy Butna , К irs. So-

fala part , és Sena belsejé-

ben déli Amerikában, nyug.

felé Manomotopához , igen

gazdagnak tartatik lenni,

de bövebb ismérete hibáz.

Toroctkó, Thoroczkó, Thrucz-

kó mvs Frdélyben , Torda

Várrh.ben, al. ker.ben , N.

Enyedhez 3 ijk Felvincz-

bez 33/4 óra. F. U.Torocz-

kói fajn. lak. Magy. kath.

és egy hitüek. Aranyos vi-

ze mellett, magas' heg*y¿k

köztt sok va? bányákkal,

. és hámorokkal. . ,

Toroczkó St, György , Georgs

dorf , Szenjorgys , falu Er-

délyben Torda Várm.ben ,

Toroczkó mellett , F, U, G.

Toroczkai uraság; számos 1.

si Magy és Oláhok Francis-

canus klastrommal , éskat.

ref, é? egy. liitü tempi, és

plébániákkal ; több arany,

ezüst, és vas bányákkal.

Torontál Fármegye, eredetét

vette F. Maria Terezia a-

latt 2779-ben a' Te>mesiBa-

nát fel osztásával. Fekszik

napkel.re Temes Várm.nek,

és a" Német Banátbéli ka-

tonai vidékségnek szom-

szédságában , dél felöl pe-

dig a' Titeli Tsajkjsta ka-

tonai vidékség mellett, ho-

lott Bács Várm.nek is egy

része határozza , nap ny.

ra Bács Vármegye keriti

■ Ti«z* vizével, ész.ra predig

Csahád , és Csongrád yárm.

. határozzák Maros folytá-

ban ; az Ei Sz. 4.5° !5'tö1

460 >8' ig ,-és 'a K. H. 37?

- 39' toi egész 380« 17/ terjed.

Hotzsza e' Várm.nek 18 y?»

- szélessége pedig n 3/4 ™f-

det, mind öszve 131 □ mf-

det foglal magában. Szám-

lál 7 mvst , 115 falut , es

и pusztát : eloszlik 4 )á-

i-ásra: a', N. Sz. Miklósi ,

TörökrKanizsai , N. Becske-

reki , és az új Pécsi iárás-

ra. Portáji 187. A' Csanádi

PüspokiMegyéhez tartqzan-

dó. Lakosai, kiknek szá-

ma 207,000 megyénnagyob-

bára Ráczok , Oláhok, a

tobbiekNémetek, Franczi-

ák , és kevés Magyarok. A*

Ráczok , kivált déli reszen

a' Várm.nek igen durvak,

's pallérozatlanok, hason-

lóképpen az Oláhok is, еч

zek a' fent említett az \Щ*



ríkusokkal régi Iakosi To-

rontálnak. legszorgalmato-

sabb földmivelök a' Néme-

tek , 's Franczia felekeze-

tek, és e' végett legjobban

is birják magokat. Dolgos-

sak a' Magyarokis, kivaltt

a' dohány termesztök. A'

Németek Frakoniából , *s

Sváb orsz.ból VI Kéroly a-

lattszállítattak ide, hitek-

re nézve nagyobbára kat-

holikusok , vagynak még

is közöttök evang. es ref.

ís. A' Francziák Lothfarin-

giából származtak , és 6-dik

Károly alatt telepedtek e"

földre, 5 helységeik vagy

nak, öltozetjekkel a' Ma-

gyarokét majmozzák , ltik-

töl accentusokat. is szoptak

Annyai nyíelvíikbe. Ezen

jovevény Kolonisták , mi-

vel »leinten minden szük-

íégest az jErarium kôlcsé-

gén kaptak , és egynehány

esztendönk folytával az a-

dótól menttek vóltak , i-

gen gyarapddtak birtokok-

ban , és innét faluik a' há-

?ak csinosságára , 's rendjé-

re nézve nem engednek e-

gyéb Magyar orsz. falui-

nak. Derék kereskedést üz-

nek gabonáikkal , rizská-

sával, mellyet szerencsés-

•en termesztnek egy nehány

esztendök olta, kivált Be-

cse körül, a* holott istbb-

nyire búzáikat , 's egyéb

termósoket az a'ra ásítozó

kereskedöknek jó áron el-

szoktákadni. E'Vármegyé-

nek vidéke lapályos , he-

gyektöl ment , minden fê

le gabonát gazdagon ter-

4mesztö. Ég najlattya me-

legebb , mint egyéb része

Magyar orsz. részeinek.

FájdaTom , hogy több tér-

jei árván , el hagyatva. fe-

küsznek , 31 '□ mfdet egye-

dül rétekkel posvánnyal ve-

gyültt mocsárok takarnak,

melly utóbbak a* levegöbe

is ártalmas részeket eresr.t-

nek , 's a* körül lév6 kbr-

nyék lakosainak épségét

rongálják. Folyói nevezete-

sebbek : a' Tisza , Maros ,

Béga, Temes, Aranka, Ber-

zova. A' Maros, Tisza, Te

mes özöni rtagy darab föl-

det hasztalanná tesznek ,

bátor e víz ostromok eilen

is már erös gátok emeltet-

tek légyen 2 Vármegye köl-

cségén ; nevezetes az 17.50-

■dik évben ásatottBéga csa-

tornája is , a* késbbb veze-

tett Berzava csatornájival.

A' Rizskása termesztésnek

meszire nyúló puszták ál-

doztatnak fel , és e' pusz

ták temerdéke, 's kies le-

gelok végett nagy becsben

van Torontálban a' barom

tartás ezt ugyan a' Paraszt-

ság nem nagyraviheti ,mi-

vel itten az Urbarium kü-

lîjmbôzik egyébb részétôl

országunknak , 's a' küz-

ség nem birhat legelöt ha-

nem szántó foldjéhez van

ezabva kinek kinek. A'

katholikusok a' Csanádi ,

az ó-hitüek pediga' Teme-

si és Verseczi Pôspokségek-

bez tartoznak.

Toropez, C560 29/ 43// É. Sz.

480 26' К. H.) régi kerüle-

ti vs Pskow Orosz helyt.

Toropa fónál , melly itt a'

Salomino , és Salokowata-

vakból jön, vagyon 1,206

h. 13 tempi. 2 klast. 7,140

1. kjk hasznos kis kaímá-

ri , és termésbéli kereske

dést üznek vagyon itttöbb

timárság is.

Torrecillade ios Cameros, kis

hegyi vs Burgos Spanyol

tart.ban.

Torre del Greco , Turris Grae-

ci , nevezetes helys. Nápoly

orsz. Nápoly tart.ban, Ve
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suviùs hegye , es a' tender vagyon rakva agyukkaWa

Jtöztt 15,700 1. valának , jó örizetet szolgáltatt. Ál-

1794-bena' Vesuvius ki om- talellenben fekszik S. Gia-

lása által eltemettetett. on nevü erösseg. Egy ha-

Torre deti Annunciato , l. Giac- jó sem mehet el mellette

chinopoli. lovés nélkül, У

Torre de Roncorvo , kerületi Torrióurn , falu déli Scocziá-

föhelye , és határi erosség, ban Fife Grófs.ban egy ki-

derék várral Trazos Mon- kötövel , mellyböl sok kö-

tes Portugallia tart.ban Ro- szén hordatik ki. t

voredo hegy alatt Duero, Torschok , (¿70 11' E. Sz. ¿5^

és Sabor fók között , va- 50' К. H.) jelesszépen épült

gyon 384 h. ,1500 1. és szap- kerületi vs Twer Orosa

pan fábrikája. r¡ Helyt. Twercza fónál 1 79a

Torrent , (39° 28' E. Sz. 16° h. 52 deszka házakkal, egy

23' K. H.) vs Valencia Spa- köböl épült kereskedö ház-

nyol tart. ban 5400 1. zal 111 boltokkal, 23 temp.

Torrequemada , Torquemada, 2 klastr. nevendékpap ház-

Porta Augusta, kiskerített zal, nemzeti oskolával , éa

vs Leon Spanyol tart.ban. 9,270 , 1. kik mindenféla

Torre Hossa , vs Ferrara tart. mesterséget üznek. Vannak

az Egyházi birtokban. külombféle kézmívei , hfir,

Torres dee Eambaras , vs Spa- 's kordován fabr. kereske-

nyol orsz.ban Catalonia dése nagy 's hasznos.

tart-ban a' tengernél. Torshavn , 1. Strömöe.

Torres Novas , helys. Estre- TorshOlla , Torsilia, mvs Sö-

madura Portugal tart.ban dermannland Svedi tart.

pamut fabr.val. , ban Mailar tónál , vannak

torres Vedras , Turres Vete- Tashámori, 's derék. mal-

res, kerületi föhely Estre- mai. , .%...,>

madura Portug. tart.ban Tórtola , Westindiában (' yug»

Sizandro fónál 605 h. 2,260 Indiában ) a' Szüzleány

lab. ■ " (Jungfer) szigetek közzül

Torreximanto , (37° .51' É. Sz. eggyik, az Angolokhoz tar-

120 38' К. H.) vsJaen Spa- tozik , 4 □ mfd nagye. a*

nyol tart.ban 4,000 1. Spanyol Townnal együtt

Torricella , vs Nápolyban A- 9000 1. ezek közül 6000 Sze-

bruzzó innensft részében. recsenek , kik marha tar-

Torridal, fó Norvegiában Chri- tással , élelem terméssel ,

stiansand megyéhen» pamut, és czúkor termesz-

Torriglia , Grófs. Genua Her- téssel foglalatoskodnak , és

czs.ben , 1760-tól fogva S. leginkább bört horda—

Stefanoi Avanti Grófs. gal nak ki. \

fejedelemségre emeltetett, Tortona, Dertona , (44o 53*

Doria familiához tartozik. 26" É. Sz. 26е 32' 38" К,

Torrington , helys. Devon An- H.) megerösitett vs Sardi-»

goly Grófs.ban Towridge nia Kirs.ban, fekszik dom-

fónál gyapiú materia fabr. bon, Scrivia fóhál 8,500 1.

és Irelandiával való kereSf 's Püspöki lakással. Innen

kedéssel. veszi nevét a' következö :

Torro de Bogio, a' Lissaboni Tortonete , tart. Savoyában

kikötonek tornya. A' ten- bel.r&l Paves tart. határos

gerben karókon áll,meg dél felöl Genuai.urad.maJj
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tiyug.ról Alessandrino tart. tart.ban, egyhasonló aevü

, «sz. felöl pedig Lemellino- hegy fokon Tordera, es Pa

vai. 1736-ban tett békesség- l imos hatarok köztt , 2,400

toi fogva Savoyához tarto- l.kal.

;sik. Tosa, kis vs Sicziliában Val

Tortosa , Dertosa (40o 48' 38" di Demona tart.ban, Poli-

" É. Sz. 18' 12' 18" K. H.) meg na fónál a' Toscaniai ten-

erôsitett vs Spanyol Cata- gerbe való kifolyásánál.

Ionia tart.ban Ebro- fónál Tosa, Athiso, fó Olasz orsz.

nál mellyen keresztül al- ban, melly de la Fourche

kalmas híd vezet , 10,700 hegyben ered ugyan azon

1. kastéllyal Püspök lakás- tóból mellyböl Rhona fó

sal kereskedésel , és halá- veszi kezdetét. Vegtére a'

szattal. Lago Maggiorébe foly Maj-

Tortosa , Antaradus , tengeri landi orsz. ban.

vs Török orsz ban Tarab- Toja , Tonsa , k. ország és vs

■ lüsi Basaságban, klastrom- Chickb'k sziget partyán kel,

mal , és ki kötövel. re lapaniában Asiában.

Tortue, sziget ész. Ameriká- Toseana , nagy Herczs. Olasz

ban nem mes/.sze az Antil- orsz.ban igo3-ban Kirs.ra

- liai S. Domingo szigettftL emeltetettrégi Hetruria ne-

• Minden felöl magas köszir- ve afatt, de nem sok idö

tekkel körül vagyon véve, mulva I. Lajos halála u-

olly annyira, hogy egy kön- tán 1807-ben Decemb.Fran.

byen hozzá férni lehetet- országgal öszve kapcsolta-

len és csak a' déli oldalán tott , de ismét Nagy Herczs.

vagyon egy derék ki kütö- re változtatván, 18092-dik

je , erös kastéllyal , melly- Martiustól fogva mint Fr.

nél fekszik Basseterre hely- fö Helyts. a' Luccai 's Pi-

eég; vagyon nádmézze, do- ombinoi Her.nének Elízá-

hánya, de vize ninesen a- nak juta birtokában vala.

zért a' lakosok eso vízzel él- 1814 esztendö kezdetén a'

nek. A' Francziák itt egy volt Nápolyi Kir.tólMurat-

Igazgatóval, és Coloniával tól Ferdinándnak az-elñbbi

bir.nak, Nagy Hercz.nek számára

Tortue Salée, la Salsa Tortuga, elíoglaltatott , kinek is M4-

Insula Testudinis , kis szi- jusban által adatott. Fek-

get a' Westindiai S. Domin- szik az É. Sz. 42o i.5/és44a

go szigetnél só aknákkal. 10' köztt és a' K. H. 27o .50'

Tory, (550 0/ É. Sz. 8° 4л' К. és 30° köztt a' közep ten-

H.) sziget Irjelandi Donegal gernél, melly itt a' Tyr-

Grófs. szélén , Horn hegy- rhenumi vagy is Thusciai

Norimberga, és Fürth köztt az Egyházi birtokok köztt,

üveg fabr.val és hámorral, ész.ról dél felé mint egy 30

örlö, és mettzö malmokkal geogr. mfd hoszszú , nyug.

a' Pegnitz fón, mellynek ról kelett felé 22 széles , és

folyása 1785 itt egészea más 410 □ mfd naffys. klimája

útra térítetett. általjában véve gyenge,

Tosa, 41' É. Sz. 19® 45' szelíd , kellemetes, ésmin-

K. H.) kis vs ki kötövel Spa- den élô teremtménynek

Byol orsz.ban Catalonia diszlésére alkalmas. A' tel

 



DecembertölMartiusigtart, kereskedésének fohelyeLi-

hideg 's iagy tulajdonkép-

pen csak a' hegyekben u-

ralkodik , holott a' hó gyak-

ran elég sokáig marad fek-

ve. Levegöje egéssséges , a-

zomban vannak egésségte-

vorno , Fö vsa. Florentia,

Tosèanelia , Salurabrona, Tus-

cia , Tuscania , kis hegyi

vs Péter orbksége tart.baa

az Egyházi birtokokban.

Marcha kis fónál.

len tájéfcok is , fôkép a' par- Toscaniai tenger , Mare Tus-

tokon , holott a' nagy rao-

csárok a' levegö eget meg-

rontják. A* fold egészen vé-

ve kôzônségesen termé-

keny es böven fizetö. Felsö

része ezen tart.nak részént

cum , Tyrrhenium egy ré

sze a' kôzép tengernek, O-

lasz országnál a' Toscana ,

Egyházi birtok , Nápóly

Kirs. Sicilia, Sardinia, és

Corsika szigetek közbtt*

hegyes, mivel az Apenni- Toscoiano , vs Venecziai Bres-

ni hegyek északi , es kele

ti részeitbérczesitvén,mesz.

sze elágasodnak. Tüzoká-

dó hegyeknek több nyom-

dokit találni itt« Földe e-

legendökep nedvittetett a'

ciano tart.ban Garda tónál

3,300 1.

Toser , nagy kereskedö hely

a' Tunisi bir.ban az ész.

Afrikai Belad al Dscherid

tart.nál.

patakokon kivül több mint Tossayo , 1. Tusis.

■¿000 nagyobb éskissebbfó- Tost, lengy» Toszek , kerüle-

kat számlálni, hanem min- ti vs Felsö £ilesiában Op-

nyájan csak parti fok. E-

zek közzül nevezetessebbek

Arno Chiana , es Ombro-

ne vizek. Tavai is többen

vannak, azonba mind cse-

kélyek ; ezek közül : a' La-

pelni Fejedelemségben he

gyi várral 134 h. 7.50 1. és

posztó szôvéssel. ■— A' ha-

sonló nevü kerület 23 i/a

Q mfdet és 44,700 1. fog-

lal.

go di Castiglione dellePes- Toston, falu a' Canariai For

caya, der Lago di Bientina, teventura szigetben fenge-

der Chiarod Montepulcia- ri ki kötövel , és erös fo

no , Chiaro di Chiusi em- ronnyal. *

lékezetre méltébbak. Föter- Toszek, 1. Tost. .

mései: gabona, olaj, bor, Totana, (37o 45' E. Sz. 150

déli drága gyümölcs , sze- «4' K. H.) vs Spanyolban

Murcia tart.ban 8,200 1.

Tétfalu, hely. Pest Várm.ben;

Pilisi jár.ban , nyúl szige-

líd barom , selyem , eze-

ken kívül: vas, olom, e-

züst, márvány, jó porceel-

lán fold, len kender 'sa't.

Számos ásvány források.A'Lw

száma 1,200,000 megy. —-A*

Franczia fö hatalom alatt

3 osztályra volt osztva ,

u. m. : az Arnoi , kozép-

tengeri , és Ombronei osz-

tályokra, hanem most is-

mét 4 fö reszböl áll : Flo-

renczia , Pisa * és Siena tart.

bol és Stato degli Presidii

nagy részébol Elba 's más

apró szigetekböl. Virágzó

tében , Váczhoz ipz óra. Az

ó-Budai urad.hoz tartozik.

Lak. Magy. ref. és kath.

tul. tempi, és pléb.val. Ta-

hi pusztájokon, Sz. Endreí

határokon hires jó bortter-

mesztenek ; Kecske szige-

tében kaszállóval bir.nak;

többnyire hajós legényked-

nek«

Totma, (60® 8' É. Sz. 60o 2i'

K. H.J szép , és munkás ke-

rületi vs Wologda Oros*



Helyt. Suchona fónál 46a h.

17 tempi. 3 klastr. 2,900 1,

bik többnyire kereskedök,

vagyon 2 só fözö h.í /,а. Su-

chona fonal , mellynek a'

Swoskoi falu szolgál lerakó

helyül Arkangyal ve felé

, való kereskedéssel . 's ha

ló épító helyel.

Totnest , helys. Devon Angol

Grófs.ban Dort fónál gyap-

jú materia fabr.val, és jó

vásárokkal.

Tôt Orsiág , Slavonia, Ma

gyar koronához tartozó or-

szág; ez alatt délre 44o ,50'

—46o 12' É Sz. és 340 44/—

38° .8' K. H. Dráva, Szá-

va és Duna 'fó vizek köztt

fekszik. Nyug.ra és ész.ra

Horvát és Magyar orsz. kel.

re Szervia , délre Bosznia

által keríttetik. Nagysága

296 □ mfd. Hoszsza nyug.

TÓl kel.re 34, szélessége 12

német mfd. Polgári és ka-

tonai részekre osztatik. A*

polgári része három Vár-

megyéket számlál , mel-

lyek a' Veröczei , Posegai,

és Szeremi. A' katonai há

rom regement vidékekból

áll: u. m. a' Gradiskai ,

Bródi és Péterváriregemen-

tek' földiböl.Egy nagyhegy-

s.töl vágattatik keresztul ,

melly Horvát orsz.bólnyú-

lik helé, Duna vize felé

tart , és Karlowitz vsánál

terül el , mellytftl Karlowi-

tzi nevet is visel. Neveze-

tesek a' Krudia és Papuk

hegyek is benne. Legma-

gasabb teteje 2748 lábnyira

emelkedik a' fó víz színe

felett. Nagy részént erdös

is, és dombos, többnyire

lapályos. Fó folyó vizei -.

Dráva, SzávaésDuna,mel-

lyek által Magyar ország-

tól , Bosniától, 's Szerviá-

Aól elválasztatik. Nevezetes

tfó vizei : Illova, melly Hor

vát orsz.tól különözi ; Bie- I

la, Pakra, Vukniszka , Vut- |

sitza , Orlyava, Vuka, Bos- l

suth , Strug, 's a' t. Számos

tavai, mocsári és posványi

is vannak , mellyeket a'

kiáradó fó vizek szaporíta-

nak. Levegóege a' hegyes

kornyékekben tiszta és egés-

séges; a' vizek к ¡mil ned-

ves, egésségtelen ; a' lapá-

lyokon lágy és heves , úgy

hogy a' marhák itt kinn

telelnek , 'sa'tél többnyi

re csak két holnapig tart.

Földe jó kovér , trágyázás

és jó miveltetés nelkül is

termékeny küzonségesen.

A' nôvevények országából

bövelkedik kukoriczával ,

búzával, mindennémü ga-

bonával, tönköllel, dohán-

nyal, krumplival, babbal,

lencsével , 's más fózelék-

kel. Gyümölcsöt is , kivált

szilvát , baraszkot , geszte-

nyét , mandulát, gazdagon

terem. Erdeiben külömb-

féle fákat nevel : nevezete-

sebbek a' tölgy , bükk,

nyir , nyár, körie , török-

magyaró és édes fák. Szá

mos itt a' szeder, és vad

gyümölcsfa is. Dombjai

rakvák szölö tokékkel olly

böven , hogy ezek vadon

is teremnek , és külömb-

féle csemetékkel. Az álla-

tok országából : Szelíd ál-

latai a' számtalan sertvés,

sok juh , méh , kivált Sze-

rem Várm.ben , és elég szar-

vasraarha. Vadakkal is bö

velkedik ; ezekbôl enni va-

lók a'túzok , mindennémü

fogoly , sárcsa , fáczán ,

snepf , és más szárnyas és

erdei állatok- Nem enni va-

lókból nevezetesebbek : a'

medve, farkas , róka , 5fe-

rény, hiúz , borz, vidra ;

a' sas, keselyü, sólyom ,

vércse , külombfélé kánya,



*sa't. Fóvizeiben és tavai-

Ъап vannak tobb nemü ha-

lai; mellyek köztt legjele-

sebb a* viza Duna vizében.

Az ásványok országábol ne-

vezetesebbek itt a' külömb-

féle festö fold , márvány ,

alabástrom, koszén , torta,

salétrom , vaskö , de пега

készíttetik ki. Arany talál-

tatik némely fó vizeinek

homokában. Hegyeinek al

ly aiban sok érczes éssava-

nyú vizeiia vannak. Szám-

lál 3 Sz. k. (Pétervár, E-

szék , Posega) vsokat , 27

mvsokat , 875 f'alukat , és 3

pusztákat. Helységei tobb

nyire igen kozépszerüen ,

vagy éppen csekélyen épül-

tek; kevés itt a' kftfalú,

•indelezett ház, a' templo-

mokon, klastromokon, ka- '

szárnyákon , és uri kasté-

lyokon kívül ; tobbnyire

válogból vagynak a' falak,

és nádkáka, szalma a' fe-

dél. Sokat szenvedett ez az

ország a' Török birtok a-

alatt , azolta kevés foldes

urak laknak benne állan-

dóúl. Tizennyolczadik szá-

zad olta szedettek öszve

faluik ; az elött a' házak

«zanaszét állottak. Lakosi

magokat IHyrusoknak tar-

tyák , de ezeknek maradé-

hi' legkevesebbek , hanem

Albaniából,, Dalmátiából ,

Bosniából , Szerviából, O-

láh országból , ide szakadt

elegyes Slavusok , Ráczok

tobbnyire. Azért nyelvök

azon eredeti Illyrikusoké-

tól, kik Albánia hegyei

köztt fenn vagynak, kü-

lömbözo is , és a' Slavuso-

ikéhez közelebbit , a' törö-

kokével kevert. Mintegy

10—12 résznyire Németek is

lakták , Magyarok is szá-

roosanvlakták egykor, de

. már fogytokon vannak, Czi-

gányok is majoroskodnak

itt; Oláhok és Morlákok

Posega Várra.b. tartózkod-

nak. Foglalatoskodnak leg-

többnyire szántással vetés-

eel , sertés , juh , marha é*

méh tartással , bor és do-

hány termesztéssel, selyem

szerzéssel ; kevesen üzik a'

mesterségeket és kézi mü-

veket. Helyhesztetetésbk a'

kereskedésre is birja 5ket.

Fö jövedelmek a' derék Po-

segai dohány ; az édes , hi

res Szemeri bor , melly a'

Montepulcianóival veteke-

dik; a' gyapjú , méz , szli-

vovicza (ráki^ sertés 'sa't.

Religyiójokra nézve na-

gyobb részéntRómai részént

görog szertartású keresz-

tény kath. és a' Diákovári

's Korbsi Püspókséghez tar-

tozandók ; a' tb bbiek,ó-hi-

tüek , a' Karloviczi Ersek,

és Pakrátzi Püspök alatt.

1776-ban már csak három

reformatus helységek vol-

tanak Eszék körül. Oktat-

tatnak Eszéki és Posegai

Öymnasium.ban , a' Vuko-

vári és Rumi al. iskolákban.

Ezekhez járúlt az idén a'

Karloviczi ó hitti Lyceum.

A' polgári részen , három

Vármegyékben , Iakóknak

száma mintegy ¿87,902. A'

katonai három regemente-

ké, 230079. Ezen ország haj*

dan Pannoniának egy ieles

részét tette; Slavonia ne-

vét yette a' VH-dik száz^d-

ban Kristus születése után

ideszakadt Slavusoktól.VIII

dik században tulajdon Her-

czegei voltak; ц-dik szá

zadban részszeréñt onként,

részszerént meghódíttatván

a' Magyar Koronához kap-

csoltatott. 1471-ben szenve

dett pusztíttást elöször a*

Torököktöi ; i56a-ban a"

Török 15a alá jutott.



1587 ben еру rêsze a'Török

hatalmából kiragadtatott

és Horváth országgal egye-

síttetett. 1699-töl fogva a'

Karlowiezi békulçs után e-

gészen viszsza foglaltatott;

1745-ig hét katona vidékek-

re felosztatva maradott;

ez idötöl fogva a' határ szé-

leken nem fekvö része a'

katonáskadásból felszaba-

dittatott , .Magyar országi

igazgatás alá vettetett, és

3Vármegyékre felosztatolt;

a* határ széleken katonai

lábon maradott.

Totrutch , kis'vs alsó ¡VToldvá-

ban so bányával és tágas

úttal Erdélybe melly az

Oitozi szorosságon vezetál-

tal.

Toul, Tullum, (4зэ 4o' 32"

É. Sz. 23» 33' 18" К. H.)

régi nevezetes , és erös vs

egyszer'smind ker.beli fó

hely Meurthe Francz. oszt.

ban Mosel fónál , 6950 1. va-

gyon szölö termesztése; fog-

há/.a , kaszárnyái , kalap ,

süveg, porczellán , és кар

ела fabrikái, pamut fonás-

sal , timársággal, és bor

kereskedésel.

Toulon , Tolonium , Teloni-

um , Telo Martius , (43Э 7/

16" E. Sz. Z30 35/ i6"K.H.)

nevezetes , és erös tengeri

vs és kerületi fohely Fran.

Var oszt.ban , a' kôzép ten-

gernek eggyik oblénél melly

ben fekszenek az úgy ne-

vezett két Testvér szigetei

2400 h. 29000 I. és derék ki

ltötövel, melly jól meg va-

gyon erösitve és eggyik a'

3 nagy Franczia hadi ki

kötök közzüL A' vs nagy,

ó és ú)\ vsra osztatik; az

elsöben vagyon szép Tanács

ház , és kellemes sétáló

hely. Az új vsban jeles a'

piatz, és több szép épületek,

. ¿ vendég házak. A' kikö-

tö is Itettôs, tudniillik az

ó és újj kosziklával , és 4

gáttal bé vagyon keritve ,

igen tágas és kivülrftl kel-

lemetes tekéntetet mutât.

Ht látni egy nagy tengeri

fogházat , hajó csináló he-

lyeket mellyek között ne

vezetes a' Grognarti nagy

hajó csináló hely, említés-

re melló továbbá : a' ha-

józásra ügyelö oskola , fegy-

ver fabr. a' tengeri életes

•házak , ko^áts 's vitorla

vászon fabr ágyúontomii-

vek, a' gállyai rabszolgák

vagy is a' gálya udvar , sü-

tö ház 's a' t. — Mindenik

ki kotönek szoros bé járá-

sa , ágyús sánezok által ö

riztetik ; elötte vagyon a*

derék ki kötö torok , kó'-

rülete több várak és kas-

télyok , mellyek álmélko-

dásra méltó erosséget sze-

тегпек a' vsnak olly annyi-

ra, hogy ez a' tenger felól

meg nem támadtathatík ;

az Angolok is csak ravasz-

ság által jöhettek ezen vs

nak birtokában , mellybftl

azonban , alig hogy meg-

melegítették helyeket, már

is ki verettettek. Vannak

itt több fabr. ugymint:

gyapjú materia , kalap ,

szappan , olaj , 'st. ef. fabr.

Ezen tájékban kaporna is

termesztetik , a* halásza-

ton , és parti kereskedésen

kívül békesség idején ke-

reskedést üznek Levante,

és \merika felé : kaporná-

val , borral , tinhallal , ap-

ró heringel , klárissal 's t.

*f. — A' vsban lakik most

az oszt. al Praefectusa ,

polgári és tengeri Praefec-

tus , egésségre ügyelö ta

nács, lyceum, tengeri fö is-

kola CAcademia) tengeri

vendég ház , egy beteg ház

'8 a' t. A' vs kôrnyéke szép,

és ter-
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termékeny. — Ezen ki ispitájon kívül vagyon tùég

egy árvaház is , és más jól

tévo intézetek. Találni itt

szép Római régiségeket. A'

tudománybéli intézetek-

hez tartozik. A' viráffiát-

Jtötö 1793 a° Aug. ravasz-

eág által az egyesült An

gel és Spanyol hajósere-

geknek meg adta magát,

de 17 Decemb. israét elvé-

tetett a' Francziák által.

Toulousain , (Tolosai kerület)

tart. a' régi feie8 Langue-

docban Francz. orsz.ban ,

mellyhez tartozotta' Tolo-

sai Egyházi megye , Car-

maing tart.ban, AhóMon-

tauban , és Commingesböl

egy rész ; dombos 's gabo-

nával bövelkedö tájék , ke-

ves szölö termesztéssel és

kevés ásványokkal. Most

nagyohb részët a' felsö

Garonne oszt.nak állítja.

Toulouse, vagy Tolossa , (43O

3,5' 40" É. Sz. 190 6' 31" K,

H.) fö vs felsö Garonne

Francz. oszt.ban régi, ne-

vezetes , nagy és gazdag

vs, fekszik Garonne fónak

jobb partján 1/4 ora a' dé-

li csatornának kezdetétôl,

igen szép 's termékeny tér-

ségen ; 51 ,20o I. számlál. Je-

les itt a' Garonne fon fek-

vö ко hid , melly a' leg-

szebb hídak közze tartozik

egész Európában. A' vsnak

útzái többnyire szélesek ,

kövel jól ki rakottak, há*

zai 3 és 4 emeletüek , nagy

piaczokkal.A' Garonne hosz-

szában szép sétáló hely

szatás , rajzoló , és köfa-

ragó fö iskola, mezei gaz-

daságra ügyelö társaság,

egy orvosi társaság , egy

Lyceum , mesterség kabi-

net,csillag visgáló torony,

kép gyüjtemény , — Fibri-

kái : selyem materia, da-

masz , flanel, finom parket,

gyapjú , és pamut materia,

posztó . 'st. ef. portékákat

készítnek. A' körül fekvö

tájék : selymet, gabonát,

bort, és gyapjút nyújt. A*

vs' alkalmatos í'ekvése mi-

att szembetünöbb lehetnö

a' kereskedési — Ezen vs-

ban lakik az osztály felsA

igazgatója, egy Érsek , aí

Comissarius, kinek hatal-

ma alatt vagyon a' tenge-

ri erö a' 's t* Itt x8i4-ben

Aprilis holnapban az egye

sült Angol és Spanyol ha-

di erö , és a' Francziák

köztt ütkozet torténvén ,

ezek megverettettek, ésTo-

losa vsa a' diadalmas egy-

gyesültek kezébe került.

Toumago , sziget Australiáhan,

közel Karolina szigptéhez,

bövelkedik krumplival, fco-

kusdióval, és nádmézzel.

nyittatott , 'mellynek elle- lour de Cordouan , 1. Cordo-

nében fekszik Tonnes szí- uan.

vsban Cfcak Tour de Peil la, meg-esökent

vs Helvetziában Wand l ar.-

tonban 700 1. közel Vevay

vshoz.

Tour du Pin, la, vs kerületi

föhely Isère Francz. oszt.

ban Bourbe fónál , 3100 1.

gyolcs fabr. és harisnya

kôtéssel.

T«ur la Ville, vs Canal Fran.

gete. Az

1 ugró kút vagyon. Az em-

lékezetre méító épületek

kôzé tartoznak: a' régi káp-

talanbeli templom, a' haj-

dani Erseki palota , a' Nar-

bonnaisi vár , az elöbbi

Nagy Priornak palotája,

a' Tanátsház , melly Fran,

orsz.ban a' legszebb épüle

tek közzül vaíó , egy játék oszt.ban 34^0 !..

házzal,és fogházzal, a nagy Touraine , hajdan tart. Fran.

fiÜB. LEX. V. сап, 14



orsz.ban , melly a' revolu-

tió ki ütése elött egy iö

Helyts.got képezett, 520,000

l.kal , fekszik Maine, Or

léanais , Berry, Blesois,

Poitou , és Aujon tartnyok

köztt, térsége 186 □ mfd-

böl áll. A' tart, szép, ее

kellemetes klimája vagyon,

hogy Francz. orsz. kerté-

nek neveztetett. Elég ned-

ves , nevezetessebb fói :

Loire, Cher, Indre , Vien

ne , Cise , Goure , Baran-

sle, Cheisille, Brenne, Fa

re , Authion, Indrois, Bus

se 's a' t. De mind ezek köz-

KÜ1 csak a' Loire, Cher,és

Vienne alkatmatossak a'

hájózásra. A' Loire tô ál-

tal felso és also Turainere

osztatik. Foldje többnyire

egyenes , és dombos, de ál-

taljában véve igen termé-

keny , és minden élelem-

mel böven fizetö egyes ré-

szei e' tart.пак : Varennes,

Leverron,Champagne-Thu-

rangelle , Brenne, és Gas

tine. Több tájékaiban van-

лак pusztáji, melly ek még

is többnyire marhák' lege-

16 helyekül szolgálnak.

Vannak itt nagy erdök,je-

lesebbek : Amtares , Lo

ches , és Chinon erdôk. Ne

vezetessebb ásványai : vas,

épiteni való ко , és tüzkö

salétrom , és ásvány forrá-

sok. — Most nagyobb ré-

eze ezen tart.nak Indreu,

és Loire osztályt teszi.

Tourbe , fó Franczia orsz.ban

a' volt Retelois tart.ban

melly nem mesze AutrytóT

Aine fóba folyik.

Tauret 1assis , kis Fejedelem-

ség Hennegauban azon csú-

eso n , melly Brabantiában

Brüssel felé bényúlik , Hal

le tájékában ; nagysága 8

Q mfdet tesz 14000 l.kal,

jwvedelme 80000 forintra

megy.

Tourlen , hajók nyugvo helye

Mycone török ezigeten Ar-

chipelagusban.

Toumajr , Tornacum , 1. Door-

nik.

Toumhut , vs Brabantban

gyolcs fabr.val.

Tuomoi* , Tours nevü Fran,

vstól. Ezen név Fránczia

orsz.ban a* szokásban levó

pénzek neveihez f uggeszte-

tik (p. o. Tournois, Sou, De

nier} emlékezet okáért ,

hogy Tours vsában vere-

tett pénz-becs szerént ki-

ki tudhassa kivenni a' pénz-

nek értékét , mert ennek

beese egy fertállyal alább

való vala , mintsema'Pá-

risi pénz-becs.

Tournon, Taurodunum , ("450

6' É. Sz. 22= 15' K. H.) kis

ve és kerületi föhely Ar-

deche Frencz. oszt.ban nem

meszsze Rhone fot ¿1,3420

1. bor kereskedésel.

Tournon , vs Lot és Garonne

Francz. oszt.ban 7800 1.

Tournas , Tornucium , (46»

33' 46" É. Sz. 22° 32' K. H.)

vs Saonne , és Loire Fran,

oszt.han 4600 1.

Tours , Turoni , Caesarodu-

num, (47o 23' 46" É. Sz.

18° 2'' 32" K- H.) Indre,

és Loire Francz. oszt.nak

f6 vsa (hajdan Tauraine

tart. ) régi nagy és helyes

vs szép térségen , (melly

Francz. orsz. kerttének ne-

veztetik) LoiTe , és Cher

fók köztt , holott a' Loire

fón szép 19 bolthajtáson

nyugvó köhid vezett által

népessége 21200 számlálta-

tik. Lakik itt egy Ersek ,

az oszt.nak fo Praefectusa,

és egy kereskedo torvény-

szék. Nevezetes, és jól épült

vs , vagyon б szép ugró-

kútja, egy régi vára , tá-

gas sétáló helye , 's régi



szép káptalan temploma.

Äz Ht levo nagy fábrikák,

ltivált a' selyem fabr. a'

revoluliótol fogva igen meg

csökkentek, a' selyem fa-

brikákon kivül vannak

még ittposztó, gyapjú ma

teria 's félporczellán fabr.

ezek portékáival , gaboná-

val , borral , anissal , ko-

riander maggál , hüvejes

veteményekkel « gyümöl-

csel, dió olajjal , kender-

maggal , mézzel 's t. ef.

szembetünö kereskedést üz.

Teurves, vs Var Francz. oszt.

ban 2706 1.

Tou-gun , vs Kouei-tcheou

tart.ban , e' hegyek körül

lakott a' független Miao-

se ; melly 1775-ben csak

nem egészen ki irtatott

megyéjében vannak 2.II-dik

rangú 2. Ill-dikrangú vaolt.

Tovala , határ vár Travancor-

ban a'Bombey-AngolHelyt.

kel. lndiában , k'ó¿el a' Co-

rin fokhoz védhely Madu

ra;, és Marawa eilen , kis

Iti kötövel, egy kath. temp,

mal ezen Foknál.

Tóvdrot , 1. Tata.

Towcester , helys, Northam

pton Angol Grófs.ban Do-

ve fónál , selyem, és csip-

ke kézi mesterséggel.

Tower, 1. London.

Townon , vs Sommerset An

gol Grófs.ban.

Towy , Tobius fó Angol orsz.

ban Wales Hercz.ben melly

Teuby öbölbe foly.

Traba , vs , és ki kötö Can

día szigeten Canea kôrnyé-

bében.

Trabnik , vs Bosnia török

tar'i.ban.

Trachenberg , Fejedl. alsó Si-

lesiában Schönborni Gróf-

hoz tartozik 6 \f% mfdre

megy na^ysága , 13000 1.

kél.rol Militschel , dét fe-

lé Oels Fejedelemséggel ,

észak felôl Lengyel orsz.

gal, nyúgotról Wolau Feje

delemséggel határos. FÖ

vsa

Trackenberg , Dracomontium ,

fekszik Bartsch fónál , va-

gyon 208 h. 1800 l. erosvá-

ra kath. és evang. temp,

mal, 's gyolcs szbvéssel.

Trachonitis , tart. Judeában

Jordánon túlí Gallilaeától

Pancas kerület által válasz-

tatottel; Betanaea mellett,

Ituraeával, melly Auranitis

Flavius Jósefnél egyesül-

ve ; Strabo és Joseph sze-

rént lakosi rabió, hegy' ü-

regekben lakott vad nép

volt többnyire. Egy hely-

sége esméretes -. Canatha

falu.

Tracht, Trachtin, mvs Mor-

vában Brünn ker. helybéli

káplánsággal , és majorral

Ю8 h. 600 1.

Trackehmen , falu kelet Prus-

sziában , Insterburg ker.

ben , kir. ménessel, melly-*

ben i20oménló, 70—80 sza-

már , és ôszvér neveltetik.

Trada, Kango , és Zwarte-

berg, Karro róna Caplan-

diában Sehwellendani ker'

ben , ezek ott, a' hol ned-

vesek , némely darabokban

termékenyek , de-fekvések

miatt kevessé míveltetnek.

Vannak itt mindenféle va-

dak , és két forró aczélos

forras.

Traetta, vs Terra die Lavo-

ro Nápqlyi tart.ban 3,340

lak.

Trafalgar , hegy - fok Sevilla

Spanyol Kirs.ban a' Gibral-

tari tenger szorulat nyug.

bé menésénél. Az újj idök-

ben hiressélett ama' nagy

gyÖzedelem által , mellyet

Nelson Anfifol AdmiráHs az

egyesült Spanyol és Fran,

hadi hajós s: regen nyert ,

de e/.en gyözedelem ama

14 '
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halhatatlan tengeri Bajnok- vagyon pléb.ja , malma , ¿s

nak életébe került. f'abr. 140 h.

VTraffaria , fftlu Estremadura ТгакепЬшg , mvs alsó Stajer

Portu#. tart. ban régi Mas- orsz.ban Cillei кет. 70 h.

télyal , melly fogság he- hasonló nevü hegyei vár-

lyül, ée pestis idejében con- nak maradékiv*! , vasbá-

tumacz helyül szolgál. nyával , ijveg hutával.

Tragösz , falu f'elsö Stájerban Tralee , fö hély Korry Grófs.

Brucki ker. hasonló nevü ban Irelacidiában , 4 mfd-

hegyes tájékban , pléb.val nyire a' tengertol hasonló

és gipszbányával. nevü öbölnel , melly egész

Tragonara, vs Nápolyban Ca- a' hegységig 50—60 Ton-

pitanata tart.ban egy Piis- nákkal megterhelt hajókat

pbkséggel. bir , ostreacsigával és he-

Tragonisi , kis türök sziget ringel bövelkedik.

Arc hipelagusban. Tramin , Traminium , helys.

Traga , ftíe, azonban vidám Tyrolisban, jó bor termesz-

vs , és kikötö Dalmátiában téssel. r;zen helys.nek szó-

15 mfdnyire . Spalatrotól. leje Német orsa. tóbb he-

Tragurium , vs Dalmáti.í ban lyeiben is esméretes.

egy félszigeten, jó révvcl Tramonti , vs Nápoly orsz. az

a' tenger obolnél, Issensek- innensft Fejtdsben 2350 1.

tfil népesíttetett , most Tramore , helys. és tengeri

Trau. ferdö Waterford Irelandi

Trahiguera , (40o 28' E- Sz. Grófs han , Tramore öböl-

1бт 54' К. H.) vs Valencia nél nyug.'felé Waterford-

Spany. tart.ban aooo !.. toi. Ëzen öböl szélveszes '-

Truhona , vs Valtolin Grófs. döben a' hajózásra nézve

Adda fónál , ettôl az egész veszedelmes. Rünshark-

tá jék Trahen vblgyének ne- Harbour nevü kikötö e^ye-

veztetik. dül bátorságos benne.

T rajdnkapiija , 1. Thorpasz. Trиmutиla , vs Basilicata Ná-

Trajanopel , vs Rum-Iii török polyi tart.ban 4000 1.

tart.ban Gallipoli fél su"- Tranent , helys. déli Scotziá-

getben , also Maricza fónál ban Edinburg Grófs.ban ,

mint egy 15,000 1. szén kereskedéssel , 's igen

'Trajectus , Batavusok' foldén, régi tempi.

hol most Ultrajectum , Ut- Trangam , orsz. Malakkai fél

recht. szigetben hátulsó Indiában

Traietta, Trajectum , kis és hasonló nevü fôvssal,melly

jó épült vs Terra di Lavo- egy Rajáh'nak vagy is Kir.

ro Nápoly tart.ban egy Pus- nak széke.

piïkséggel. Tnmi , vs Terra di Bari vagy

Traina , vs Siciliában Val di Trani Nápoly tart.ban elég

Demona tart.' 1,580 h. 6300 helyessen épült egy tenge-

lak. ri fél szigetben 13790 1. egy

Tiaischirchen , Dtasskirrhen , Ersekkel, kastélyal , egy új,

mvs Austriában Ens fon a- derék, de nem mély kikb-

lól ; itt lakik a' Bécsi erdon tovel ; kereskedik gaboná-

alól lévô fertálynak kerü- val.

leti tisztje; fekszik a' Sta- Trankebar , Tranquebar, job-

jer orsz. vezetö pósta tit- ban Turangaburi (a* az: Lo

nál, és Schwiichat fónál, vagy Vizi vs) (io° ¿6' £■
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âz. 790 40' 3" К. H.) a' Dá-

jiusok' meg erösitett fo he-

lye Ostindiában Koroman-

del parton Tanjore orsz.

ban Koleran fótól dél felé

15000 1. kikötövel , pamut

kézi müvekkel, tengeri só

fözessel , szembetünö ke-

reskedéssel , és 1706 eszten-

dötöl fogva hires luth. Mis-

sionarius intézettel a/.ok

számára , kik nié? a' po-

gányságban sinlödnek ho-

vá tartozik egy könyv-

nyomtató müv , egy tudós

társaság, némely oskolák,

egy keresményes intézet-

tel, találni itt egy Mala-

bári , é« 1 kath. tempi. 5

erdök , dombok, éstókke»

ritik vala be oily annyira,

hogy út-mutató nélkül ide

nem jöhetett az ember.Fun»

dált azt a* Perchei III Ro-

troc Gróf 1140. mellybe de

Raneé Apát , 1662 eszten-

döben rettenetes Lemény

reformatiot vitt véghez. A'

Franczia Kirs. elpusztulá-

sakor ezen rend is elpusz-

tult , a' tagok , kik ezen

klastromban valának An-

gol , és Orosz orsz.ban is

kerestek helyet azon szín

alatt , hogy az ifjúságot

fogják nevelni 's tanítgat-

ni. Bizonytalan ha még va-

lahol szenvedtetnek é.

Hindus Pagodákat, és egy Trara , szép gyümölcsös hegy-

Mahomed meesetet. Kü/.el lánez Algier* nyug. határán

ide fekszik a' Dansborgi e- ész. Afrikában. ч

róssé?. Némelykor a' vs, ala- Traibnah , vs Spanheim hátul-

eson fekvése miatt, a' ten- só Grófs.ban Mosel íónál

gertöl el óntetik. — Möst 700 1. luth. Gimn. termeszt,

a' Brittusok kezében va- bort, vagyon réz és ólom

gyon. bányája.

Tr/ipani , Drepanura , (з8э 5' Trartas , (Trardschas) Arabs

E. Sz. 20' К. H.) erös familia Saharában, és fel-

vs Sicziliában Valdi Maz- só Senegambiában.

zara tart. egy fél szigeten Troscilhumba , 1. Tischulumba,

4350 1. és kikötövel melly Trasen, fó Austriában, Ens

" - ' fón alól a' Bécsierdo felett

való fertályban.Perschling ,

és Bielach között ered a*

a' Colombiera nevü szom-

széd szigeten alió vár ál-

tal oltalmaztatik , tengeri

só készíttéssel , klarissal ,

tinhal fogással , márvány,

és alabastrom fabr.val.

Trapano , vs Morea töröktart.

ban.

Trapezunt , I. Tarabosan.

Gescheidi hegyben , S. Pöl

ten és más helyeknél el-

foly , Traundorf es S. Gyórg

(S. Georgen) között a' Du-

nába szakad , jó ízü pisz-

trángot nevel.

Trapetus , \ régi , Görögöktöl Trasenhofen , falu Austriában

építtetett vs, Capp. Pon- Ens fón alól Manhardsberg

tus' partyán , a' tenger' alól levo fertályban Tra-

horgadásánál , hegyektól sen pataknál 168 h.

ltörül vétettetve. Trapezus Trasmauer , mvs Austriában

volt Arhádiában'is. Eno fón alól a' Bécsi erdft

Trappe, la, &' Cisterciták leg- felett lévô fertályban, Tra-

híresebb apátságai kozzül

eggyik Francz.ban a' revo-

lutio elótt Perche tart.ban

sen patak keleti partján

várral, országtorvény szók-

kel, pléb.vai és 60 h.

Orleans Helyt.ban Norman- Traslmene , Pèrugiai té; Spo-

dia határán. A' klastromot leto Herc/.s.beu az Egyhá



zi birtokban ettöl nevezte-

tett el a' teres volt Francz.

bir.rak egyik osztálya ,

melly azEgyházi birtokok-

nak éezaki tart.nyait fog-

lalta vala.

Trasp , Dietrichstein Hercz.

uradalom Tyrolbban az

Engadeini völgyben Grau

bünden határán Inn fónál.

Trau, Grófs. kel. Ddlmátiá-

ban , keskeny parti tart,

ból , Búa sziget fél részé-

bôl , Zirona s/.igetbôl , és

még más kissebb szigetek-

bbl áll , 400000 fontsajtot,

50000 font gyapjút , 13000

bordó legjobb olajt , 50000

hordó bort , 300,000 font

füget,és igen sok mondolát

ad. 3 kerületében 200,000

ember lakik. Fft helye

Trau, Troffhir ,Tragurium,

va 4800 1. fekszik egy kis

szigetben melly alkalmas

fa híd által kapcsoltatik

öszve a' szárazzal , Buaszi-

gettel köböl épült gáttal

közösül , és igy egy tágas

kikötöt formál a' nagyobb

hajóknak is, jeles itt a' kü-

lónós jó ízü szardelláknak

halászatja , és a' Püspöki

lak.

Traun , fó Austriában ered

Stajer orsz. felsö Aussee-

ban , keresztül foly Austri-

án; Ens fon felül a' Hall-

stätteri és Traunitóval osz-

ve elegyedik 's Steyerek

mellett a' Dunába foly. Et

töl veszi Traunfertály a'

nevét.

Trttuntee , 1. Gemündner-See.

Traunstein , magas hegy Au

striában Ens fon felül a'

Trauni tó keleti részén ,

sok koszáli zérgékkeh

Traunstein , ("47° 52' É.. Sz.

•3°° 1,5' K.H.) vs Bajor orsz.

ban Salzach ker. Traun fó

nál 340 h. 2,500 1. só aknák-

. kal. Az orsz. torvény szék,
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és számtartó lakhelye.

Traunfertály , ker. Austriában

Ens ion felül virág/ó icild

míveléssel. Lakosai vas ki

dolgozással foglalatoskud-

nak leginkább, Halai e' fer-

tálynak különös jó í/.üek

és bfiségben fogatnak ; a*

roarha tenyésztés igen jó

álapotban vagyon. Határ

fói Traun, Ens , Ischl Tér-

sége 92 □ mfdre megy. 2

vst, 13 mvst, és 703 faiut

ezámlál.

Trautenau , kir. vs Cseh orsz.

ban Königinngrätz. ker.

310 ház. jó len termesz-

téssel , fonal, és gyolcs ke-

reskedéssel , szép esperest

tempi. 1807-ben 44,421 vég-

gyolcs adatott el, melly-

nek ára 1,283,209 for. 36 xr.

ment.

Trautmanjdorf, mvs Austriá

ban Ens íón alól a* Bécsi

erdön alúl a' Lajta fónál,

kastéllyal és pléb.val 78 h.

és egy tulajdon tart.beli

torvény székkel.

Travagltátó, vs Valenczei Bres-

sano tart.ban 2000 1.

Jravankor , Tiruvankada , Ti-

ruvankodar , a* Malabári

partnak déli része Ostindi-

ában a' leghatalmasabb

Malabári uralkodóbirtoká-

ban ki a' Madurai kirá-

lyok famüiájából való és

Hindu-Rajahnak nevezte-

tik (1790 Ñama - Vármer)

Tripapu vagy Bennati-So-

rubam'i czimmel , a' mi

annyit tesz mint: Királya

a' fejér földnek mivel Tra-

vankor vsa körül a' fold fe

jér és homokos. Ezen Sta

tus a' tulajdoni Travankor

tart.ból áll mely a' Komori-

ni foktól egész Cochin urá-

dalomig2.5 német mfdhosz-

szú tart; elég nedves , fö-

kép riskását , fahajat , bor-

sót terem. Tovább Cochin
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tart.ból, Marawar nyugo-

ti részébôl , déli Madura ,

és déli Marawar déli da-

rabjából , mind a' Brittusi

fo hatalom alatt ; a' Tra-

vankori Rajah ,179o a' Brit-

tusoknak ,500,000 for. esz-

tendei adót fizetett a' bé-

kesség idejében; hadi idö-

ben pedig lovakat , ágyú-

kat , katonákat is bell ad-

niok a' Brittusi Helyt.nak.

A' Raiah jóvedelme kivé-

vén az orsz. kolcségét 1/2

milliom for. megy. 1790-

ben hadi serege 1,50,000 em-

berböl állott , ezek között

50,000 gyalog , kik Seapo-

yoknak neveztetnek 100,000

pedig Indiai Medra fel fegy-

verkezett Nemes Nairok

(Hadakozók) vannak má-

sok hajító dárdával , kard-

dal, hadakozó bárddal , és

nyila; kal fegyverkezettha-

dakozók. Taíálni itt , ki-

vált a' tenger parton Ma-

homedánusokat , sob kath.

, számos templomokkal. 1790

Komorirv Foktól fogva Ko-

lamig 75 kath. közönsegek

's pléb.» szamláltattak , el-

lenben sok Hindusok lak-

nak belsejében. Fö vsa

Travankor , tengeri, és kercs-

kedö vs , közel vagyon ide

a'ma nevezetes Padm.ana-

burami kastély, téli laká-

sa a' Kir.nak nyárban Tri-

vauiíeran , vagy Tiruvan-

daburam kastélyban mulat

Malabari ö Pebége ; vagyon

e' vsnak egy kastélya is és

tobb s'/ép épületei,

Travo, fó Holsteinban, melly

Wagerlandiában Giselrade-

nél ered, Oldesloo és Lü-

becknél elfoly két mfdnyi-

" re Lübecken alól Trawe-

münde vsnál a' keleti ten-

gerbe szakad.

Travemünde , vs a' Lübeckí

bjr,ban Trave fónak a' ke-

leti tengerbe való folyásá»

nál, egy kikötövel , 23 öl-

nyi magas: világló toron-

nyal , sánczal , és tengeri

ferdövel. Lak. halászok , ée

hajósok.

Travendahl , helys. tisztház-

zal a' Daniai Holstein Her-

s.ben Trave fónál, holott

18 Aug. 1700-ben Dania f

és Holstein között békesség

"tétetett.

Traversa , vs Piemontban ,

3,920 1.

Travmik , Drawnik fö vs Bos

nia török tart, hen nagy és

kis Bosna fó köztt, nem

meszsze Ullassich vagy

Wlassich hegyétôl 12,000 1,

megvagyon erôsitve 's szé-

ke a* Basának. -

Traz os Mortes , tart. Portu-*

galiában 137 □ mfd nagys,

309,000 1. Monte/.inhoi Ser

ra , Senabria , Gérez , Ma»

rao , Azinhal , Navalheira,

's a' t. hegyekkel ; Douro ,

Sabor , Tua , 's Tamega

fókkal , a' klima elég hi-

deg; termései: vas, gabo-

na 's a' t. A' tart. 2 Corre-

gementora vagy is ker.re

és 2 Oidoriára vagy is já-

rásra osztatik. Fö vsa Bra

ganza.

Treziel , vs a* Poseni N. Hers,

ben Obra fónál.

Trebbin , vs Bran denburgi kö-

zép Markbán, Teltow кег.

Nuthe fónál 189 h. 1,170 I.

gyolcs szövessel, és czeruz-

za fabr. — Nevezetesitetett

e' hely a'ma diadalom álr

tal, mellyet itt a' Svedi

korona Herczeg (Bernadot-

te) 23 Aug. 1813 vett vala

a' Francziákon.

Trebel, fó Mecklenburg Her-

czs.ben a' Pommeraniai ha-,

tárokon , melly Demmin«

nél Peene fóval egyesül.

Trebia , fó Olasz orsz,ban ,

melly a' Qeauai Негсг.а,



ben ered , es Piacenza vsa

felöl »' Рб fóba szakad.

Trebichava , tôt faluTrencsén

Varm. vagyon kö bányája

's tarka márványa.

Trebigno , Triburnia , ve tö-

rök Dalmátiában hasonló

nevü fónál 10,000 1. és egy

kath. Püspokséggel.

Trebitsch , máekép Drewitz ,

jól épült vs Morva orsz.

ban Iglau ker.Den Igla fó

nál , vagyon 472 h. .3,700 I.

hik között számos Zsidók ,

posztó símitók, 's pálirika

fözök vannak, derék gabo-

na vásárokkal, vagyon plé-

bániája , esperestje, kapu-

czinus klastr. és só-lerakó-

helye.

Trebnitz , Trebenicz , mvs 1,50

h. Csehorsz.ban Leutmeritz

ker. Hostina pataknálkalh.

pléb. temp.mal,

Trebnitz , kerületi vs Oels

Fejeds. ben alsó Silesiában

308 h. 1,400 1. jelee Cister-

cita Apáoza apátsággal , a'

hova esztendônkéntSz.Hed-

wigis koporsójához nagy

búcsujárások tbrténnek ;

mert ezen klastromot 1203-

év.ben a' Silesiai Henrik

Hercz.nek Hitvese Hedvigis

fundálta vala. Vagyon itt

posztó és gyolcs szbvö mív.

Hasonló aevû ker. foglal 16

1/2 □ rnfdet , 37,390 1.

Trebocconi , 1. Tribouhug.

Trebsen , kis vs Szász orsz. a'

Lipsiai ker.ben Muida fó-

•nál.

Trebur, Triburium, mvs Rüs

selheim tisztségben , fel.

Katzenelnbogen Grófs.ban

Prussziában. Itthajdan hi

res patota, és a' Károly

maradékinak uralkodása

alattország, és Anyaszent-

egyház gyülée hely volt.

Trecasto , kis Sardiniai vs No

vara tart.ban Ticino fónál.

Tredaft , 1. Drogheda.
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Treffort, vs Ain Francz. oszt«

ban 2,300 I.

Treffurt, hajdan a' Mainz i,

a' Szász és Haszia - Rhein

fels , Rothenburgi Válasz-

tó Fejedelmek köztt fei osz-

tott birtokHasziábanW'erra

fónál. A' Mainzi részt kap-

ta Pruezia 1802 , de a' Til-

siti béke kotés által a' töb-

bivel együtt Westfalia Kir-

s.hoz jötl, most ismét ré-

szint a' Burkus Kir. részint

pedîg Hassziához jutott.

Benne vagyon.

Treffurt , vs Werra fónál ,

mellyen keresztül egy' híd

vagyon; számlál 350 h. és

1840 1. kik gyapjú szbvés-

bôl, és más mesterségb&l

táplálják magokat. A' vson

felül egy magas begyen.

fekszik az úgy nevezett

Nordmanstein omladékos

vára.

Trefontane , Trefonti, 3 kis

sziget Val' di Mazzara par-

ton Siciliában.

Treguier , (48э 46' 54' È\ Sz.

14Э 26' li" К. H.) vs ész.

parti Francz. oszt.ban 2,540

1. és hajózásra ügyelö os-

kolával.

Tregune , vs Finisterre Fran,

oszt.ban 2,360 1.

Treibach , vár Karrnthia Her-

czs.ben Gurk fónál , va

gyon itt 2 vashánior, és 1

Oivasztó kemencz.tís

Treignac , vs Correze í'rancz

oszt.ban 2,590 1.

Treitam , fó Baden nagv Her-

czs.ben , melly a* fekete er-

döben ered , és az Elz fóba

szakad , ettol veszi nevét

a Treisami ker. mellyben

117,630 1. számláltatnak.

Fö vsa Freyburg.

Trellenborg , mvs Soder-Gö-

thaland. Svedi tart.ban a*

tengernél , vagyon boros-

tyánkó halászatja , és rozs-

sal való jeles kereskedése.



Tremblade , la , vs Also Cha

rente Francz.ban '¿,.500 1.

Tremblai , vs lile és Vilaine

Francz. oszt.ban 2060 1.

Trambowla , kis vs Galitiában

egy a' legrégibb vsok ko-

zül az orsz. ban Szeret fó-

nál.

Tremías , (Strimilow) vs Cseh

orsz.bari Tabor ker. va-

gyon 196 h. 's kath. pléb.

temploma.

Tremezan, Tlemsan , nagy vs,

hajdan fo vs Mascara Algie-

ri tart.nak belseiben Bar-

bariában egy magas hegy

alatt , ko fallal körül veve;

vagyon régi vára , melly-»

ben most az örzö sereg la-

hik. Jeles : az ugrókútja"

több torök mecsetjei , és

gyapjú materia , szönyeg,

ágyterí tö,arannyal szöVö'tt,

és más lenböl készült ma

teria fabr.

Tremiti szigetek , 4 kis szige-

tek az Adriai tengerben Ca-

pitanataNápolyi tart. part-

ján, nevezet képen 1) Tre

miti vagy S. Nicola Bene-

dictinusklastrommal és egy

kastélyal , mellyet 25 ka-

tona öriz. 2) S. Domino

egy klastrommal ; .3) La

Caprara , és 4) Cretácea,

mind a' kettö lakatlan.

Tremoli, kis vs Capitanata

Nápoly tart.ban a' tenger-

nél , tengeri kikötövel.

Tren, kis fó Schleswig Herczs.

ben, melly Friedrich stadt-

nál az Eyder fóba szakad.

Trendelburg , vs Hassziában

Diemel fónál , mellyen ke-

resztül három bolthajtású

ко hid vezet , veres ^ és fe-

hér homokos koves hegyen,

várral 1 tempi, юб h. 490

lak.

Trent, fó Stafford Angol Gróf-

s.ban , melly â' Humbert

fóba ömlik.

Trente, 1. Trient.

Trenton , fô vs NeW-Jersey ész.

Amerikai szabad státusban

Hunterdon Grófs.ban, Dela

ware keleti részén 6000 1.

itt vagyon az igazgatás he-

lye , egy fö oskolával.

Trencsén í^ármegye , Trent-

schinerGespanschaft , Tre-

pesinszka Stolicze, Comita*-

tus Trencsinensis , Magyar

orsz. Dunán innensö ker.

ben , nyug.ra Morva orsz.

ész. ra Sileszia és Galliczia,

ker.re Arva és Thúrócz ,

délre Nyitra Várm.k köztt

fekszik : Nagysága 87 □

mfd. Hoszsza Rovna Horá-

tól Vág új helyig mintegy

12. Szélessége 3—4 mfd. Ne-

vezetét vette Trencsén vár-

tól, Vidéke hegyes és tér-

séges ; hegyei nagyobbak

23 számúak, ezek köztt leg-

nevezetesebbek Beszkéd ,

vagy Bees - híd , Rácsa , és

Rovnahora. Telék erdok-

kel(melyek sok forrásoknak

szüloméhei. Folyó vizei 21

számmal vannafc;ezek köztt

jelesebbek Vág vize, melly

e' Vármegyét keresztül fol-

lya , 's a' Bisztricza , Po-

prád , Tepla'sa't. Levegö-

je , ámbár fris , még is e-

gésséges , mint izmos lako-

siból kitetszik. Terem e*

Vármegye krumplit boség-

ben , mint búzát és gabo-

nátis; sok gyümöicsöt , ki-

váltszilvát, mindennémü

épület , és tüzellö fákat ,

orvos és tápláló füveket ;

innen a' marha, kivált

juh tartása gazdag; serté-

si többnyire feketék ; va-

dai külombfélék , és szá-

mosak, fökeppen a' nyú-

lak. Bora rosz, de sere hi*

res ; bányáji nincsenek , de

ásványos , és savanyú vi

zei igen boven Vannak ; az

elsök között legnevezete*

«ebbek &' Tepiicziek i
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másikak közzül a' Vágte-

plaiak ; fordeji is számo-

sak: leghíresebbek a' Te-

Îlicziek. E' Vármegyének

ülönössegei kozzé tarto-

zik a' Sulyói meredek kft-

s/ikla is. Hajdan Mátyus

fiildének is neveztetettj Her-

cz.ség volt, mellyel I. Mát-

tyás Király bnnön fiât Já-

nost ajándékozá meg.Szám-

Ш i kir. vet, 19 mvst,s87

íalukat, 11 pusztákat, és

239,706 lakosokat , 's így

legnépesebb Vármegye Ha-

zánkban. Lakosi csupaTó-

tok, vétve találtatik más

ajakú ; csak nem mind ka-

tholikusok kevés evangéli-

kusok ; az elsök Nyitrai

Püspokséghez tartoznak.

Öt járásokra osztatik fel :

1) a' Zsolnai , 2) Vág Besz-

terczei , 3) Kozép jarás, 4)

alsó , 5) Hegyen túl való ja

rás. Portáji 167.

Trencsén , (48=> 5З' 40" E. Sz.

350 41' 20" K. H.) szabad

ítir. vs , és hasonió nevü

Vármegyének fö helye Wág

fó mellett régi várral ; e'

. nevezetes várnák valamint

a' vsnak is eredete homály-

ban fekszik. Némellyek sze-

rént Terentzius Római ve-

zér vala fundátora , má-

sok szerént Valentinus má-

sok ismét Julianus idejétol

8zármaztatják eredetét, de

mind ezen vélekedések alap

nélkül szükölködnek. Haj

dan a' Vár mellett vala é-

pülve a' vs , de mivel lát-

ván idövel a* lakosok a' sok

hadi veszélek miatt e' vs

nak alkaltnatlan fekvését;

Vág víze mellé építetett a'

vs. E* régi vár fekszik me

redek kosziklás hegyen ,

napkelet felöl elleneben ál-

tal lévô hegyröl ostromol-

tathaik ugyan , de ez eilen

védték köfalai , bástyái éa

kosziklás meredeksége. Ne-

vesetre méltó ezen vár-

ban leginkább a' 9.5 ölnyi

mélységü kút mellyet haj

dan a* í'ogoly Törökök ás-

tak a' kosziklában Zápolya

István idejekor. Trencsén

vsát hajdan Károly Kir.

azon vsok kozzé számlálta,

mellyek a* kir. kamarának

adóznak ; Zsigmond Kir.

pedig annyira megszerette

e' vst hogy 1414 a* szabad

kir. vsok száma kozzé tet-

te; Vára majd egy majd

más uraság birtokába ju-

tott, most az Illésházi fa-

miliája birtokában vagyon.

Minémütorténeteken ment

általe* vsvárával, lásd Ti

mon ésVályi urakat. Éke-

siti e' vst nevezetes Szent-

egyháza, mellyet 1651b.Lip-

pai Érsek fundált, ¿31715

igen jelesen el készült , bel-

sö értéke e' templomnak

120,000 íor.ba került , csi-

nos márványozása , 10 Ko-

rinthiai oszlopai, 7 derék

oltárjai alabastromból me-

tzett prédikáló széke nem

csekély fényt vetnek az e-»

gészre , most a' Piaristáké;

második a' ve Szentegyhá-

za egy dombon közel a' vár-

hoz. Vagyon itt a' Luthe-

ranusoknak is egy templo»

mok. Nevezetessabb épület-

jei : a" Vármegye és vshá-

za , a' kath. gymn. és luth,

oskolák , hajdan egy kir.

Convictusa is volt, mellyet

Gróf Szécsényi építetett

1694-ben. Vagyon jó sere,

meleg ferdöji, mellyek i-

gen híresek , mert nem

csak az ország lakosi szá-

mossan látogatják , hanem

még a' külsö országiak ; úgy

mint a'Lengyelek, Morvák,

és mások. Vagyon itt egy

harminczad is a* Piáristák

no vitiatuoával. A* bebö vs
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nah kétkapuja vagyon. Ta- Tresorerie,(l&les Це laJSchatz-

lálni itt római ¡rásokkal insel.

jegyzett köveket. Lakosi- Trestya , Rohrbach, mvs Er-

nak száma 2800 lélekre délyben Zarand Várm.ben

megy, kik mind mesterség- Dévától ,5 3/4Óra egy arany

re, mind pedig gazdálko- bányával, sok szép ásvá-

dasra nézve szorgalmassak, nyokkal. F. U. G. Gyulai.

60 Zsídó familiával kiknek Lak. Oláhok kath. és ó hi-

tuldjdon zsinagógájok is va- tüek.

gyon. Valamint más több Trets , vs Rhona torkolati

Jielyek' ugy ezen vs is 1813 Francz oszt.ban , 2600 1.

ama nagy viz áradásokban TreuchtUngen , vs Bajor orsz.

meg dagadott Vág vizétól ban felsö Duna ker- Alt-

sokat szenvedtek, mert nem mühl fónál 218 h. 2 temp,

csak vagyonjokat, hanem várral , nehány jeles for-

még magok közzäl issoka- rásokkal , paszamánt , és

kat el ragadot a' víz. pántlika kézi mesterségek-

Trepe/a , kis vs Serbiában. kel.

Tre'ftort > vs Also Seine Fran. Treuenbriezen , 1. Briezen.

oszt.ban Bresle fónak tor- Trevanion sziget , egy a' Ka-

kolatjánál 2,000 1. rolina Királyné (Königinn

Treptow, (ó) vs Prüsziai Po- Charlotten) szigetei köz-

meraniában Demmin ker. zül Australiáiban.

Tollen tavánál 351 h. 1,960 Trêves , 1. Trier.

1. vagyon gyapjú szovése, Trevi , Trebia , vs egy magas

's selyem mívelése. dombon , Petino hegy a-

Tveptow , (újj) kis vs Hátulsó latt, Spoleto Her:ben Egy-

Pomerániában Greifenberg házi birtokbán 1 Collegyi-

ker. Rega fónál, melly egy omos, 's 1 pléb. templom-

mfdnyire ezen vslól a* ke- mal, több szerzetes és npá-

leti tengerben szakad ; va- cza klastromokkal.

gyon 551 h. 3,380 1. egyvá- Trevico , vs az Innentsö Ná-

ra, kikotoje, melly torko- polyi Fejedelemségben Ná-

latnak (Münde) neveztetik; poly orsz. ban 2460 1.

posztó , rása , harisnya Trevigi , 1. Treviso.

fabr. vagyon halászatja is, Trtviglio y kis vs Majlandhan

és tengeri kéreskedés«. Adda fónál, régi megerö-

Trese, Tressa, fó Májland- sített várral , 6,180 1. va

han, melly a* Lago Mag- gyon kereskedése.

gióretót a' Lukarni tóval Trevigno, 1. Novigno.

öszveköti, és mint egy 2 Trevino , kis va Alava Spa-

1/2 nemet mfd hoszszú , 's nyol tart.ban , fekszik dom-

elég széles. ' , bon egy várral.

Trescorio , 1. Bergamo. Trevini , Treveri , Maas és

Trescburg , 1. Altenbraak. Rajna köztt lakott, zordon,

Tretkowicz , Dreskowicz, Tres- jó lovas, vitéz szabad.nép

kotowice, mvs Morvnban Belg. Galliában , fft vsok

Znaym ha j dan Brünn ker. volt An?usta Trevirorum,

vagyon egy pléb ja , 177 h. most Trier.

8»o 1. Ti ev¿sano , la Marca Trevigia-

"Tresen, helys. és kikötft hely na, vagy Trtvisana , Tarvi-*

a' keleti tengernél Söder- ti Шгк, Obsz orsz. han egy

mannland Svedi tart.ban. a' legtermékenyebb és'lcg
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fobb tart.kközzül, Welen- gettettek , melly falu m¿-

\tzei Kirs.ban; foglal 3 ura- iglan is Francz falunak ne-

dalmat , ugy mint •• Trevi- veztetik.

so, Feltre, ésBelluno ura- Tretio , kis vs , és erôsség1

dalmakat, 1801 Austriához Lomb. Vel. Kirs. Adda fó-

került, <Je az 1805-dik^ év- nál mellyen keres/.tül al-

ben Posonyban tett békes- kalmas híd vagyon , jeles

eég által az újonan alko- várral, melly 3 víz árkok-

tott Olasz Kirs.hoz kapcsol- kal keríttetik.

tatott, 's del nyug. felé jó Triadritia , I. Sophia,

részét állíttá Piave oszt. Triana , vs Sevilla Spanyol

nak , valamint azész. nyug. tart. ban , niáskép Sevilla

felé Tagliamento osztályét, külsö vsa, , mellytöl Qua-

most az Austriai Lomb. dalquivir fó által válasz-

Kirs.ban foglal helyet. A' tatik , és nehány hajókon

Trevisoi urad. igen terme- álló hid által köttetik ösz.ve.

keny és szép. Fö vsa Trianon,kir. mulató várFranc.

Treviso,, Tarvisium , (25* 49', orsz.ban nem meszsze Ver-

30" É. Sz. 29° 55' 15" K. saillestôl , csal< еду emele-

H.) régi megerösitett vsSi- tü, de a' külsö tarka raár-

le, és Piavesella fóknál, vány borítéka miatt igen

mellyek itt öszve folynak, szép 's gyönyör tekintetü.

Majlandhoz 32 mfdnyire; Francz. ors/..Ьап ezen mód

nagysága kozépszerü , va- szerént készült épületek ,

gyon egy vára , 2,500 h. nevez.etképpen a' szabadon

15,000 1. kik mindenféle ké- álló mulató, nyári , 's va-

zi mesterséget , és kereske- dász kastélyok valamely

dést üznek, sok ügyes kés vadas kertben, mellyek a*

kovácsokkal. Vagyon ittse- vártól , vagy fö épülettol

lyem , és gyapjú kézi mü- távól esnek , Trianon ne

ve. Széke egy Püspöknek. Vet viselnek.

Ezea vstól vette Mortier Triballi, al. Moesiában , dél-

Francz. Marsal , Trevisói re ; Ciabrus (Ischia) vize

Herczegi czimét. mellett lakott nép.

Trévoux , Trivultium , C45° Tribau , vs Morva orsz.ban

46 É. Sz. 22o 26' K. H.) vs Ollmücz ker. 576 h. 4,020

es Ain Fran, oszt.nak föhe- lak.

lye Saonefónál fekszik szép Iribbesees, kis vs , ált' iárás

egyenességben amphithea- Mecklenburgi Fejedelemseg

trom formában ; kereskedik felé Pomeraniában Trebaí

gahonával, barommal , és fónál 1,100 1.

nizlalt szárnyas állatokkal. Tribouhug, Trebocconi , falu

Treyder-Ла , 1. Aa. a' Dalmátiai Sebenico Gróf-

Treyen ,vs Szász orsz,b. Voigt- s.ban a* tengernél , holott

landi ker.ben, valamint Vodize falunál bi-

jpreysa , vs Hessen Casseli N. zonyos fekete szölö terem,

Her.ben , Schwalm fó bal melly szüli egyedül a'ma.

partján, mellyen keresztül ritfta , és drága árú Mara-

egy kö hid vezet , számlál schini borokat.

315 h. 2090 1. a tempi, ifik Tribocci , Trobochi , Rajna

órányira innént nagy falut mellett , Nemesek' szpm-

építettek a'Hugonatták,mi- szédságában lakott nép. Fö

d£n Francz. orsz.ból ki ker- vsok: Argentoratum (Ara^



burg) Tabernae (ElsazZa-

bern) Braucoraagum (Bru-

mat) Helcebus (EIij Gallus

eredetüek voltak.

Tricastini , Druentia és îsara

vizek köztt, Rhodanusnál,

Cavarok mellett lakott

nép Galliában; fö vsok Au

gusta Tiscastinorum (S.

Paul de trois Chateaur.

Tricastinois, tart. Francz. orsz.

ban Also Dauphinben.

Jricca , vs Janjah török tart,

ban , Erechte vizénél Sa-

labriánál-, Görög Püspök

lakással vagyon Görög fö

oskolája is.

Triciur , Tridschiur , helys.

Travankorban Malabari

parton kelet Indiában, hi

res Bramin fö oskolával.

Tricoriusok , Vocontiusok*

szomszédságában , Galliá

ban; erre* járt Hannibál.

Fô vsok Vapincum.

Tridentini , Rhaetiában Jakott

nép , fö vsok Tridentum

(Trento , Trient)

Tridenti havasok , hegyláncz

Olasz orsz.ban , melly Ty-

rolísig terjed.

Tridentum, 1. TrieiJt.

Triebet , kis vs és vár alsó Lu-

satiában Guben ker. 200 h.

lakosi agyagból edényt. és

jó olvasztó lákosokatkészí-

tenek.

Trieben, falu felsö Stajerban

Judenburg ker. a' tart.nak

legnagyobb hámorival ; va

gyon 1 1 kemenczéje F. U.

az Admonti Püspokség ,

szomszédjában kissebbvas-

hámort is találni.

Triebendorf , falu felsö Stajer

ban Judenburg ker. Mur

fónál nem meszs/.e Murá-

tól. A' mint egy itt talál-

taló emlékkô mutatja ,

alkalmasint itt volt Sene

ca számkivetésben.

Trient, hajdan Püspokség,

most Herczs. Tyrolistól del

felé , a' Tridenti havasok

között ; a' tulajdoni Tyrol-

lal , és a* Velenczei tart.

nyokkal határos, és mint

egy 7o □ mfdet, és 150,000

l.kat foglal. Az Austria!

ház hatalmában vala , 1803

a' Salzburgi választó ház-

hoz, 1806 Bajor orsz.hoz,

1810 az Olasz Kirs.hoz jött,

mellyben felsö Etsch osz-

tályt formálta, most is-

mét régi ura birtokában

vagyon , kitöl Tyrolis Her-

czegséghez kapcsoJtatott.

Lakosi közzül többen be-

szélnek Olasz mint sem Né-

met nyelven. Ôszvér, és ló

helett a* magas hegyeken

ökrökkel , és tehenekkel

járnak. Jeles e' tájékban a'

derék bor termes , de ke-

kevés gyümölcs vagyon. A'

nagy forróság nyárban ,

és kemény hideg télben

igen terhes. Fö vsa.

Trient , Trento , Tridentum,

(46° 6' 26' E. Sz. 28o 43' 30"

«. H.) Etsch fónál, mel-

lyen által 146 láb. hoszszú

fa híd vezet. 700 h. 's 7000

1. vagyon Lyceumja, 'sse-

lyem fabr. Itt vala hajdan

ama hires Egyházi gyülés

1545-tftl egész 1563-igS. Má-

ria Maggiore temp.b. melly

ben igen nagy , és tekin-

tetre méltó orgona vagyon.

Széke egy Püspöknek.

Trier, Trêves , Archi-Episco-

patus Trevirensis ; a' Fran<

pevolutio elfttt hires Ersek-

sé,g volt alsó Rajnai ker.

nyug. felöl Luxembursrgal,

ész. felé Manderscheid Gróf-

s.gal , és Coloniával (Coin)

kel. felé Nassauitart.nyok-

kal , dél felé az alsó JPala-

tinátussal, és Lotharingiá-

val határos. Rajna fó oszt-

ja két rés/.re, és Mosel vi-

ze nedvíti. 110 □ mfdny»

térségen, 29 vskat, 's 23000«
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h foglalt ; egyenes jövedel

me 300000 for. ment, 200000

for. jött a' termésbôl , es

840,000 for. tett az adó mind

oszve ' tehát 740,000 for

lal. A számos templomo-

kon es haidani klast. kivül

nincsenek más nézéVre mél-

tó épületjei. Készítetik itt

gyolcs, karten 'st. ef. A'/ 7 /1- ... -i oj~'~"i n»"wi at. el. A'

meut evbeli ]ovedelme. Az fô igazgatókon bivüllakik itt

egész Ersekség í^mfdet ki- egy Piispök if, ki a' ha¡

vévén Montabauer , Lim- dani Érseknek követöie 

Francz. orsz.hoz kapcsolta- lyal , posztó , és gyapiú l¿z;

tott iSo. éyben.Termékeny mestersé^I.ezüetbánvával

lo borokból, vannak ezust Triersdorf, kir. vár és vadas

s vasbányáji és egésséges kertBajor ofsz.b Rezat ker

ferdfti. 38 tisztsegekre volt Trient, Trieste, Tergestum '

ñí^\',^llJ^n^ht¥ (<áf a**' é. sz.83lo e8;

több külombbféle Grófsá-

gok, uraságok, apátságok,

és klast. ismérték uroknak

a' Trieri fö hatalmat. A'

Prümi (Prumiensis^ és S.

Maximin bir. béli apátsá

gok is ezen Ersekséghez va-

lának kapesolva. A' Trieri

Ersek választó Feiedelem ,

és a' Római széknek Fö kan-

czelláriusa volt, 's hatal-

ma Francz. és Arelat Kirs.

ra terjedtki a* Császári vá-

lasztásban elsö jussal birt

voksolni. A'Császárral szem-

köztt ule által ellenben, he-

lye a' köz processiókban

egyenessen a' Cíászár elött

volt, de ugy , hogy közöt-

tök mennének a' Császári

czimnek vivöi. A' Francz.

bir.ban nagy részét tette

ezen Ersekség Saar Francz.

oszt.nak most legnagyobb

része a' Burkus À. Rajnai

N. Herczs. tartozik. Fô vsa

Trier , Augusta Trevirorum >

(49° 56' 37" É. Sz. 24° 18'

,5" K. H ) régi kozépszerû

vs 9,100 1. fekszik borban

termékeny kies völgyben

Mosel fónál , mellyen által

derék köhidvezet. A* káp-

talan templomSz.Péter tisz-

teletére vagyon szentelve,

és sok féle ereklyéket fog-

•_>- -y
30" R. H. ) Az Austriai Csá-

szársághoz tartozó parti

kornyéknek fö vsa , és leg-

nevezetesebb tengeri kikö-

töje , melly 181 1 esztendeig

szabad kikötö volt , és uj-

jonan ismét az; fekszik az

Adriai tengernek eggyik öb-

lénél ó ésújjvsra Theresia

vsáVa , melly a' tengernek

eçy ágától által hasíta-

tik , az után a' Jósef, és

Ferencz vsira osztatik. La-

kosinak száma a' Bécsi bé-

kességelott (19 Octob. 1809)

30,000 ment, de attól fog-

va a' kereskedésnek fen a-

kadása , és a* ki vándorlás

miatt igen megfogyott, ke-

reskedéssel, cseréléssel , hal

bé sózással, ital készítés-

sel 's t. ef. foglalatoskod-

nak. Egy igazgatónak, pol-

gári , és országi torvény-

széknek lak helye. Vagyon

Gymn. hajózást tanító os-

kolája, konyvtárja, túdós

társasága j négy könyv-

nyomtató müve , könyv-

áfosa , több kath. tempi,

(mellyek kozül a' volt Je-

suiták* , a' káptalan', és a*

pléb. tempi, az ó vsban

említést érdemelnek) 2 gö-

rög tempi. Ôrmény Barát

(Mechitarum) klastrommal



Ürmény könyv nyomtató-

val,egy Zsidó zsinagóga ,

egy reí", es egy szép luth,

temploma , egy püspöki pa-

lotája , több klastroma, egy

kastélya, két ispitálya, sze-

' gény , árva, és talált gyer-

mekek háza, 4 hajó csiná-

ló helye, egy nagy katonai

kaszárnyája , czúkor fabr.

Angol kö fabr. bársony ,

selyem , és czérna kéz mü-

vei külombféle essentiákat,

és más portékákat készíto

fabrikái, szép alkú palotá-

]a , nagy újjonnan épült

játék haza. A' Triesti vá-

sár tart. 1—24 August. Ke-

reskedése ieles , esztendön-

kéntig mili megy. Eszten-

dônként 3—6000 hajó sza-

lad be a' révpartba. Va-

gyon egy Olasz újság kia-

dója. — Mulatságaa' vsbé-

lieknek: a' nagy Molóban

ftenger öbölben) való ha-

jÓzás Olasz játékok , és té-

len a' maskarás bálok. La-

ltosai között. sok Olaszok

vagynak. — A' Triesti kas-

tély ;o,Octobr. 1813-banad-

ta meg vala magát diadal-

mas seregeinknek , midon

már a' ve , és a' kornyék az

elbtt elfoglaltatott volna.

— A' Triesti kornyék' , 3

1/2 □ mfdnyi nagys. 37,340

1. Számlál 2,766 h. 12 faluk

és ugyan annyi nrkjorol<at,

halaros a" Görzi Grófí. Ka-

rinthiával , és az Adriar

tengerrel. Az uralkodó reli-

gyio a' kath. azonban van-

nak Triestben több görö-

gó'k , protestánsok és Or-

mények is. A' honyi nyelv

nagyobb részént Karinthia-

béli és Olasz , találtatnak

mindazonáltal Német aja-

kú lakosai. Folyói cseké-

lyek, kettô a'nevezetesebb

u. m. Risandra, és Torren

te; Levegöje egésséges, de

a' közel lév6 tenger miatt

valamennyire nedves. A'he-

gyek,melyekezenkis tart.b.

találtatnak ..meredehek , és

kopaszok , de mégisjóbort

teremnek , mellyek közzül

különössen hiressek а'Рго-

seccoi borok. Találni itt

olajfákat is , valamint ra-

rancsot , czitromot, íügét ,

mondolát, gesztenyét , ég

más nemes gyümölcsöket.

Trtesting , fó Austriábpn Ens

fón alól, eredetét veszi Ka-

umbergnél a' Bér.si erdön

felül lévô fertályban a'

hegyben , és Kettenhoíhál

Schwächet fóba esik.

Trigiav , (Három fö.) 9,300

paris, lábnyi magas hegy

a' tenger színe felett Karin-

thiának ész.részében örökös

havasok fénylenekbérczein.

Trigno , Trenio , fó Nápoly-

ban ered Molise tart.ban.

és a' Velenczei tenger öböl-

be önti ki magát.

Trigul Formet, mvs felsö Mold-

vában 200 h. kereskedik.

'trim, Truma, fö vs Irelan-

di East-Meath Grófs.ban

Boyne fónál régi várral,a'

Meathi Püspök' lakhelye ;

yagyon némellykereskedése.

Trimmau , falu keleti Prusziá-

ban Tapiau ker. Alie fónál,

vagyon 80s savanyú vize.

Trinidad, (loo 38' É. Sz.) az

Amien vsban tett békesség

ólta az Angolokbirtokában

maradt Caraibi szigetek-

hez tartozik. Feks/.ik kel.

Indiában Tabago sziget,és

az Orinocói torkolat között;

nagysága 78 3/} □ mfd 180^5-

ben 2Й,477 1. voltak kik kö

zött 2,261 Európai (neve-

zetképen 663 Angol 505 Spa-

nyol, 1,003 Francs,) 5,275

ezínes emberek , 19,709 rab

szolgák, 1,43a mértéMefes,

és s/orgalmatos Indusok;

mind ezek 8 falukban lak



— 224 —

i ale , és mindeggyiknek tu- holott s/.ámos hadi hajós-

lajdon kath. Missionariusa sereg bátran eregetheti vas-

vala. Több hegyek talál- macskáit. A' vsnál fekszik 1

tatnak benne , mellyek Osterburg erosége. К eres- ]

majd 1/3 részét teszik az e- kedése nem igen jeles.

gész szigetnek több fóktól Trinkutte , egy a' Nikobari szi-

nedvíttetik. A' levegö egés- getek közzül kelet Indiá-

ségtelen. la Breu hegyen ban.

vagyon egy földi Szurkos Trino, Tridinum , Trinum ,

tó, melly 3 Angol mfdet (450 8' É. Sz. 2,50 sy K. H )

fpglal kerületében , ,50 láb- helyes vs Montferrátban

nyi magasságra fekszik a' Sardinia Kirs.ban ; 5,400 1.

tenger színe felett egy tüz- kereskedik barmokkal, és

okádó hegynek hamujával, sónkával.

és salakjával terített tájék- Tr¡notantes , Rom. Britanniá-

ban. Vannak itt8hajózha- ban lakott nép ; fö vsok

tó fók , mellyek közzül Ca- volt Londinium (London)

roni , és Gvataro ио Angol Cumalodonum (Maldon)

mfdnyire alkalmatos a' ha- Colonia (Colchester),

józásra. Öblei e' szigetnek Trian , a' hajók álló helye

a' forgo széltôl szabad ten- Paros török szigeten azAr-

geri nyugvást engednek a' rhipelagusban.

hajóknak,úgyhogyminden- Tripnto , kis fó* a'Nápolyitul-

kor bátran fekhetik benne só Fejedelemségben Nápoly

egy hadi hajós sereg.Termé- Kirs. a' Tarenti öbölbe

keny földe mellyböl 870,400 foly ki.

hold míveltetik , ád czuk- Iriostmw , Orosz eziget a* fe-

rot, kávét i pamutot, do- jér tengerben.

háuyt, kukoritzát , gyöm- Tripantry vagy Tripunetare,

bért, kék festéket, eok ne- à' Kochini Rajah lakhelye

mes gyümÖlcsöt, szerecsen kel. Indiában Bombay An-

diót , és legjobb építeni va- gol Helyts.ban,

lófát. A' Spanyol déli Ame- Tripoli, eggyik a' hires ten-

rikával való kereskedesre geren rabió státusok közzül

igen alkalmatos hely. A* Barbariában ész. Afrikában,

fñ helye Spanyol-Town. melly Kirs.nak is nevezte-

Trinidad, vs Cuba kelet In* tik ; fekszik a' küzép ten-

diai szigetben egy kikötö- gernél az É. Sz. 29o és 35o

vel. • és a' K. H. 28o és 370 kö-

Trinita, vs Piémont 4,500 1. zött , kel.röl Barkával, dél-

Trinity, legnevezetessebb hegy rol Sahara pusztával , és

Labradorban , melly ész. nyug.ról Tunissal határos.

TÓl dél felé az országot ált' Hoszsza kel.rol nyug. felé

fogja. 140 , legnagyobb ezélessége

Trinity, tenger öböl Newfund- mint egy 70 geogr. mfd az

landban. , egész térsége 4,680 □ mfdet

Trinkomale, (8o *ß* E. Sz. 81o tesz — Klimája meleg.de

12' K." H. Greenwíehtol) forrósága a' partok felé a*

reskedö helly kel. Indiai tetik: Nyárban az esönek

Ceilan szigetben Mavela- fogyatkozását helyre hoz-

gongatorkolatjánál, melly za a' harmat , télben nagy

 

itt derék kikötöt formál , és gyakor essök járnak. Ä'

száraz
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jzáraz fold felftl fúvó szél Bréberek , Zsidók, 's Szere-

tesz itt legnagyobb forró- csenek. — Az Arabs nyelv

ságot. Télben az éjjeknagy az elsö } és a* Mahomed r'e-

részént hidegek , a* napojk ligyiója azuralkodó. A' tu-

pedig tobbnyire melegek , nya , 's tisztátalan lakosok

mindezek mellett e' tart. kereskedésbol és rablásból,

nak éghajlatját általjába élnek. A' kereskedés több-

tekintve egésségesnek lehet nyire csak a' Zsidók , és a'

állittani. A' partok több- Törökök kezeiben vagyrín.

nyire egyenessek és megle- Kihordatnak : gyapjú , vi-

hetösen termékenyek; a' dé- asz , sáfrán , külombféle

Li táj jibán felemelkedó he- orvosszerek, és némely más

gyek , az Atlas bérczeknek földi termések ; azután a*

egyik részét teszik , jelea mi a' kereskedö társaságok

ezek köztt Garean hegye. Altai. ide hordatik : arany,

Belseje e' tart.nak vagy is. készítetlen réz , gyônçy ,

! déli része tobbnyire homo- szattyán, strutztól, harau-

kos pusztákbóláll , mellye- . zsir , violagyôkér 's t. ef. és

ket mívelninem lehet, nem Szerecsen rabszolgák. Euró-

látni itt fó vizeket tavakat pából bó hordatik : ppsztó,

vagy más forrásokat, miñ- selyem , és más materia,

deneket zárva tart itt a' üveg, borostyánko , és m is

tikkasztó hévség ; partjait gyöngyök , ni indenfeie vas,

> is csak kíspartifók, éspa- 's sárga réz portékák , fegy-

takok nedyítik , mellyek verek, deszkák.és más fane-

a' tart.t termékennyé te- ,mek,kávé, czúkor éssok féle

azik. — Termései: czitrom, füszerszáraok. — A* TorÖ-

narancs, mondóla, füge* kök a* tö uralkodók e' tart.

egyiptomi szilva, sáfrán, ban» melly a* Sultán oltal-

sennaleyél , gubacs , kevés ma alatt.áU; uralkodik pe-

gabona (a' fôldmivelésnek dig itt kén.nyén egy örö-

fogyatkozása miatt)dean- kös Basa ki máskép Deynek

nál több mindenféle kerti is neveztetik, és a' Török

vetemények , kôzônséges Sultánnak adófizetoje. A'

gyümolcs bôségben, bor; Status jövedelme i/i mill,

a'barom nevelés szembe- tallérrabecsültetik. Az ors/.,

tünö , kivált a' ¡uhtenyész- hadi ereje' a' Török polgár

tés. Legszámosabbak a' ra- katonaságból áll , melly-

gadozó allatok , ezek kö- hez más seregek is tartoz-

zül a' török rókák (Soha- nak az Arabsokkal. A' ten-

kal) azoroszlányok , éspar- geri ero 7 felt'egy verkezett

duczok igen ritkák, dean- hajóból áll , rabiase csekély

nál számosabbak a' kigyók értékü. Tripoliho/. tarto/.ik

¿s a' skorpiók ; halak > és Baria tart.nak partja is,

tnéhek naffy bôségben talál- * és a' Fessan tart. Fô vsa

4 tatnak itt. A' hegyi kin- Tripolis, (lakosinál Tarabi-

csekról ugyan semmibizo- lis) e' hozzá tételle', d¡ ßar-

hyóst még nem tudni ; de baria, ho#y ей által kü-

y azonban azokban sincsen lômbôztessék Tripoli di So-

fogyatkozás. A' lakosok szá- ría vstól , Tripolis, ("32° 33'

.-ma 1 mill, megy , kik Tö- 40" E. Sz. .30» 4.5' lj¡" К,

ifrökök, Mauruszok, Arab- H.) a' Basa , é\ a* kormany

- eok , vagy is Beduinok , széke , fekszik a' tengerp«!,

HUB, LEX, V. DAR. 1.5
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ftiee« *e egyiptoini szilvá- se vagyon kikészitett sao-

Vtíl gazdag tájékban; höre rösbörrel, es ftilde termé-

l mfd tészen, utszái szükek sivel.

's tisztátalanok ; alacson , Triptis, kis vs Szász orsz.ban

ronda , négyszegü kövek- Neustadti ker. sok takácsok-

böl épült házakkal , va- kal és kalap fabr.val.

gyon 5 Török mecsetje, Tripunciare , 1. Tripantry.

mellyek közzül legszebb az Trielan tt ¿icunha , a sziget

Ósman Basáé ékes emíék Cap fónál déli Afrikában ,

oszlopával, szép kCz fer- mejlyek utóbb az Élelem

döi, nagy rabszolgák fog- szigetiaek neveztettek ; od«

háza,egy S. Ferenczszer- intéztetett egy kit letelepe-

zetbéli Alyák klastr. és dés , melly e' szigetet lak-

szép temploma, egy a' be- ja, és kel. India felé dta-

teg keresztény rabszolgák zó hajókat élelem ra el kell

számára épült ispitályal. néki táplálni. Fôldjeéekli-

Lakositobbnyireszegények, mája mejd csak nem ol

es nagyobb réazint kézi lyan mint Madera szigetá

rnesterségekbôl tengôdnek. ésAzoráé, de a' kikötök

Kereskedése jeles. A' félke- itt jobbak.

rek formaban készült kikö- ТгШсМнараЩ t Tirutschina-

tôje szép , bátorságos , és palli , (ai az : 3 kis temp.

)й1 meger6sített,de mindaz- vagy oskola^ tart. Madras

által eíegendoképpen nem Angol Helyts.ban kel. Indi-

védelmeztethetik. A' ten- ában, Koleron fó hoszszá-

ger felöl való bé menelel- ban , fft vsa.

nél a' Vsba nevezetes a* IriUchinapalU , (160 50' É. Sz.

Markusz Aureliusz Császár 900 mi* К. H.) Koleron fó-

tiszteletére fellállított ró- nál, nagy kornyékkel, de-

maidiadalomkapu; ezenfe- rék palotával sok templo-

101 találni itt némely más mokkal, és más nevezetes

emlékezetre melló régisé- házakkal , a' vst <i erös fal

geket is , kivált fcoporsó- keríti , és erös feileg vár

kat. védelmezi. Az Angoloknak

Tripoli Syriában , vagy di So- fó hadi helyek ; ettöl füg-

r/a, 1. Tarablüs. nek Taujore , és Madura

Tripolis , 1) vs Phoenicíában, országok.

Arcetöl ï8 mfd ; Sidon , Trittau , falu a' Dániai Hol-

Tyrus , és Aradas vsokból stein Hers.ben , és egyszer

népesült ; rago-ben elpusz- 's mind ált' járás a* Bill

títtatott, most ; Tarabbas. vizén, sárga réz mtihelyel.

«) E* három vsj КаШа , Triam Sxltécé, Szliacse , mva

Dipoena , és Nonakris , Ar- Liptó Várm.ben , Vág vize

kádiában. 3) Tartomány mellett , ïtosenbergàhoz »

tul. Afrikában Oea , Sabra- ora , Znyo Várallyai ura*d.

ta és Leptis Magna vidékít hoz tartozik, lak. tót. kat.

foglalja magában. 4) foíyó \6 savanyú vízzel.

víz azon nevü hely mellett Trivanderaa , l. Travankor.

Capp. Pontusban.^ Triveritó , (41° 48' É. Sz, «2°

Tripolitza , megerßsitett fí> vs la' K. H) krs vs a' tulsóV

Mereában Sakkania ker. Nápolyi Fejeds.ben Nápoiy

ben 12,000 1. lakik itt egy Kirs. fékszik dombon Tri-

Basa t nevezetes karwkedá- yin» fóaál 2,000 lv



Trívero , vs Piemontban 3,260

lak.

Trocaitano , Turcazzano , kis

vs Lomb. Velen. Kirs.ban

Lodi tart. határán лет

meszsze Adda fótól.

Troühtelßngen , Fürstenbergi

urad.ban , Hohenzollern-

Sigmaringen Fejedelemség-

ben, hasonló nevüvsals27o

1. Schmeicha fónál.

'trogen, szép, nagy és szor-

galmatos lakosú helys. Hel-

vetziábaa Appenzell bant.

Ausser-Roden к, a' tart, ren-

deinek második gyüléshe-

lye ; 2250 1. vs házzal , Ar*

chiviummal, fegyver ház

zal , és beteg ispitályal. Itt

es ennek tájékában sok vé-

kony gyolcsot készíttenek.

ljb ora járásra e* helységen

alól hires ferdñre találni.

Trogg , szoros tengeren Rü

gen és Hidden-tó között Po-

merániánal.

Troglodyták , (Barlangíakók)

az az , ally emberek , kik

barlangokban laknak , és

innént Barlanglakóknak

neveztetnek ; még most is

vannak illyenek Arabia ,

és Afrika hevesebb tájé-

kaiban.

Trois Rivieres , (Les) Trisfu-

vius, s/.épen épült vs abó

Canadában , a' Brittusi éez.

Amerikában Achupekahi-

gan , és Moricz fók' Sz. L6-

rincz vizébe való szakadá-

sánál 2,50 h. 1,200 1. több

tempi, és 2 klast.mellyek-

nekApáczái legokosabbak-

uak tartatnak egész Cana

dában , készítenek ezek

fény üzésre szolgáló szép

tárgyakat , kivarrásokat ,

xnesterséges játék eszkö-

zöket és más eféle csekély-

ségeket ; vagyon egy vas

fabr. kikészített szörös bör-

rel való kereskedése,e'hasz-

Tios, raelly most leginkább

«17 —

Montreal felé vette útját,

azért a' lakosok többnyire

az ittáltalútazókáltal él-

nek.

Troiik , Troizkaja Krepost ,

az Orenburgi liniánakmeg

er&sített határ örzö vára.

Orenburg Oros/. Helyt. 500

h. közel a' Kirgisi határ-

hoz , a' Kirgisiekkel csere-

vásárt üz, valamint a' Bu-

charokkal is, Taschkentek-

kel 's a' t. kik tartomá-

ny i gyümölcsöt , lovakat,

arany fôvényt, Indiai ma-

tériát 'st ef. hordanakide.

Troizkaja Krepostna Taganrokm

1. Taganrok.

Troitkoi-iergiew , vagy Tro*'-

tza-Sergieftka - Monastir , S.

Háromság Vagy is S. Ser-

gief klastroma , legneveze-

tesebb klastrom Orosz orsz.

ban Mosiwa Helyt. magas

és vastag fejér kôfallal vé-

te tik körül, mellyet felül

haladnak a' klastromnak

minden tornyai és bupjai.

Vagyon 9 templóme , ezek

közzül a' fö templom igen

leles, nem kiilomben va

gyon 400 könyvbol álló Bib-

liotecája , egy Seminariu-

ma mellyben 200 ií"]ú papok

neveltetnek ; nagy 's alkal-

mas vendégfogadó házzal a'

jovevények számára kik id*

számosan jönnek búcsúra,egy

igen együgyü császári palo-

tával , mellyben nevezetes

az a' szoba , hol I. Péter Cs.

ki a' Strelitzek zenebonája

alatt ide szaladott , tör-

vényszékét , és lakását tar-

totta. Közel vagyon a' ha-

son nevü helys. 70 h. 860

1. kik többnyire kereske-

dök más idegen útazókkal.

Troja , vs Capitanata Nápo-

lyi tart.ban sok l.kal, és l

Püspöki székkel öt pléb.

templomokkal, 's több klas-

tromokkal. Itt feküdt haj-



dan Aquilanum vsa.

troja, llium regenten bis

Asiának fö vsa vala Xan-

thes í'ónál, fekvö Troas tart.

ban , Priamus Kirs.ga a-

latt; a' világ teremtetésének

»870 esztendejében 10 esz-

tendeig tarto ostromlás u-

tán a' Görögöktöl elpusz-

títtatott. Még most is lát-

ni itt némely maradéko-

jkat beiöle az Asiai Török

ors/.. Lan , Anadoli Basaíág-

ban , kel. feléazAsiai Dar-

danelli vártol Simoisíónál,

melly nem me.szsze innét

a' Scannender fóval öszve

i'oly ; mellyek azénak tar-

tatnak ; de ezt nem hiszik

sokan. L. Ilium.

Tró/a , volt Egyptomban is,

Memphis mellett.

Troki , Trocum , vs Wilna O
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gyon útja csinálva , utóbb

minekelótte a' l'óval öszve

folyna, egy völgyön megy

által. Hos/sza 120 olí, 15

olí dzéles. 9 láb mélys. és

8 zsilipje vagyon. Sok esz-

tendükig tarto munka után

esa к 1800 készült el egészen.

A' kel. tengert az északi-

val a' Dániai tenger szo-

rosan túl öszve köti , és

Stokholmból a' keleti ten-

gerre a'Malar-tón keres'ztül

a' kanálisba ,' és Arborga

íóba , innét a' Hilmar ton

által Schwart-Elfbe , és az

ó csatornájába , innét pe-

dig a' Wenner-tón által a'

Götha-Elfbe , és az & csa

tornájába egész Göthebor-

gig a' Cattegatba vagy is

az ész. tengerbe hajózhat

az ember.

rosz Helyt. Niemen fónál Tromper-Wieк , nagytenger-

5000 1. és csudálatos Má- öböl PomerániáLan.

ria képével , menyhal fe Tromsüe , sziget, Norwegiai

gása jeles

Trolihñfla , nevez et es helys.

Svetiában kel. Gothlandiá-

tól dél nyug. felé több mint

300 1. najó készító hellyel,

kováes mühellyekkel , ör-

lö és fürész malmokkal 's

a't. FeTtszik a' Götha-EIf

í'ónál , melly itt hires viz

rohanást formál, és a' Troll-

hätta kanálisnál. Az úta-

zóknak nagy számok melly

ide tódúl a' természet' , es

Drontheim Megyében Nord-

land tisztség szélén.

Tronda, Shetland aziget Scal-

lowayhoz által ellenben 3

mfdnyí hoszszassággal.

Tronto, kis fó a' Nápolyi A-

bruzzó íulsó rtiszében ered,

és á' Velenczeñ öbölbe ön-

tî ki magát. Fittöl vette ne-

vét

Tronío , osztály az eltörlött

Olasz Kirs.lian; foglaltaaz

Egyhézi birtozhoz tartozó

Camerino delegatiót.

vs Piemontban

mesterség' csudáját látniy

és a' csatornán való hajó-> Tronzzano ,

zás igen kellemetessé teszi 2,540 1.

e' helyet. • Tropea, vs Nápolyban a' tul-

'Trollhaaftai Canális , mester- s¿ Calabriában 4000 I. Püs-

séges fó» melly által Gö- pöki lakással , damasz,at-

íha-EIf víz rohanások kö- Iasz , és kanavasz fabr.

rül , vétetnek , és az egész Troppaи , Lichtensteini Fejed.

Gothenburgig a' hajózásra Herczs. Austriai Silesiában,

alkalmatossa tétetnek. Kez-

dftdik a' vízrohanáson fe-

lül , keresztül megy egy kis

ton, azután 72 lábnyi ma

gas hegyen keresztül va-

Mohra ésOppa fóknál.mel-

lyek azt a' Prusziai Silesi-

ától választják 5 vsal , l

mvaal , 160 faíukkal , 75970

1. kik nagyobb részéntkat.
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Semmi hegye nincsen , ha- Trowbridge, helys. Wilt Xn-

nem csak dombjai , kevés gol Grófs.ban Were fónál,

erdeje , koíépszerügabona- hol szçp vékony posztó ké-

termése, jó s/.arvasmarha szíttetik.

nevelése. Folyói : Odera , Trowis, Ern, fó Irelandiában,

Oppa, és Möhra. A' Német,/ melly Ulster tart.ban Car

es Silesiai-Morva nyelvet ne tóból ered , és a' Done-

beszéllik lakosi. A' Pruâ- gali öbölbe szakad.

sziai-Silesiában fekvö része Troyesr, Augustomana , (48o

e' Fejeds.nek Jägendorffal 5" É. Sz. г\0 44' 34" K.H.)

èggyiitt teszi a' Leobschütz fô vs Aube Francz. oszt.

keriiletet és 19 Q mfdet ban, szép nagy , egyenes-

. foglal 71100 1. Fô vsa ségben Seine fónál 24,060

Troppau, Troppavia, Oppivia 1. egyenes és széles útszái ,

C490 50' 1" Е- Sz. 35o 30' 30" de. csak fából helytelenül

K.H.) Oppa fónál jól építve, épûlt házai vagynak,szép

és megerösitve , ¿00 h 9000 vsházzal , réffi várral, melly

1. diszes egy várral , kath. hajdan a' Champagne Gró-

Gymn. 3 kath. plébánia fokhoz tartozott , 6 ispitál-

tempi, posztó készítéssel , lyal , szegények tartására

szappan fôzéssel, fegyver való intézettél , fö ,oskolá-

fabr. konyvnyomtatással , val , bibliotekával , vize a"

Theatrommal egy паку Seine fó. Számos és neve-

vsházzal, kerületi tisztség- zetee gyolcs , pamutmate-

gel , Pósta tis/.tséggel , va- rra , posztó, papiros, pér-

gyon mezei gazdaságra ü- gament , viaszas vászon ,

gyelö társasága, ¿"izimal- bór , kapcza , kikészített

ma , 4 deszkavágó malma , szorös Ьйг , szarv , 's t. ef.

és 1 papiros malma , 3 posz- fabr. Ezekkel borral és ga

to kallója , a tégla égeto honával nevezetes kereske-*

színnye ,egy kereskedóhá- dést üz. E' vst egy Püspök

za , 2 kaszárnyája, egy lö- és az oszt.nak minden fô

völdozö és mulato helye. igazgatóji lakják. Az 1814

Vagynak itt 96 posztó csi- esztendöben sokat szenve-

náló mester emberek. dett a' hadi népségtôl.

Troppelwicz , kis vs , hasonló frschitz , máskép Tirschits y

nevii fónál a' TroppauiSi- mvs Morva orsz.ban . 011-

lesia Feieds.ben. mutz ker. vagyon pléb.ja.

Tropptitwicz , nyilt vs Trop- 9,5 h. 610 1. az Ollmuczi káp-

pau Fejeds.nek Prusziai osz- talan jószágához tartozik.

tályában Silesiában. Trschonka , 1. Schönlauke.

Troja , kis tengeri vs Söder- Trsttenna , tót mvs Árva Vár.

mannland Svecziai tart.ban több mint3oo h. kat. temp,

egy kósziklás helyen a'ke- 26З4 1. és 13 Zsid, Szembe-

leti tengernél , holött 24 tuno gyolcskereskedése , *»

Januáriusban egy országos nagy marha vásárjai vagy-

vásár esik. " nak.

Trojsinven, mvs Wurtemberg- Irubsschewsk ., vs Orel Oro&í

ben Felsö-Neckar orsz. bi- Helyt. 503 h. 3000 1.

róságban 1,560!. * 3*ruchmenok , vagy Tercchme-

Troszburg , mvs Bajor orsz. nok , kozonségesen Turko-

ban isár ker. mint egy 900. manok , Torök - Arménie*

\ és egy Várral. lakoai a' Törökökkel Qtt



те atya fia 5 od ott Tat«r nép

ség , melly terök ny elven is

beszél, és vélek nyug. Asi-

ában vándorlott; ez haz¿V

lan nép, a' kietlen tart.k-

ban csordáiával ide 's to-

vá jar , mellyekben ezép,

és köver legelöket találni,

eren nép több csapatrava-

gyon felpsztva, es minde-

niknek vagyon tulajdon

Fejedel. A'kiközülpk fegy-

vert vjselhet , örömmel

visel : Legnagyobb gazda-

ságok csak marhából 411 ,

nevezetképpen tevékbol,bi-

valokból , kecskékbol , 's

fôkép juhokból. Téj étkek-

kel , irós vaj jal , és hussal

táplálják magokat. Annyi

marhát vágnak , hogy el is

adhatnak a' husból , és ha

valamelly vshozkozel tar-

tózkodnak , csak nem ma-

gok tartjákel egyedíil azon

vsnak mészárszékjeit szük-

eéges vágni vaI6 raarhával,

meUyért gabonát fegyvert,

Tubázatot , és kész pénzt

kapnak. A' fejérnép fon

gyapjút , és asztal teritöt

■z6v, a'férfiaknak egyedül

a' dohányzás, és marna ôr-

zés a'foglalatosságok. Szün-

telen lovon ülnek , láncsá-

jokat vállokon az oldalo-

kpn görbe kardot, az övökr

ben pedig pisztolokat hor-

doznak , és igy vígyáznak;

er&s , és fáradhatatlan ka-

tonák , a' Törökök is igen

félnek tolök. Nagy része e'

pásztor népnek, melly tél-

ben a' szelidebb déli tart.k-

ban tartózkodik , nyáron

ismét a' havas Camasusz-

tól hívesítetett órmény

tájjira visza тегу, holott:

akkor zoldség b.orítja a' kies

természetet. Á* Truchme-

nok Mahomed religyióját

követik , vannak köztök

Fanátikusok is.
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Truchmenok-tartománya , Kau-

kásiában , az egész keleti

Kaukasust foglalja. Ezen

Truchmenoknak birtokai

a' Káspiumi tengernél fek-

s/.enek és a' világ legszebb

tájékai kcizé számlálta tnak,

nagyobb rés/.ént S< hirwan

tart-hoz tartozandók ; de

spk Familiák közftlök füg-

getlenek is. Pásztori népek;

és a' Torok-Tatár nyelvet

be.szélik.

Truchmcnoh - tartománya , (а.'

keleti) Chowaresm tart .

nak egy része Tatariában ,

fekszik a* Kaspiumi tenger-

nek/ keleti vidékin , ezek

és Aral tava között Orosz

bir 's Persiának némelly

reszeivel , és Chiwa ország-

gal korül vpve. Többnyire

homokos , részént termék-

telen puszta, vízben szük-

séget szenved , azonban

vagynak némejy megle-

hetos termékeny tartomá-

nyaiis. Földe, ámbar nagy

részént hegyes , rriindazál-

tal terem valami kevés ga

bonát is , de a' marha n e-

velés sokkal virágzóbb a'

foldmívelésnél. Vagynak itt

tevék , lovak , szarvasmar-

hák, napkeleti juhok, kecs-

kék. 'st. ef. találni rókár

kat, vad macskákat , vad

kecskéket. A' szárnyas ál-

latokból , és halakból sin-

csen fogyatkozása. Az ide

való Truchmenok, kik taf

tár fajbéliek , durvék , tul-

datian ok formátlanok , sza-

badságot szeretok , és tór-

vénytelenek. Ide 's tova jár-

nak , és többnyire minyá-

jan marha - tenyész-tésbôl

élnek azért gondolatlanok,

és nagyobb részént szegé-

nyek. Csak kevés közzülök

a' mezei munkás , vagynak

közöttök mester- emberek

is« rqások kereskedök j és
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h"*josok; ^agynak ollyvnok gazgatjAk 46a h. 3,0t© I,

is, kih ** ragadczásból éloek. Trübetwínkel t urad. kast. 4«

Sem Fejedelmet . »em ne- falu Austriában Ens fón a^

m*-s<»éget isméroek «egyedül lól a' Bécsi erdö alatt lev6

a.' k. választott leí0re¿'ebb fertáíyban Triestíng fónál,

familiák ákal kormápyoz- pléb.val 77 h.

tatnak , kíknek »¿-fto keyé» Тгищаи, nemes jószág és fa»»

tek in <*t*k . és natalmok lu Austriában i£ns fon a luí,

vagyom Mind«zonáltal egy a Bécsi erdö alatt lév& fer-

része e' oepcek egy eröszak- tályban 99 h. és pléb.

. k*l ucalkodo Rirg'siai Fe- Truro , kis vs Cornwall An-

jtdelem' Дз taima alatt gol Grot's ban , nevezetes-

nyog, Derék vitéztk a' sek a' ciinbányái.

Truchmenok és 40000 em- Truttnau, i Au keleti Fruazr

bert ki állíthatnak az üt- s/iábai» 1 mídnyire Kônjgs-

közetre. Az uralkodó ve- bergtol , papiros malom-

ligyió köztö'i a' í.lahomed mal, és betü öntö müvvej.

hite. E* Truchmenok tart. "íruppiUo ¡, (390 ю' É. Sz. 12»

hoz iartoznak: 1) a' Kula- 4' К. Ц.) Estremadura tart.

11 szigetek a* Ka>piuini teл ban Almpnte íónál 3,600 1.

geren ; 2) Mangiáchlas ; 3) ¿4 "árral,

DiupKaragan vagy Tjuk- Truxtih , vs ó Mexico Spa-

kavagan, 4} Burunktsch.uk- nyoi Vice Kirs.ban Guati-

tapschaga ; 5) Karabugas ; mala torvényszéki ker.

6) Sandor obele , Balkan, Honduras tart. ban, Hondu

tt 8) Krasnaja-Woda ne- ras ôblénél , jó kikötovel,

vet viselô tart.nyok. fruxiüo , t >rt. Peruban déli

Iruçhtess von HTalföurg. egy Araerikában Lima torvény-

orsz. Grófi цепи , melíy a* t*eki ker arannyal : gabo-

Róu\t i Sz. bir.ban ак örökös nával , gyümölcsel hüve-

Adztalnok tisztségét ÇDepi- lyes veteményel , sertvé-

f«ratus) binta, és derek Ьдг- sekkel 'st. еГ. bovelkedik

tokai valának S^eviában , 12,150 1. szárolál . kik jó

Pruss-ában Pomeraniában, pamut raateriát , és aszlal

és й'; Brandenburg» Márkb. terîtôket készjtenek. FÖ

12 □ m'dén 34,000 I. jöve- vsa

detrae 1,50,000 for. ra ment. Jruxilh, Turris Julii, Limanal

Az ör?gebb!k a' Pamiliából együtt ez egyedül »köfallal

visóltc a b\r. örökos Asz- körül vett vs Peru tart,

taino1* tisztségét. Çhimo volgyében , lakosír

Trugmhofen , he.zyi vá* Dis- пак száma ,5,52o Iélekre

cbingennél Bajor» orsz.ban megy , vagyon Püspöksege,

ffelsö Duna k^r. a' Thurn , ,5 Barát , é¿ 2 Apácza klast.

és Taxis Fs;<-delmek lakhe- kereskedésél a' 2 óráuyira.

lye , széke a! tisztségoek. tá,vol fekvô Guanchftco^ ki-

Trüban , (Morvai) jól épiilt kötöv'ei.üzi, ezen kereske-!

vs Morva o'sz..ban Qllmütz dése czúkcból , mézbôl»

lier. Trzebowka rónál , va- Raspadurából (czökor sü^

gyon pléb.ja 's. egyszer's- temény) ris-kásából h»ris-

mind dékánysága , pompás nyábol 's.t. ef, étl. A1 va

kastéllya só és út-v¿m fo vidékjében találnj palotán"1

tisztsége , Piáristák laf ása, pyramisok', várak/s viz ác-*

IrÜK a,' ï\4met fô asjkoját; ir mi^tak" orn;«d^k*t Ш
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kásokvagy is Királyok ide- Püspök Iakással.

i é hol. _

Tryóerg , vs Baden N. Herczs.

Ьеп Duna ker. 68o 1. kik

minder» féle szalma porté-

kákat készítenek.

Tnemesno , vs Posen N. Hercz-

s.ben rendbéli regularis Ka-

nonok Apátságával , 's egy

&zép konyvházzal

lichatschui , nagy fó Asiában,

' eredTibetben,és hátulsó In

dia felé foly.

TthaSakan , nagy fó Songa-

rey tart.ban Asiábán.

Tichadian , 1. Mingrelia.

Ttchai-jtatut, vagy is a' T-tcha-

rek siabad tart.nya ; függet-

tart. Lesghistanban Kauka-

siában a' Kaukasus' déli á-

gának tôvében Alosan és

Samura fók között. Lako-

si A^arusz eredetüeknek

tartatnak , igen félelmes,

és rabió népség, nagy ré-

szént koborló , és zabolát-

lan gaznépból áll , Maho

med küvetñi ugyan , de a*

religyiojok tovényeit nem

igen tartják. 17 falukban

és 1800 h. laknak , és kis

erötlen Fe^edelmektöl kor-

mányoztatnak. Fö helye

Ttajkások Diítrictuta,igy nevez-

tetik Magy. orsz. azon szeg-

letében, mellyet a' Duna,

és Tisza bszvefolyása Bács

Várm. formál. Ezen Distri-

ctus 17 24/100 mfdnyi tér-

seget foglal , nevét veszi

Csajka Rácz szótól , melly

Hazánk alsó tájjiban szo-

kásban levo bizonyos for-

májú hajót tesz ; ezen ha-

jós sereg 1771 a' Duna,Szá-

va , és Tisza védelmezésére

rendeltetett. Minden lako-

si ezen katonai ker.nek,

melly torvényes hatalom

szerént a' Slavoniai katona,

határhpz tartozik,a'Tschai-

kist a' szolgálatra köteles-

sek, A' nem egyesült Gö-

rög egyházhoz tartoznak

nagy részint , és ezek Bá-

csi Püspök alatt állanak ,

de vannak kath.sokis, kik

a' Kalof sai Erseki Megyéhez

kapcsoltattak. Ezen hajó e-

rónek tellyes száma 1,115

személybol áll. A* batal-

lion stabja Titel mvsban

fekszik. Az egész kath. ker.

lakosinak száma 17,600 lé-

lekre mégyen.

Tschar falu. Ezen tart.hoz Tschakathurn , 1. Csák tornya.

tartoznak : Zeighar , Ka- Tschamdara , erôség Aschem

degh , és Telia birtokok is

mind ôszvezégessen 800 Fa.-

miliával.

*ltçhagaing vs Birmani orsz.

\ban Iravaddy fó jobb part

ean egy dombnak tôvében,

aV egész országnak min-

den tájékaiból valópamut-

f ö lerakó hely, melly itten

mestis/.tittatik, azután to
' Il r^i' • it Л ¡il . 1

orsz.ban hátulsó Indiában

Burremputernél.

Tschampenir , vs a* nyug. Ma.

rattök tart.ban , ele Indi-

ában egy eggyes hegynek

tôvében, mellynek csúcsán

Pavaghar kastély fekszik ,

sok posztó készittetik it

ten.

Tschandd, 1. Csanád.

vább Chinába hajókon el- Tschanda , vs a' keleti Marat-

hordatik.

Tsch'é.tnerpur ,

sok Bramin

Bundelkund

Indiában.

Tschaisy , helys. Odischy ker.

bea Mingreliában Görög

tok Statusában Berar tart.

kereskedö vs ban, homokos tájékban,

templommal , derék erftséggel.

urad.ban kel. Tschanderi , hajdan igen nagy

most megcsökkent vs a'

nyug. Marattok Statusában

Berba , vagy Betwa fónál



bészit finom pamut mate- szitéssef , és gyolcs fénye-

riát. sitö fabr. és derék gabona,

Tschandernagor , Chanderma- viasz , méz , és fadgyu ke-

gor , (229 §\i 26" É.Sz. 1060 reskedéssel.

9' K, H.) mind eddig Fran. Tschecñok , Tschegok, l.Basi-

telepedés Bengaliában kel. anek tart.nya.

Indiában Hugly fónál, kis Tscheck , 1, Amarsur.

birtokkal , mellynek Jterü- Tschedrin , Í. Schedrinks.

lete egy óra jarás. 30,000 Tschegertó , Il Hodosch-tó.

1. ezámlál , egy kikötövel, Tschektahs , 1. Chactaws.

most az Angolok kezében Tschelga , fö vea hason nevü

vagyon, ker.nek Habessiniában ,

Tschaneti , vagy Saneti , kis Dembea tart.ban Sennear

népség Torok-Georgiában Kirs. határján a' hova csak

a' fekete tengernél. egy szük járás vézet ; szem-

Ttchao-king fu , legszebb vs betünó kereskedö vs és vám

Quan-ton Chinai taTt.ban hely.

tágas kikötövel. ' Tschemagem , vs Taschkent

Tschapor vagy Schahpur , vs a' tari,ban tulajdonképpen

keleti Marattok Státusá- való Tartariában 790 h. és

ban Berar tart.ban hajdani mintegy 3,000 1.

fö vs Berárban, nagyobb ré- Tscheni , fó Kaukásiában ,

ezént Afghanok lakják. kik mc-lly a' fekete tengerbe

igen jó vas portékát készí- ömlik.

tenek , és evvel egész Ben- Jscherai , Agàus, 1. Agaus.

galiáig kereskednek. -, Tscherdün , vs Ruszsziában

Tscharek-Státussa , l, Tschái- Perm Helyt. Kolwá fónál ,

Status. 354 h. 2500 gabona , és ki-

Ischarpoi , egy a' Kuril i szi- készített szörfts börrel va-

getek kö/.zül. 16 kereskedése vagyon.

Tsc/iaruk , fó Georgiában a* Tscheremissek , Finniai népség

fekete tengerbe szakad. Orosz bir.ban a' Kasani és

Jschasiow, igen magas hegy Orenburgi Helyt, Kama fó

Moldaviában , mellyet a' partján , honnyi nyelvökön

naplementekor 30 mfdny i- Mari nevet viselnek. Kö

re meglehet látni. • zép szerü termetüek , szö-

Tschatabteha , 1. Pharsalia. ke vagy is vereses hajjal ,

Ttchntasch , falu Ruszsziában mellyet kereken elmetz-

Perm Helyt. Katharinen- ' vén, röviden hordozzák ,

hurg tart.ban , lakosi Ros- fejér testbftrüek , és kevés

kolnikok , itt megy által erövel , bátorsággal 's ele-

á' Siberiaí ország-ut. venséggel birnak. Csalár-

Tschattkiai Kalmukok , 1. Te- doknak , fejeseknek , és

lengutok. " "gyanakodóknak tartatnak.

tschaussi, ve Russziában Mo- Falukban laknak , mellyek

hilew Helyt. 3,1.50 1. 30 familiát foglalnak , és

Tschaven , hegy Öörz Grófs. magoktól választott biróik

han belsö Austriában Gora alsó biróik, és öregesküdt-

fö vs , és Idriani urád. kö- jeik vagynak. Jós/ántóve-

zött. tô emberek, marhás gaz-

Tscheboksar , kerületi vs. Rus- dák, és méhészek ", télben

sziában Kasan Wolga fó- pedig vadászok ; Mestersé-»

nál 976 h. ,5000 1. jó bôrké- get пет üznek, Ьапет а1*



fefér ttepei fonnak ,

t-лк, s¿ónek és lenböl ké-

kiült ruhákat megfüstplt

gyagjával híme¿nek, a* te-

Ьепекtre és más tpbb házi

dologra gondqt viselnek. A'

tisztátalanság kpzönseges.

Tqbbnyire Mahomed kü-

vetöi , vannek koztök po-

gányok is, kiknél a' sçk

f'eleség tartas, valamint a'

Mahomedánuf(oknál divat-

ban vagyan , a' többiek' ó-

hitü gbrpgök , de a* hit

dolgában a' Pogányoktól e-

redett babonáságokatnagy

résziat megtartották.

Ticherkask , Czerkask , (47Э

18' 34" É. Sz; 570 36' К. H.)

megerösit>tt fö vs a' Doni

Kozákok' tart.nyában fek>

ezik 7 mfd hoszszú , 's 3

mfd széles Szigetén, mel-

ly-t Don fônalt Áksai nevü

ága fórmál. noszve kötött

es erö-itett helyekböl álL

mellyek ugyan anny \ vs re-

szeket testnek &' Kozákok*

Veiérének Kanczellariának

fegyveres es élelemházqK-

nakszéke, 1916 fabo l épült

házakkal és77oql kikmin-

den féle vsi mesterségeket,

Jtézi míveket, és szernbetü-

nô kereskedést ü. ntk. A'

Tatá. i külsö vsban (SJobo-

da) laknak 150 Mahome-

dány familiák. A' vs a' ki-

ontések mjatt , mellyek

gy^kran tortennek , elég

egésségtelea.

Tscherkassia , ( Cirkassia tá-

gas értelemben) v, Tscher-

kessiai vidékek, tart. Kau-

kasiában kozép Asiában;

a' nagy és kis Kabardia

- «4 -

var- Ttchêrkmuh , (V Kabardiai-

aknakis neveztetnek , Kau-

kásiában fekvô Kabardia

tart.nak lakosi. Hires szép-

ségek , és illô viseletek ál-

tal Kaukaeiának mindea

lakosit felülmúlják. A' fér-

ñak magasak , erössek

testesek, dee'mellett kar»

csú , súgár termetüek + csii

Ebben szíkárok , és kis lá-

úak f kézre kiváltképen

serények erossek. A' fejérv

népe , különös, fiaem , '*

bájoló test alkottással bir,

mellyel a' világnak min

den szépeit felülhaladja ;

fô jelességeik ; az alabás-

trommal vetélkedô börök-

nek fejérsége , a* setétbar-

na' 's fekete haj , rendes ,

finora ábrázatvonások , a*

melynek's karoknak kerek-

ded tomÔtsége , és minden

ben a' legnagyobb tisztaság,

melly nélkul homályban

sinlôdnek a' szépségnek

kellemei. Orczájokát csak

a' szemtelen életre bódul-

tak szokták festeni , a' tiez-

tességes személyek körmeik

szinesítésóvel megelégesz-

nek. Hogy kerekded 's vé-

kony termetet szerezzenek

leányaiknak, kevés és gyen-

ge eledellel tápláltatnak ,

inert a* nélkül nem lehet

kedveltetö szépsége. Melv-

tôl egész csipökig Füzööved-

,ZÔt viselnek , és nap eilen,

azinte mint a'mi szépeink,

keztyük által védik fejér-

ségeket — itt is tehát a'

fejérnép csak magát pibe-

rezni szeretô fejérnép. ma-

tartnyókhó,! áll. L. Kaba,r-

dia. Lak, Tscherkesseknèk

hivattatnak, és Kabardiai,

's Kubani Tserkesszekre osz-

tatnak. L. Tscherkesszek.

'Vscherhassy , vs Russziában

rad. A' férfiak , kik nam

jobbágyok , légyen aa ne

mes vagy fejedelem , csak

nem sziintelen lov.on ]ár ,

törrel, pistollal , kézivvel

's nyilakkal, és kardal fel-

fegyverkezve; ércz sisak *e

K^ew Helyt, szß h,. 3«17л Ц ^nczel nelkû.l ritkán leb,e%



ftket latni. Fft foglalatossá- ség padig a' Fejedeleranek

ga a' Kabardiai Tserkesz-

nek : a vadászat , rablás ,

és a' hadakozás. Szomszéd-

jeik, kik a' Kabardiai ka-

roktól félnek t juhokból,

marhábél, 's mas ércz e-

dépyekboj ¿lió adót kote

szolgálattal tartozik , rend-

ben tartja a'koznépet, és

Fejedelmének hadoan 'a

rablásban kpvetöje. A' ha-

zassá^ban itt leginkább a*

születqs és gazdedság szq-

kott tekintethe vétetni.

lessek fizetni. A' harczoló Tschorkesx к , (a* Kubani)Ku

Bemesek száma t.íoo-ra és

«' fegyvertfoghat¿ jobbágy-

ságé 10000-remégyen.Gyak-

ran a' hatalnjasabb Kabar

diai цет-sség tulajdon те

те eilen b¿dúl harczra, és

magok között kegyetlen

vérontásokknl tellyes ha-

dakat viselnek , ezeknek

vége többnyire az , hogy

az erötlenebbek külsö ha-

talmasabb Fejedelem alá

adják magokat , a' mint

most is nagy része Orosz

bir.nak szolgál, de illy ál-

lapotban is csak annyira

engedik a' hatajmasbbnak

szabadsagokat , a' mennyi-

re óket kenszeriti a' szük-

ség. — A* iobb^gyok ifold -

niíveléssel 's marha te-

nyésztéssel foglalatpskod-

nak ; ez utolsó végett mesz

ban tart, t an laknak es ha-

lísí.atbóls csere kereske-

desböl , és rablásból élnek.

Rabszolgákból , Nemesek-

ЪЫ és Herczegekböl álía-

nak , de minyájan egyen-

Jokeppen erkblcstel nek ,

és iormátlanok , sem Ma

lcomed követqji , sem pe-,

dig kere-ztények , azun-

b.an mind a' két vallásból

találni nálok némelly je-

leket; Külombféle fami-

liákra osztatnak tel : Te-

mirgoj, Bech,len, Muchosch,

Ps heduch.Hattukni,Schani

v.Sani, és Schagacki nemze-

tek nevezetesek , mellyek

minyáian többel vagy ke«j

vesehbel birnak , és vagy

a' magok Herczegjeik vagy

pedig a' Török hatalom a-

. latt vannak,

sze tart.kra, elkoborlanak , Tscherkin , fo hely hason ne*

de marhájokat nem sátor- vü ker.ben Mazaga tart.ban

Habessiniában fekszik he-

gyen , 's minden Szomba-

ton nagy vásárt tart.

gyors T.tcherlocky , 1. Cherokier.

derék Tscherlitt, Eschallens , neve-

zetes , és népes helyscT H,el-

ból , han era agyagból ké-

ezült gunyhokból ôrzik,

Gazdag a' Kabardiai ne-

messég szép , erös 's

futésú lovakban ,

szarvas marhában , fiinom

gyapjas juhokban, és s,zám-

talan sok kecskében ; mind

ezek közül fô gondja, a' Ne-

mességnek a' szép méne-

•ekre hárúl, azért lovaik

nem csekély hirüek. Az ök-

roket szántásra 's, más me-

vecziában Waad kant. az

Ifferteni útnál. Lakosi ré-

szént refor. részçnt; kath. a*

portéka elküldésben na-

gyon faglalatoskadnak. —

Kbzel ide va-ryon a' ieles

fçkvésùS. Barthélémy vára.

A'

?ei munkákra, a' hegyeken- Techernagora vagy Monte nerot

való járásra 'at. ef. hasz- hegy Albaniától észak felé.

jobbágyság Tsehtrnemtl. , Hercz.gi ve 4

kdstély Karinthia Herçzs.

ben Neustadti ker. a' >yin-

di Markban , Lachinza , 4%

nálják.

tulajdona a' Nemességhek,

de még is ezektöl einem a-

datathatik. — Д* Nemes. -
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Doblitschiza vizek öszve

folyásánál, vagyon jó szán-

tó földe, gyümölcs és bor-

termeszte'se.

Tschc-nigow, Czernigow, hely-

tartóság Qrosz bir. fekszik

Mohilew , Minsk , Kiew ,

Poltawa , Slobodi , Ukrai

ne, Kursk, és Orel Hely-

tartóságok között 1189 3/4

□ mfd térségen 1,013,600

l, számlál , kik Oroszok ,

Németek , Lehgyelek , Ser-

busok , Moldyák , Ôrmé-

nyek , Zsidók , Görögök ,

és Czigányok,F01dje Dnepr,

Desna és más folyóktól vi-

zeztetik , és általjába. véve

igen termékeny. A* Barom-

tartás, méhtenyésztés va-

dászat , halászat nem rend-

kivül jeles. Kevés Fabrikái

vagynak,'és csak a' ter-

méssel való kereskedése vi-

rágzik; 12 ker. vagyon oszt-

va e' Helytartóság. Fó hely

benne.

Tschernigota , Desna fónál, ré

gi , '5 megerösitett vs fel-

leg várral 5000 1. görög

Püspökkel , Seminárium-

mal , virágzó kereskedés-

sel , és nevezetes országos

vásárokkal.

Tschernojarsk , eröseg Orosz

bir. Astrachan Helyt. Wol

ga fónál .300 h.

Tichernomori Kozákok , 1. Ko-

' zakok.

Tscherokiok , Cherokiok y sza-

bad Indiai-Nerazetség ész,

Amerikában Carolinához

del és nyug. felöl sok kis

vsaik,és helys.geik vagynak

föld , és kerti-mívelést , ló

tenyésztést , 's vadászatot ,

üz , 1796-tól fogva fókép-

pen 1803 jeles elft menete-

leket tett a' pallérozódás-

Ьал. Most 12,395 lelket

számlál , de ebböl több az

aszszony mint a' férfiu. Ta-

láltatnak käzöttök 341 fe-

jérek , melly szám 1/3 ré-

szének Indiai feleségek va

gyon. 341 Szerecsen rabszol-

gák , 19,500 darab szarvas

marhájok 6,100 lovak , 19600

sertvéssek , 1,037 juhok 13

lisztelô , és _5 fürész mal-

mok, 3 salétrommühelyek,

és egy puskapor nialmok ,

30 szekerek , 500 ekéjek ,

1600 fonó rokkájok , 467

szövö székjek. Mostan a'

Creckektól függenek.

Tscherwleni , Tatárfalu Rusz-

sziában Kaukasia Helyt.Ka-

talin ferdójétól nevezetes.

Tscheschdorf , falu Morvában

Olimütz ker. 44 h. -¿95 I.

kath, tempi.mal , 's 2 jó

savanyú viz kuttal.

Tschosme , hajdan Kikerikexi-

no , az az : Века hely , vs

és Császári mulató kastély

1 mfdnyire S. Petersburg-

tól (Sz. Pétervárától) bok-

ros , és elpusztított erd&s

lapályban a' kastély gothusi

izlés szerént vagyon építve,

Tschet'é.et%iya , erijsség felsö

Moldaviában.

Tschetae-Alba , l. Akkierman.

Ttcheterkot , Szent hely Bets-

chai vagy Aharyarga fó

nál a' keleti Marattok Sta-

tusában elsö Indiában , sok

pagodákkal , hova a' Hin-

dusok számossan búcsút

járnak.

Ttche-tkian , tart. Chinában ,

ieles selyem mívelést üz.

Fô vs Han--tscheu-fu.

Tichetnek , mvs Hont Várm.

ben vásbányával.

Tschetschen , vagy a' Tschets-

chenzek tart.nya Kistiában

Kaukasiában Argun, és Bus-

ten fóknál, nagy és gazdag.

Fejedelme , ezen czimmel

kérkedik Aslan-Bei , az az:

OroezlánFejedelem; követ-

kezö 3 részbôl álli Kisti

Tschetschen tart. bol Gum-

bel, vagy Mechtelar цга
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dalomból , és Awar ker.

böl Lesghistanban. Fö-

helye

Tschetschen , nagy falu Argun

fonal , a' Fejedelem lak-

helye.

Tschefschina , egy az Andrea-

nowi szigetek fcözzül az A-

siai Ruszsziának keleti ten-

gerén, vannak meleg for,

rási.

Tschiampa , I. Cochinchina.

TjcAigitook , Indiai népség a'

SpanyoJ országhoz tartozó

déli Amerikában.

Ttctiika, I. Jedso. • .

Ttchikakol , egy az 5 parti

tart.nyok közzül Madras

Angol Helyts.ban Indiában,

mellyben fekszik.

Ttchikakol , (Cocala) nagy,

erös, 's jeles kereskedö vs,

hajdan fó vsa egy tart.nak

és egy Herczegnek lakhelye.

"Yschikasaok , a' szabadTsrhe-

Chinai tart.ban Takiang

fónál , egy a' leg derékebb

tengeri vsok közzül, esne-

vezetes harcz hely.

Tjchiruura, Hugly , regenten

Hollandiai telepedés Ben-

galiában kel. Indiában ,

Ganges fónál nem meszsze

Calkuttától , egy kastélyal,

roost az Angolok hatalma

alatt vagyon.

Tschirinktutan , egy az Orosz

Kuriii szigetek közül min»

dég füstölgö heggyel.

Tschirna nagy, és kis^Tschirna,

a kis fó, mellyek felsö Lu-

satiában erednek , és

mfdnyire Sagantól öszve

folynak , és ugyan otlan a'

Boberba szakadnak.

Ttchirnau , Grosstschirnau ,

vsha 's pompáskastély Glo-

gau Herczs.ben Siley.iában

a' Lengyel határon. Jó posz-

tó készítetik itten.

robioknak egyik familiája Tschirndorf, falu Szilésiában

ész. Amerikában. ' . ; Sagan Fejeds.ben vas bá-

Ttchikota , egy a' Kurili szi- morokkal.

getek közzül szörös lako- "Yschitacken , 1. Dobrudsche.

sokkal. , . Tschitschimecook , régi lakosok

Tschin, 1. Kurö. Mexicoban ész. Ameríká-

Tschin-yuen , vs Konei-tcheon ban. *

tart.ban Chinában ,nehány Tschitteldrug , erös, hires he-

erosségekkel , és 2 III-dik gyi eróség Mysore orsz.ban

rangú vsokhal, >

Tichinar , vagy Tschinnrgar ,

vs és. nevezetes kósziklás

erósségBengaliaAngolHely-

tars.ban kel. Indiában Be-

nares tart.ban Ganges jobb

partján , melly a* folyó-

ig ér.

Tsching-kiang-fu, vs Yun-nan

Chinai tart.ban egy tónál,

melly jeles halakat ád.

Itchingkpat , kis, most már Tschocka , 1. Segalia.

düledezett , az elótt jeles Тлеhollaróк , ezen név alatt

eróség Madras Angol Hely- azon lakosok értetódnek a*

tars.ban fekszik kellemetea

tájékban 7 mfdnyire Mad-

rastól. Nem meszsze ide az

Adlerberg.

Jtching-tou-fu , ve Kiangnau

Oí" — o j .

kel. Indiában » egy ker.nek

fó vsa Hindenny fónak nyu-

goti részén fekszik meredek

2,640 öl magas kósziklán

természettól , és mesterség

által megerósített ,5 tetón

épülve, melly is azért meg

^yözhetetlennek tartatik.

Vagyon szép palotája ; több

régi pagodjai (templomai)

és más jeleségei.

Ceilan sziget parti tart.k-

ban, kik fahéj mívelést,

és fahaj hámozást üznek ,

Haschern familiából valók,

é» Islam követöi; vannak



némelly jussaik, es szabad-

ságaik.

Tsthongrád y 1. Usongrád.

Tschorm , Tyrilos , vs a' Wi-

* zi Sandsakságban , Romá-

niában,

Tïchortschun , I. Cherson.

Tsehosan , Vagy Choian , (35o

Б. Sz. 146o .37 К. H.>ki-

kötö Korea part del. fcel.

tészében bátor be menés-

sel.

Ttehudeк , Finnusi népség Rus-

sziában a' Littvánok' egy-

gyik ága»

Ischudi íó , Tschudskoe-Ose-

ro , I. Peipus tó.

IsohugaUchi , népség a' Eris-

toli ôbôlnél ész. Ameriká-

nak ész. nyugoti partjain ,

Cook útjának ész. csúcscsá-

tól egész Prinz Villiam 6b-

léig (Golf Tschugatskaja)

csúcsa', hol Alexander nevü

kastély van, 's közel a' Cha-

tami kiköto , Tuk (Green)

ésTchalcha (Alichinbrook)

ezigetekkel vagyom

Ttchugujtw , régi kérületi vs

Ruszsziában CharkowHely-

taftóságban Tschueloka 's

Donez fók egybe szakadá-

sánál, 1726 h. 251 deszka

haz. 7. tempi. 9,100 1. kik

jó bunda bört , kötelet,

nyerget 'st. ef. készítenek.

Sok gyümölcsöt , és bort

termesztenek és kereskedést

üznek*

Tschui , nagy fó Asiában So-

ongariában.

Ischukottkoi-Nos , hegy fok

Asiában ész. keleticsúcsán.

Tschuktschok , népség , meíly

Siberiának a' jeges , és a'

keleti tenger felé levó ész.

nyugoti partjait la кja , ta-

láltatnak ök ezen teñgerek'

némely szigeteikben is ;

Földjek örök hóval borít-

^tatik, kósziklás 's mocsá-

ros , levegnjek szünet nél-

kül hideg , innen nem cau

da , ha tart.nyok eggyik a'

legmostohább '» nyomorul- I

tabb löldek közül. A' V

Tschuktschok hadakozófér-

ñak , kôzép terraetüek , а-

zonban találtatnak köztök

meglehetös nagy termetü-

ek ie, helyes tagokkal , sza-

bad teké itetuek , a' fejek

kiesin , ábrázatjok kerek ,

görhes , s barna, hajok fe-

kete , mellyet a' férñak rö-

vidre élmetszenek , a' íejér-

n p pe«tig két fürtben sza-

badon há.sy fügni. — Fel-

osztatnak : vándorlókra ,

és helybéli lakoeokra. Az

elsöknek gazdagsága nyar-

galótzókból áll leginkább,

mellyekbôl némellyek 1000

— 10000 darabot is bîrnak.

Az utobó к az Anadir par

to к at lakják egész a' kele

ti fókig , és elha józnak a*

jeges tengeren a' Schelaz-

koi hegy-fokig is. Ezek

mind magokat , mind a'

vándorlókat hallal, a' ten-

geri állatok zsirjáva? , ru-

hával , mellyet bélbôl var-

nak, nyári csizmákkal, 'а

fegyverekkel tartjak. A'

vár. dorlóк ellenben nyarga-

lótz , és más bôrértkapnak:

dohányt , üstöt, kést, és

más Oros/, portékákat. A'

helybéli íakosok , mivel

nyargalócz nélkül szükül-

ködnek kutyákat tartanak

a' szánkozásra. Aljában a*

Tschuktschok különössea

czethal fogással foglalatos-

hodr ak. Szorgalmatosak ,

okosak minden dologban ,

tanulni kivánók,bátrak,sza-

badság szeretök,de e' mellett

durvák , vadak' tolvajok,

hamisak . utálatosak bo-

szú állás keresok ; monda*

tik : hogy a' gyenge ésnyo-

morékon született gyermer

keket megölik; a' fiúnak

üre¿ségt01 elerötlenedett
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Atyiát agyon kell verni,

a betegeknek magoknak

kell kérnia' lelket szaka>z-

tó kegyelmes ütést. A' re-

ligyioi dolgokbói keveset

tudnak , egyedül némelly

álddzó innepeket ûlnek , ha-

lotjaikat pompásan' elége-

tik; kozônségeS mulatságok

ugrásban, versen futásbatf,

's viaskodásban AU. — Az

•gész népség kissebb társa-

ságokra feloszolva , atya-

fiság Vagy barátság által

köttettik öszve. Valoságos

titat Hem ismérnek magok

köztt , de még is minden

társaság a'leggazdagabbik-

boz különös tisztelettel vi-

seltetik , kivált , ba számos

familiája vagyon, dee' kü

lönös tisztelet semmi job-

bágyi engedelmességet nem

vonz maga után. Egész Si-

beriában csupán a* Tschuk-

tschok azok, kik még aZ

Oroszok' hatalma alá nem

kerültek,ámbár már ezek

közül is , bátúr igen keve-

sen , adofizetöi Iettek at

Orosz hatalomnak. EszteH-

dônként B.Asszony bavának

végén meglátogatják Ins-

chiga, és Nischnei-KoWimsk

belyeket , holctt nyarga-

lócz, ¿s más bÔrÔkért O-

Tosz portékákat vásárla-

nak bé. i

Ttthulmylatdroti , Sibériában

Tschulmy és Yjusz fóknál;

¿ooo-te mégyen fégyvert

fogható ñépe.

tjchupeah tfa a'Marattoksta-

túsában кel. Indiában Gull

fóríál , hires pagóddal.

Ttchu sin , tart. Korea fél-

ezigetben Asiában.

Tschutfchoi , darab föld Ja>

kutsk tart.bañ Sibériában

Asiának ész. keleti csúcsa

mellynék lakósi föld alatt

vaíó- lytikakban laknab ;

számefí éoo» fét«tik*

tchuwasehok , népség Orosz

bir.bati Orenburg Helyt.

csak nem mindenben meg-

egyeznek a' Tscheremissék-

kel, egyedül halavány áb-

rázatjok és feketés hajrk

mutatja 6ket tatár eredet-

bfel lévóknek. Külsóképpen

keresztényeknek látszatnak

soha sem laknak vsban,

hanera csak falukban , me-

zei munkából és vadászat-

ból élnek, mellyte tüzelo

fégyvert használnak , ha

?;azdagok, tollas ágyba a-

usznak , máskép gyéké*

nyen ; betüjük és írások

mncsen; az es/., endo ná*

lok Novemberben kezdodik

és m i edén pénteket meg¿

üllik valamint a' Törökök«

*— Magok köztt szavokat

esküvéssel nem bizonyírják,

de ha az itélo szék eíott es-

küdni kt-H nékik, égy fa-

lat kenyeret, és sót adnak

szájokba , és e' szavafcat

mondják i e?. hibázzon Па

кет , ba hazudok , vagy

szavamat nem táftom ! az

ujjoncz kfltonánák, midon

felesküdtetñek , keresztben

tartott kardon a' kenyér.

— Az egész népség száma

több mint 200,000 megy ,

és 130,079 rubelt fizet adót.

Ttchykwischi, erôsség Kauka-

siaban Mingrélia tart.bas

Letschkom ker.ben.

KB. Némely belyeket mel-

lyek itt elö nem jön-

nek, keresni lehet Cb,

és Ci, alatt.

Tsiompa , ország hátulsó In

diában tóíajdon Herczeg

alatt, ki a' Cochni chinai

Kir.nak adót fizet.

ttUiian-fu , nagy és népes va

, Chinaban, Schanfon tart,

ban, készít Ieg)úbb fejé>

#eíy tfm materiát , némely.
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gyenge üveg portékákat , nyugoti TuariKok Sahara

¿í, nagy kereskedést ü/. egy részét népesitik, szá-

Szomszédságában találni mos marha seregeikkei

Császárok, és más ¡eles sze- gyakran változtatják lak-

mélyek' pompas temetö he- helyeket , a/.onban varmak

lyeiket. vsaik. és faluik is; mások

Tiitsikar, Helyts. Tungusiá- pedig tulajdon Nigritiában

ban hason nevü fo vsal , Laknak. Hasznos kereskedést

Nonni-Oula fonal. A' Chi- üznek a' szárazon.

naiaknak számkivetés he- Tubakatum, az úgy nevezett

lyek. nagy Jalofnak helye Jalof-

Tsivibon, 1. Cherihon. fok országában kôzép Sene-

Tsong-Ming, sóbangazdagszi- gambiában Bur-Jalof urad.

get Chinában Kiangnan , ban,

tart, partján. Tuban , ys Java kel. partján,

Tsutn-lo , tart. Korea fe'I szi- kereskédik borssal» selyem-

get déli részében. mel., 's gyapjú portokaval.

« пл. fAi^. ля:^илп<.ъ Tubantej ., Tubanti , Rénus
T«a, теШк fó,a Mmhónak meUett, Angrivariusok és

Portugahában. l/sipiUsok köztt lakott nép

Tuam, 1. Toam. Germaniában, fô vsok Te-

Tuarikok , számos,,nevezetes, celia (Tecklenburg). .

*s hatalmas nép, melly tu- Tuberjoke, kis vs ész. Afrika -

lajdon, az Arabsi nyelvtol 4 ban belsö Tunisban.

egészen külÖmbözö nyelvet Tubinzek, Semojedi nemzet

beszél, a' belsö ész. Afri- Orosz bir.ban.

kának nagy részét lakja, Tubite, vs Brabantiában 2340

nyug. és dél felé Fessantól, . lak..

a' tulajdon Saharának egy Tubnai ; egy a' Társaság szi-

részével. Több Äemzetekre getei közzül Austráliábaru

osztatnak fel; mind egy- Tuburb'e, kis vs ész. д

gyiknek különös tulajdon- belsô Tunis tart,

sagai vagynak. Nem Feke- Tuch , külömbözö

ték , hanem fejéres vagy hoszszú mérték Nürnberg-

inkább barna borü , szép ben (líorimberga) 32, más

termetü, magas, 's helyes helyeken ^o, és még más

alkotású emberek. Azonban helyeken 14 ölet tészen.

találtatnak fekete barna Tuchel, kis v s kel. Pruszsziá-

* familiák is köztök » de е- ban Conitzi ker ben Brahe

zek sem Szerecsen erede- fónál 190 h. 1300 1. Innét

r tüek , à' mint a' fejek al- megy a' 9 raid hoszszú ter-

ltotása. mutátja. Komolyok méketlen , és farkasokkal

és igen hadakozók. A' Tu- bövelkedö Tuçhel nevü er-

arik mindég kezében hör- don keresztül a' szép See-

dozza 5 láb. Jioszszú , és gebari ut, melly 1808 és

helyesen ki dolgozott lán-» 1809 egész Nauenburgigcsi-

csáját, 's jobb.karján fe- náltátott.

kete szarvból , v. kobolké- Tuchomieritt, axép kastély és

szült gyürüjét , melly Nem- falu 54 h. Cseh orsz.ban

zetének czimje.Üralkodó hit Rakonicz ker. hason nevü

a' Mahomed vallása , azon kamara ürad.hoz tartoztk,

ban taláni némelypogány vagyon kath. temploma.

familiákatis közöttök. A' Tuchow, urad. és mvs Gali-

ciában

 

n.

nagyságú
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~ ciaban TarnoW fónál hath. . Contubejsniummaí , ugyah

*, pleb .val , ее kápolnával , annyiak számára, éshasz-

1 a' Benediktiriusok gondja поз gyapjú materia fabr.

alatt. ' * " \ val.

Tuckum, csekély vska dülede- Tür/t , hajdan Thirte, mvs

: zett v¡árral Or'osz bir.baji . Szala Várm.ben , Szántói

Mietaú Helyt. ■', ; i fár.ban. Sümegh és Szala-

Tucopta, sziget Australiában ' bérhez i 1/2 nifd. A' T.

Karoliná szjgethez hozeln Praernonstratensiíiek Pré-

szép ¿yongyeirol hires.. postsága és uradalma ; Lak.

Tucuman , tart. Spanyol Bio , Magy. hat. Szép Szentegy-

dè la Plata Vice Kirs.ban , házzal , 's más némelly é-

" déli A'merikában Andes pületekkel} jó bor termés-

és Plat;a fÓk k^özött érczek- . sel.

bol, délí gyüniölcsbßl, ga- Tüskevár, mvs Weszpfém Vár.

" bonából, borb/Ú , pamnt- benDevecseri jér.ban, Tor-

ból, indigóból , Amerikai да yizénél, Vásárhelytól 4

Íerbateból bos'ége vagypn» , ¿ra. F, U. a' Györi Püspbk-

akosi . száma 90,000, kik ség. Lak¿ Magy; kat. tuL
T, kbzött több id*. '« tová já- pléb¿val ¿ és eltßrölt Pau-

: ró vad familiák találtat- linus klastrommal.

'лак. Fo ysa:;,pordova(Car- Türken i 1- Törökök.

duva) del T^ucumán. Türkey. 1. Török birodaïorri;

Тисхло , h T¡4*?f - \ ■ , ¿- l Türkheim > mvs Bajor orsz.ban

Tudela, vs Sèanyol Ttart.ban Ш ker. várral 1,150 1. az

Ebro fónál mellyen által . orsz. torvény székének, és

köböl épülthíd vezet, 7900 Számtartóságának széke.

,1. Püspök lakással, és a- türkheim f íalu Würtemberg-

koz jóra ügyelö társaság- Ьеп Fils és Rems ország bi-

gal. Itt kezdßdik az Ara-* róságbanezéptempiommal,

goniai kanális. Vannak se- és 560 I. . ,

lyem , 's po'sztó fabr. és szá- Türkheim , kis vs felsö Rajna

moa fazékasai. Jó veres bor- Francz. oszt.ban , jó Ьог

ban , és más nemes gyü- termo tájékban mint egjr

mölcsben gazdag. 1808- 23 2000 1.

Novemb. itt jelee ütkbzet Türk sziget, 1. Caicos,

türtént; Türhau , иЦЛйгпаи , Trnawa ,

lúdela, vs Spanyol Leon Kir* mvs Morva orsz.ban 011-

s.ban Duero fónál. mutz ker.ben , pléb val, 46

Tübingen, Tubinga, (48o 31' . Ь* 4oo 1. és Majorral.

9" Ё. Sz. 26o 43' 24" К. Tú* ország , Terra del Fuego,

H.) kerületi fö vs Würtem- 1. Feuerland,

bergi Kirs.ban kôzép Nec- tüz jtiget;, 1. Feuer Inseln,

kar orsz. biróságban Nec- Tuerto, fó Spanyol Leon Kir-

kar, és Ammer fóknál 700 s.ban , melly Dueróba foly.

h. 's több mint бооо 1. va- Tueta , vs egy fél szigeten,

gyon fö oskolája szép nem meszszê Wener lótóí

konyvházzaí, ésí'üvészkert- Dalarna Svedi tart.ban.

tel együtt, if)ú paps, ne- Tuett, í. Tietz.

velóliáza, jeles Collegyiu- Tuexar , (39O 47'' E. Sz. 15»

ma , Martini intézetéyel 44' К. H.) vs Valencia Spa-

vagy is igtanuló ifjak szá- луо! tart.ban 2*200 1.

mára készüftóij épúlettel, Ttífanek tart. , 1. Sifanek tar-
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tOmánya. . „, Berlin! kéJ. fabr. 'st. ef. esz-

Tuggurt, vs Beledal Dsche- tendônként a országos vá-

rid tart. Wadreag orsz.ban aárt tartat. E' portékával,

Тик, sziget ész. Amerikának terméssel nagy kereskedést

délre hajló ész. nyug. part- üznek lakosi.

ián, Brittusi kastélyal. Tula*, 1. Mauy. * •■

Tula, Helyts. Ruszszia' ko- Tulctyn , Tultschiqek , Dul-

zép részében , Moszkwa , czin , vs Ruszsziában Grod-

Rjasán , Tambow, Orel , és no Helyt. чао h. németké-

Kaluga Helyts.gok ktfzëtt zi mivesekkel kivált posz-

578 \fi □ mfdön 748.0,50 to, nyeregcsinálókkal, bog-

1. szamlál, kik köztt nin- nárokkal, takácsokkal , ka-

csenek nemesek. Csaknem lap csinálókkal , és fegy-

egészen lapály , nem na- ver fabr.

gyon erdös,, es kozépszerü Tuleschitt , falu Mörva orsz.

termék tart. Don és Oka fö ban Zneyra ker.ben Jarme-

fóktól , és tbbb tavaktól ritz,fónálkastéllyal és^yap-

nedvesíttetik, több mocsár- jú materia kézimívvel.

jai is vannak. A' barom Tullís, (450 16' 3" É. Sz. 190

" гб' i" К. H:) lo yeCorreze

Francz. oszt.ban , fekszik

nevelés , az enni való vad,

és halászat szembetünö.

Lak. többnyire Oroszok,

vannak gazdag fabr. és cse-

kély kereskedése. — Ezen

Helyt. 9 ker.re osztatik.FÖ

Tula, (540 55' É. Sz. 54* M'

К. H.) Upa fó bal partján,

Tuliza fó' Upába való sza-

kadásánál 3459 h. mellyek

közzül 84 köböl épült, 34

tempi. 4 klastr. 17,640 1.

Említésre méltó jelességei:

a' nemzeti fö oskola , a*

Seminarium , melly Ale-

xandriumnak neveztetik ,

és a' Nemes gyermekek fei

neveltetésére szolgál , 17neveltetesere szoigai , 17 iy

gények háza , l talált gyer- Tull

mek ház , és a' Játébszín. ba

hegyen Corre/e , és Soulon

fók öszve' "folyásénál iszo-

nyú hegyés tájékban 9059

1. roszúí épÜltJ puska, gyap-

jú materia , csipke , viasz-

gyertya, gyertyatartó , dio-

ola) , liquor , és csokolád»

fabr. vannak. Tájékában

körös körül papiros mal-

mokat, 's granitk& bénya-

kat találni. Mind ezen por-

tékáival , azután vassal , és

bórrel szembetûno kereske»

dést fir.. Az osztály* igaz-

gatónak , és a' kereskedés-

re ügyelö torvényszék' he-

lye.

er- Tuïlins , vs Iser Francz. oszt.

sin. ban 3,700 1.

KülÖnÖsen emiítést érde- Т«/я , Tuina, Herczegi vs Air-

mel ama' neve/etes, es már

a' Nagy Pétertól felállíta-

tott fegyvermív, melly ön-

tött fegyvereket, éskardot

készít és több mint 4,000

embert foglalatoskodtat ,

ezen kivül vannak itt még

« vas öntö mühelyekóoo

Itovátsok , 25 timárok, б

faggyó olvasztók, igyolcs,

в knmats , 1 Spanyol vi-

m%%T ¿s festék fabr. száp

striában , Ens alatt , Erlau

vizének a' Dunába való

béfolyásánál , 350 h. 'S2300

1. pántíika kézi mívvel,

gyapjú' fabr.mellynek por-

tekája árhbár jóságra néz-

ve a' pamufhoz ném ha-

sonló , szép még is, és tar

tos. Tbrvényezékker , éa

pléb.val. Fekszik nagy sí-

Ron , melly Tulni mezön'elt

neveztetik , és jó búzat %•*
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Termesztetik ezen miliákbólrem. Termesztetik егеп miliákból származnak ál-

tájjékon sok bor is. lítják a' Nemességet , és e-

Tuln , kis fo Austriéban ,Ens zek választják a' Fejedelmet

alatt, Tuln tól ñera rnesz- Á' Sziberiai Tungusok az

sze a' Dunába folyik, Oroszokñak adót fizetnek

Tultschinsk , 1. Tulczyn. és ezeknek Herczegjek kén-

Tumen , nagy fó , Korea fél- ., telen magát az Oroszoktói

szigeten , Asiában. megerósítetrii;testekre néz-

Turôridge, mvs , Kent ,# An- ve kozépszerü, és egyenes

gliai Grófs.ban, készít fa-

portékákat , és játék esz-

közöket, mellyekTunbrid-

gi portékák nevezete alatt

)önnek. Közel ide vagyon ,

térmetüek , kis , eleven sze-

mekkel, és hoszszú fekete

hajakkai fö tetöjekrol ,

szinte mind Hazánk fóld-

mívelo népének üstok függ,

a' Tunbridge-Wellsi egéssé- mellyre kötDi szokták kéz

ges kút. íveket, rhidon^ valami fot

~undernx 1. Tondern.

Tunehe , kis ys Forteventura

Kanariai szigeten, nagy és

L V* \J Л.К * V* Я M 1(1 * A ' ' С

; csónakjok ria-

ï vagyon ; ábrá-

pl. és négyszegü

1 Ш Wastpom-

szep

köve

mal.

Tung , kis ys ész. Scótziábari,

Strathnavern ,Grófs.ban,tó

mellett.

Tungefiord , 1. Bukne.*

Tungusok , Mandschui , Nép ,•

az Asiai Orosz bir.ban ,

Amur vizétol, egész a' Chi

nai falig, és a' Jenisey fó-

tól egész az Ochotskiaj ten

áltúsznak ;

gyon keves Vagyon

zat színek sarga, az ifjú-

ság még is kelleméstekinte-

tü.Vídámok, nyiltszívüek ,

és azert a' cSalárdsá^ , h'a-

zugság , és tolvajság leg-

fyalázatósabb vétek nál^k.

okan nagy szegénységben

élnek , mindazonáltal min-

dég vigak , és utolsó faíat-

jaíkat is barátjaikkal oszt-

ják. Nagyon, eleven képze-

lo erçfek , és emlekezetjek

vagyon, és az útazóknak a-

táijék-ról , a' hova szán- 

köztt s/.élyel vándor-

lariak. Erdei és Pusztai

Tungusokra osztattatnak.

Ezek lovaikkal , szarvas-

marhájokkal , juhaikkal ,

becskeikkel , és tevéikkel

Dauriában , amazok pedig

az ész. vidéken részént

nyargalotz csordákkal/s té-

len mint vatlászok kutyák-

kal , részént nyáron mint

halászok szétjárkálnak. Ük

magokat familiájok tor'sö-

attyától Bevornoknak neve-
 

Щ

tukkel élnek, az íráSmód

oszlop gyanánt felölröl le

felé mégyen ,, yalainint a*

Chinaiaké. Az esztendöt 13

holnapra os'ztják , mellye-

ket a' természet változásai,

vagy mágok élet módja sze-

rént nevezik. A' Tungusiai

nemzet általjában flsztáta-

lan. Hitvallásokra nézve

Schamai pogányok , kik a'

legfohb Istent Bon nak , a'

legalább valot pedig Bugi-

nak nèvezik. Fegyvereik :

éá görbe h&jító

Amur tart, a' Chi

tó *



— HZ —

nai felsö Asiában fekvö

tart. 40C—56o É. Sz. és

—1600 K. H. alatt. Amur

fónál 40000 □ mfdnyi tér-

séggel , nagyon hegyes , és

Itel.rñl égészen erdökkelfe-

deztetik. Égallja hidegebb

mint a' iVlongoliának. Bö-

velkedik" rabarbarával , bú-
 

s/.amarakkal , sárga kecs-

kékkel , ligrisekkeí, nyes-

tekkel, c¿obolyókkal , hol-

gyekkel 's t. ef. Lak.részént

állandós földmivelßk , ré-

szént pedig koborló pász-

torok j és Lámai pogány ok,
Eggyes nemzetségek : Ja'

Humarek , Solonek,Daurok,

Jupiak , Ketschingek és né-

melly, Mandschuiak ; min-

nyájan a' Chinai Császár a-

latt. Két helyts.gok Tsicsi-

kar , éí Kirin , mellyekhez

tartozik Leaotong tart. is.

Tunguska , 1. Angara.

Tunta, kereskedft vs , új Gra-

nadaban Tierra Firmábán,

Spanyol, Amerikában.

Tuniakjfioi ', egy a' Lena tor-

kolati szígetek közül , O*

rosz országnáí , Asiában t

nedves / hídeg^ mohha^és

kévés plántával , de lakos

nélküí, csak rokák, med-

vék 's íiyargalótzok , tar-

tozkodnak benne.

Tunis , Tunetnm , Rabió stá-

tus vagy is orsz. Barbári-

ában ész. Af'rikában , a'ko-

zép tengernél (3.3o ío'egész

37o ii' É. Sz. és 8o egész

fl° 20' K. H.J ész. és kel.

a' kôzép tengerrel, del. Tri-

polival és nyug. Algierraí

határos. Hoszsza déltôl ész.

felé 90 és legnágyobb szé-

less. 40 mfdre terjed ; az e-

gész térsége 340b □ mfd.

A' tart. helseit az Atlas he-

gye bérczfesiti , meszsze el-

ágazik , és sok fokot for-

mál. Folyói többnyire par.-

ti fók , legnágyobb ezek ko-

zül a' Medscherda : Tavai :

Elludifh , vagy Schíbka-el-

Landeah. Égalljá nagyon

meleg's türhetettlenné vál-

tozna, ha a' tengeri szelek

állal nem gyengitetnék ;

leveg&je á' tengerpartok-

nál tiszta , és egésséges ; az

essôs idök Oitoberben kez-

dodnek, és egé.<-z Februá-

riusig tarfartanak , ezek

kevessé durvák , és hidegek.

Földje délrôl honiokoe , és

terméketlen nyug. és a' Par-

toknál terméken y ; búzája,

bora , gyümölt se , jrránát-

almája , Egyiptomi szilvá-

ia , c/itroma , narancsa ,

ola jf aja , birsalmája , ma-

lozsája, kertipalántái 'eh

ef. boségben vagyriak. Mar-

hateny észtése szembetünö;

vannak jó lovai foképpen

szép szamarai , és könnyü-

lábú hszvérei , szarvas , és

más féle marhájai, vadai ,

és ió tengeri halaí. Egy

milliónyi lafcosai Törökök ,

Maurusok, Arabsok v. Be-

duinok , belseiben Brebe-

rek , jó számmal Zsidók ,

Europai keresztények , hi-

teszegettek , és rabszolgák

több nemzetségekbôl. Nyel-

vekre nézve Arabsok , Hit-

vallásokra pedig Mahorae-

dánusok ; a' Mesterségeket

nem nagyon üzik , a' kéz-

mívesek durva munkákat

készitenek ; a' fabrikák szá-

ma is csekély. Karavannák

Maroccóból , és belsö Afri-

kábol , Aranyport , elefánt

csoutot, strucztoííat 1 ga

rnit , és Szerecsen f'absZol-

gákat'sa't. hordanak ela-

dásra. KfVitel portékái *.

buza , ofaj , selyem , viasz ,

kikészített , ésnyers börök,

(Гек et e szappan } d'urVÄ



gyapjú materia 's a* t. Bé-

hozatnak pedig Europai

külombféle portékák: u. m.

p'osztó , gyapjú , és ércz

portékák , papiros , bor ,

pálinka , czukor , kávé ,

mindenféie füszerszám , ris-

kása, pamut, vászon 'sa't.

Kereskedések nem csekély.

A' Státus Kórmánnya to-

rök oltalom alatt levo Bey-

nek kezében vagyon , ki a'

török katonaságtól válasz-

tatik , és 200000 arany év-

béli jóvedelemmel bir, ide

nemszmálálván a' vámpt's a'

fejedelmi jószág iövedel-

meit. 8 hajója, 6000 gya-

log, és 5000 lovas katoná-

}a vagyon.Fövsa.

Tunis, (36° 49' 30" E. Sz. 280

15' 10" K. H.) 2 1/2 geog.

mídnyire a' tengertöl , kül-

so vsaival 1 mfdnyi a' ke-

rülete, 12000 alatsony egye-

nes tetejü bázakkal , 2—

300000 1. szoros , rakatlan ,

uyáron poros, telen sáros

útszákka}, sok mecsetekkel

nagy kereskedö házzal bé-

fedezett boltokkal , jó posz

tó, vászon, bárson , és más

selyem matéria fabrikák-

kal, köz lerdökkel , mel-

lyek s¿agos fával melegí-

tetnek , szembetünó keres-

kedéssel , és a/.ért több Eu

ropai ker. Cohsulsok lakják,

kik közt Iegnagyobbtekén-

tetben vagyon a' Franc, ke-

reskedésre ügyelo Consul,

kínek a' magáéival külö-

nös Fenduk nevezetü szálá-

sa vagyon , holott a' kath.

kápoínájok\ és Kapuczinus

klastromjok vagyon. Azitt

lakó Zsidóság felette szá-

mos , 30000 mondátik itt

tenyésznyi , vagyon külö-

nös Synagógájok, és bíró-

• jbk , ök a' vevökeritök , és

pénz yáltók , tartanajt Ká-

«45 —

véházakat, és korcsmákat,

mindazonáltal nehéz iga a-

latt élnek ; A' vsnak külö-

nös kikütoje nincsen, ha-

nem csak kikötö torka ,

nem mély, iszappal bébori-

tott tonal a'tenger mellett.

Tunkin , Tungquin , (az az ,

keleti udvar} Tonkin , Qr-

szág , hátulsó Iridiaban ,

durva hegyek által ész. fe-

lol választatik el Chinától,

hasonló nevezelü tenger ö-

bblnél ; 80 német mfd hosz-

szú , és 52 széles, egyenes ,

mocsáros partokkal, és tübb

parti fókkal , ezek közül

neve/.etessebbek : Domea >

Longkoy, Rokbo, 's a' t. Le-

vegöje pagyop kellemes ,

bövelkedik riskásával , czú-

korral , selyemmel, kenyér

gyümölcsel, pamuttal, the-

ával, elefántokkal , mada-

rakkal, 's t. ef. arannyal ,

ezüstel, vassal» sárga , és

fekete rézzel ; szokás itten»

valamint Egyptomban a*

szelíd madarak tojásait

kemencaében kiköltetni.La-

kosi szép termetüek , bñ~

rök sima 's deli , Európai

színii , szakállok vékony,fft

foglalatosságaik : a'ri's ter-

mesztés , a' vadászat , ég

halászat; azomban a' szük-

§éges mesterségeket is üzik,

készítenek selyem, és gyap

jú matériát , bambusbóí

hajókat csin^lnak , önte-

nek ágyúkat , 's bálvány

képeket, az írást és könyv-

nyomtatást is ismérik. A¡6

ide való pénxek királyi

névvel ékesitett rézftllérek

ezeket ált lukasítva öszve

füzik , és 60 tesz t tallért.

Az egé,sz oxsz. 12 tart.ra osz-

tatik , neveik qsméretlenek

a* legnagyobbat kivévén,

mellynek Xu-Nam a' nevé.

Fö vsa Cach.au , v. К«,сЬдо^
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L. Coehinchinâ. kad.

Tungini , tender obiil, China Turatto , kis Státus , Celebes

mellett , a' fovény torlás , s/.igeten kelet lndíában.

és kftsziklák miatt igen ve- Turbigo, Turbiguro , kis ye

szedelmes. ' Lomb, Kirs. ban, Ticino fó-

Tunta , kis fó, Rum-Ilitörök nil.

tart.pan melly Eoo vsnál Turcanano , 1. Trocazzanq.

Archipelagusba folyiKT Turcoing, vs ész. Francz. oszt.

Tupodl , falu, és urad. Cseh 11380 I. kik minden féle

prsz. orsz. Czaslavi ker. vár- f*br kat tartanak.

ral, derék patyolat , parr Тигелек, al. fei. két német

két, és fátyol készítésael. falu Thurócz Várm.ben , III

Ôrôkemlékezetul fenn tar- jár.ban , Rudnótól 5 óra,

tatik azon szék, mellyen , az országóton, a' Körmö-

. II. Jósef Cs. 1780-banittdpl- czi k. kam, urad.hoz tar*

go/ott. ; - tozik , arany és ezüst és-

Tupikek , } Szabad Indiai ványokkal. Hegyek köztt.

lupinambek , ) nepek, Brasz- Turdetani , Hispania Baeticá-

s¿üiában. ban tenger mellett lakott

Tuppan ,.1. Duppab. nép,

Tur , Mezo, mvs, Hevesyárm. furduii, Baetis |obb ée bal

ben, F. U. Kállay , 's B. partyán , Turdetanusokon

Malonyai farn. ^ak. Magy. fellül lakott néfy

601 kat. tul. pléb.val , 3500 Turoune, kis vs , ésváp, Cor-

ref 18 evan. 44 ó-hitü jó teze Francz. oszt.

földdel , *s 4 országos vásá- Turfan ; vs , Igur tartfhan ,

rokkal. kis Burhariában.

Tura, kozonségesen Q Tura , Tur/*, tót falu, Liptó Várm.

nagy mvs Nyitra Várm. piskolez , és vasbányákkal,

kath. tempi, ésharmineza- nagy barlanggal, e.53 kath.

dóyal. Lak. 'sirral keresked- 30 evang% és 3xsidól. szán-

nek. tó földein nyug. felé k6vé

Turalintñk, Tatárnép, Szibé- vált tiszta búzával, árpa,

riában , Tura fó raind a* léñese, borsó , és kender-

két oldalán , részént Ma- maggal.'s régiRómai pénzek

homedánusok , részént , ke- is találtatnak.

resztények , keves fold mí- Turin, Torina, Augusta Tau-

velést, és marha tenyész- rinorum, (4«э 4' 14" E. Sz.

test üzaek , fö foglalatos- 45= 20' K. H/) Piemontnak

eágokpediga'méhek tartá- és a* Sardinia Kirs. Fftvsa,

sa. Azadójok îtzobolybôr- és a* Kir. lakó helye , és

bol v. «o holgymenyétbol Ér.sek széke , igen szép ,

all. nagy térségen , Doria Ri-

Turány , tót mvs TúróczVár. paria vizének Póba folyá-

Kriván hegyek* kozepén sánál, helyesen és jÓTend-

Vág vize mellett. E' hely ben építtetett , 4 kapúval,

sok szabadságokkal diesek- 6 kÖzeneeges piaezezal 3a

s/.ik , lak. tótok kat. temp. fñ útszávaí , szép házakkal

Vannak itt érezeerk, is jó Legnevezetessebb épüietjei?

marha tartással. az Érseki tempi, a* Királyi

Tumno , fó Nápolyban , tul- kastély , az Academia , a*

só Abruzzóban , melly lovaglóház a* nagy Teát-

Rietin alól Belinó fóba sza- rom, Carignau , és Aosta,
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Jcastélyo* a' nagy oskola bies rónaságban melly a'

60000 könyvböl álló könyv- Karatau hegyeibol leíutó

tárral *sa't. Erôsségei ezen patakok által vizeztetik.

vsnak elrontattak , de a' Most nagyóbb része omla-

fellegvára nagyon erös és dékban fékszik , és cs«k 30»

-ezép kúttal ékesíttetik. Az házat számlál. Mahomet

emlittetteken kivülfobb je- ■ tiszteloji ezenhelyet szept-

lességei; a' Lyceum, azor- рек tartják, mivel itt egy

vos oskoí i.putika 's barom- nagy mecsetben vagyon a'

orvos oskola...,.*' botani- Codscha (Szent) Athmet-

kus kert, a'm'uzsika, 's raj» nek sírja.

,2о10 oskola yaj Kir. Аса- Turkevi , szabad hely. N. Kun-

demia, azA t.henaeum, a' ke- ságban , 592 h.kal : tobb-

reskedô ház, a' szegényeket, nyire ref. l.kal , tul. pléb.

és betegeket ápolgatfS inte- val. es tanátssal , Beret-

zetek ; selyem , dohány , tyó vizénél, Kardszag iij

papiros', szpnyeg, porczel- Szallásfól 4 ora,

lán , fajeijce , 'e fegyver Turkish- Islands , I. Bahama

fabr. ágyüohto müvei, Ke- szigetek.

reskedése foképen, selyem- Turkinenok, I. Truchmenok.

niel, selyem matériával, Turkomania , 1, Armenia,

csokoládéval', és erôs ita- 'Y игк отапок , 1. Truchmenok,

lokkal jeles. Közel a* vs- Turks vagy Caiken sfigptei ,

hoz fekszik a' Veneria szép Bahama szigetekhez tar tozó

mulato kastély. csoport sziget ezeknek leg-

Turinsk, ker. vs Tobolsk O- nagyobbán Catta szigetén,

. rosz Helyt, a* Tobol fónak némelly erôsség, vagyon,

Tur» nevft ágánál, a* T»- mellyböl S. Domingo ezi-?

tárokon kjvül ,550 h. és több getbé veieto tengeri útat

mint 4QOO többnyire Orosz elzárhatni.

lakosokkal. Turku ,_1. Abo.

Turis , (390 24' E. Sz. 16o 5' Turn , Turnql , k*? vs Oláh

K, H,) vs Valencia Spanyol orsz. Olt yuének (Aluta}

tart.ban , 2000 1, Dunába folyásánál, mege-

"Turka, vs Sa mbor i ker. Gal- rosített toronnyel.

licziában, deák , és görög Turпаи, (Turnow) vs Cseh

pléb.val, 5 ôrlô malommal, orsz. Bunzlaui ker. Iser

es egy vendégfogadóval. mellettqio h. Vagyon drá-»

Tfurkestan,tart. a' tulajdonTár- ra köveket köszörülö mal-

saságban, Caspiumi tenger, 1 pía, evvel, és festettüveg-

és Ural tp koztt , részént gel nagy kereskedós üzet-

hegy»s , részént homokos , tetik. A' közellevö Koza-j

•óspusztákkal ; pövelkedik korvi hegyen külombfélii

juhokkal, vad kecskékkel, drága këvek és több í'éle

lçvàkkal, farkàsokkal 's a't. ércz is találtatik.

Lak. koborld Turkmanok. Turnawogia , 1. Turnowo.

Az egész tart. egy Kirgi- Turnhaut, ve, és ker.beli fö,

siai Hercz.t51 kormányoz» hely mind a* két Nethen-

, 'tatik , a* ki lakosival egy* Francz. oszt. Campinében,

gyüttMahomedhitir.Fö vsa mocsáros tájíékon,. 8,$эа \л

Turkestan , (45° 30' E. Sz.) ré- üz kereskedést,

gi, hajdan nagy, és hires Turnisoha, Turnissa, mvs S«r
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Belatincz mellett ; ezen til

rad.hoz tartozik. Lait, ele-

gyesek , kath. tul. pléb.val

Mura vizénél, két országos

vásárokkal.

Turnowo , Turnawogia , ve

JanjahTörÖk tart.ban , Sa-

lambria mellett , 6oóó 1.

Görög Püspök széke , pa

rmit , ës selyem fabr'. és

Törok fonal festéssel.

Turnul, 1. Turn. .„

Túrácz Vdrmegye , Magyar or-

szág' Dunán innensö ker.

ben nevezptét vette Türócz*

vizétôl , raelly Harmanez

nevü hegybßl Z<Hyom Vár-

megye határinál eredvén

«leinten nyug.nak foly , a-

zután pedig ész. felé for»

dúlván az egész Vármegyét

kozepén hasí t ja, mig felsö

Rutlíán alol Vágba szakad.

Àz É. Sz. 48a 4i/-töl 490

W-ig, és a' K. H. 36° i8'-

íól ,збэ 44'-ig terjed , íeg-

nagyobb hoszsza 5 mfd , a'

ezélessege majd 3, majd 4

mfdet tészen. Határi_ ész.

r¿l Trencsin , kel.roIÁrva,

Liptó , és Zólyom , délrôl

Bars és Nyitra, nyug. rol u-

gyanaz és Trçncsjn Várme-

gyék. Ezen kies kerthez

hasonló , hegyektöl egészen

korülvétetett lapályságszá-

mos vizektöl nedvesíttetik*,

mellyek közül nevezelesb-

bek; 1 ) Vág-vize,melly Árva
, a ' 3

fóval eggyesülven itt mar

talpokat elbír , 's csak az

ész. részét foíja által ; a) Tú-

rócz , melly a' kôvetkezçn-

dö patakok által öregbite-

tik , u. m. kelet felôl Jor

dan, Bela, és JBIatnicza.,,

nyug.ról pedig Bisztrjcska,

Voloczka , és Jasz'eniqza ¿J-

tal. Magasabb hegyei :

Klak , Liszecz , kis és nagy

Borissói havasok , Urpin ,

Zsjare , Baran , és fticse-

ra. .<— Levegöje'nagyon ties

ta és egéseéges, 's azért nem

is ritkaság itten a' száz ¿sz-

tendös ember. Földe által-

jában terrhëkeny , 's ezen

okból Paradicsomnak ishi-

vatik; külonféle kerti ve-

teményei nagyort jelesek ,

's az elhíresedettrépáji olly

édesek , bogy nem könnyü

találoi hozzá hasonlót ; bo

ra ugyan nem terem, de a'

vizei különösen egéssége-

sek , több helyeken for ki

a' savanyú ví¿, nevezete-

sebbek a' Budisi , Dubo-

vayi, Kelemenfalvi , Pod-

hragyi , és Tóth-Prónai.

Sokféle élofáji vannak ,

mellyek' gyümölcse igen

kedves ; itten készítik az

esméretes borovicskát , 's

a' mindenre hasznos bal-

zamis itten sajtoltatik ki a'

vadfenyofákból. Orvos fü-

vei számosak, annyira hogy

azok' tárházának és külü-

nös drága füvek és gyöke-

rek honnjának neveztet-

hetik. Legelöje hasznos és

elegendö. Vadai külombfé-

lék , számos farkasai sok-

szor látogatják mega'gon-

" pásztorok' örje alatt

orságban levo juhnyá]0-

kat. Méhei nagyon jó ízü

mézet szolgáltatnak. Fe-

nyö-madarai, vadkakasai,

és vadtyúkjai számosak, 's

felette kôvérek szoktak len-

eze-

ztrán-

gok. — Olaj árosai nem

csak Magyar orsz.ban ha-

nem külsö tartk.ban is es-

méretesek. Nevezetes volt

egykor a' Znyó-Várallyai

Jésuiták* klastroma , most

pedig az egész Várm.ben egy

nerozeti oskola sincsen. A*

hires Túróczi Prépostságot

még Rudolf Császár és Ma

gyar Király által enffedte

a'Na^

ni. Halaí közzül emléke;

tet érdemelnek a' pisztr¿

gok. — Olai árosai nc
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3\tásnah. Most az egaaz/Vár- holdföldnyi nagysagú , ha-

"'rnégyé 21 □ mfdon V ko- lakkal, és tekenós békák-

Wetkezß 6, u. m'. Thvtrán , kal boyelkedik , és nagy

' Szucsán > Sz. Marion,, Mo- áradásokat akoz. í

'' Vócz, Tóth-Próna, és Znyó- Tusculum , ¡ JUatium tart.ban.

Váralfya mvsokat, 08 hely- Italiúban, Albán fellül je

séget í 5 pusztát , 2 raajort,

.'i ménest , 2 papiros mal-

' moi 15.013 kath. 23,60 e-

vang. és 438 zsidó lakoso-

kat számlál , 4 jarásra osz-

lik, 's egészen a' Beszter-

cze Baäyai Megyéhez tar-

tozik. — Portáia 37,

les, к ies, egésséges vs. A-

zért a' Római Nagyoknak ,

Tiberius Cs.nak, Ciceronak

majorságitól nev«zetes,;itt

írjta ez TusculnnaeQuaestio-

nes nevü raunkáját. Ezen^

Cicero majorja pusztíttatott

el Clodiustól , de köz köl-

Turon , Han-sau , kikötö, és , tségen helyre állíttatott.

kereskedö hely Cochinchi- Most Frascatu

liaban , tulsó Indiában. "Jutculwn , .1. Frascati.- ;

Turopbfya, 1225-ik es/.tendötöl Tusis , Tossana , mvs Helve-

' fogva privilegyiált mezo, cziaban, Granbijnden kant,

'' H< rváth orsz. HöfÖs Várm.

nemes Hellyel , mellyek-

'".különös szabadságaik

vagynak , és egy . tulajdon

követet küldenek az brsz,

gyÜlésbe.

Turraeh , falu, fels& Stíriában.

Jíídenburgi ker. vashámor-

R atzel hutával, hol

a' tulsó Rajna, és a* raga-

dósNola hegy-fojó kqzty szft-

löveszszövel , gesztenyefá-

val és mondóla fáyal be-

ültetett Heinz hegy tövi-

nél. Vagyon tímársága , és

az által meno portékák le-

tévo belye, gyakran 200

terhet vivó 16 is hál itt.

a' légjobb Bresicai atzél ké- lu*кavoirek , 1. Irokesek.

sïitetik ; vas, atzél , drpt, Tu\ir , kis vs, Skye Hebridi

és reszelö fabr. raellyeknek szigeten, ёы. Scócziánál.

Bécsben vagyon lerakodó Tutt/ing, yagy Tittling , mvs,

ЬеДуек. VrV7^ n ' J -

'TurroJT, mvs, Aberdon Gróf-

Bajor orsz. alsó duna ker.

- M , - , verrai, 64 h. «s 36o L,

s.ban,' kozép Scótziában, Tuttlingen, (47O 59' 2<' %. Sz,

' Deveron mellett , goo 1

Tu¡r4y kis ve , Spótziában ,

Caithnes Grófs.ban а ész.

. nyugoti partjainál.

Tursau , tart.nyocska Freinez,

brsz. hajdani Gascogneben,

Chalosse része. 1. Chalosse.

Tursis , kis ve , Bas ilicata Ná-

poly tart.ban, Sina fó meb-

fett,.P6áp0ki lábóhelyel,

Turuchansk , 1. Mangasea.

Turzi, falu , felsft Slésiában ,

'Rosenbergi ker. Vashámor-

ral.

26o 29' *.5" K.'H.) Kötisz«.

ti vs, kôzép Neckar Vür-

tembergi orsz. bíróságban ,

Duna mellett , 3640 1. Pós-

taházzal , v.ászon fabr. vas-

bányával , és vas mivvel.

180Î elégett ; 1/4 órányira

innét , vagyon a' Ludvig-

etbali hámor , ée olvasz-

tó, a' Lichtenwartenbergi

régi várral.

Tutukorin , Tutukudi, mege-

rösitett, Hollandiai ys Ko-

. romandel partjainál, Pes-

T«jo, Dusa, Rusznyák falu, caria tart.ban , kel. Indiá-

" Zemplín Várm. Tiszán in-, ban pamut fonással ; Kau-.

~_ nen Oudáva mellett, Hires . ris, és gyöngy halászatta'l»

*г*Д^а1>, |"еЦУ■■■■ «gy^fhfny de ez már most nem oily
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ezembetünö , mint ав elôtt

volt;

âTitfr, Tude, Tyde, C410 34/

Е- Sz. 90 50' К.- H.j kis , e-

гбв va Aragoniii Spanyol

« tart. ban , hegyen épûlt,

mellynél Minho vize folyik,

borral bövelkedö tájjékon,

3000 1. es vászon fabr.

Tuyle , szoros áll aliarás S.

Bernhard hegynél Aosta

Herczs.ben, Olas/, orsz.nál.

Twanoczna , L Durlsdorf.

reí közösiti. Eien erdos ,

kozépszerüen termékeny

tart.ban a' fpldmívelés, és

marhatenyésztés kozépsz-e-

riien ùzettetik. Vadak , ha-

lak , Vasércz , mészkô bö-

ségben találtatik. ' Fô La-

kosi Oroszok, ésFipni¿sok,

többnyire mezei gazdaság-

gal , foglalatoskodqak , a-

zért is itt fabrjkák nincee-

nek. Ezen Helyts. 9 ker.böl

al. Fö vsa.

Twarotuta , 1 tót falu Sáros Twer , (560 50' Ë. Sz. 53= ¿3'

Várm. felsö Magyar orsz

Tiszán innen , also , és fel-

sp Trvaroszeza , mind a'

kettönek savanyú kútjai

vannak.

Twat , tart. Belad-al - Dsche-

ridben, ész. Afrikában.

Twedulo , I. Teviotdale.

Tweed , Tarda, fó , déli Scór

tziában , melly Angol or-

szágot , Seocziától választ-

ja , és Barwicknál a' tenger-

be folyik. Mem meszsze E-

dinburgtól ered , 2 hídja

vagyon , mellyeknek déli

vége Angoly orsz. ban , ész.

pedig Scótziában ál , az el-

so Barwicknál , a* másik

pedig , Cornhill , és Cold*

stream, közt vagyon , jeles

lazacz fogással.

Twnr , Qrosz Helyt. Twerza ,

Düna, Msta fóknál , Now

gorod , Jaroslawl, Fskow ,

K. H.) Tmaka , és Twerza,

fók , Volgával való eggye-

sülésénél, Volga jobb part-

t'án, mellyen itt egy hajó,

úd vagyon 1 igen száp táj-

jékon 1700 h. és 447 még

üres házhellyel , 28 temp,

s klastr, egy várral , és 17300

1. Erseknek és a'Helys*nak

széke. Jeles benne: a' té*

res Seminarium, melly 600

iftú Papot nevel, a' Gym-

názium, a' Nemes oskola

120 Ifiak számára , a' nép

fo oskolája, 2 vászon , 's

egy harisnya fabr. 1 kotéb

gyártója , 19 szaladperge-

loje , 15 ólajtoro maima, 5

timárja,4 viasz fabr. 1 fagy»

gyú olvasztója , i hegedü

fabr. 7gyertyamártó , 2 ha-

rang önto míye, qera ese-

kély kalmársága és termes

kereskedése.

Smolensk, Moskva ésWla- Twerta, fó Orosz orez.Volgá-

dimir Helyt.ságok köxtt , ba folyik , csatorna által

Zna fóval kapcsoltatik , és

a' S. Pétervári hajózásnak

elomenetelére vagyon.,, ,

Twightwiek , v&gy YeaAtßtniekt

elegendëkép nedvittett , 's

nagyobb részint egyenes

tájjeka, 1135 i/e □ mfd ,

906,900 1. A' tart. egy ré-

szén az Alamiai hegyek ,

vagy is a* Voldjonskiai er-

dök ter.jednek, mellyekben

bugyognak ama' nagy Wol

ga fónak forrási. Tavai szá-

mossak. Jegyzésre méltó itt

a* Vischnei-Volotschki csa

torna , melly a' Balti ten-

§er.t , a' Çaspiumi tenger.

vagy is Myamiek, Miamis,

fótól. Mohaki Indiai nép »

a' szabad Indiai tart.kban,

Amerikában.

1u>ikenhamx helys. Angol ors»»

Middlesex Grofs.ban, ismé-

retes a" V'alpoo.létujl téte^

tett Strawbery-Hill neve-

setü «jezei hàzçôi^ щеЦу



egészen Gothiai mód lsze- Tyrenberg , 1. Zierenberg.

rónt vagyon ¿pítve , kevés 7y""*"> I. Nagy Szonibath. 

Twrdoisin, n^pestót mvs. AV

va Várm. Árvá fó raellett ,

kath. tempi, és só letévô

heilyel.

Tyfiein, (Duino) {Ap-M'yt"

E. Sz. 3 ° 16' 46" K. H.) vs

Karniólia Herczs.ben, A-

delsbergi her. Adriai ten-

gernél , Triest tenger ÖböU

nél. Nenv mes/.sze tfile s/.ép

fekete márvány törettetik,

olajfái, és ió szölöji van*

nak.

Tykoczin, (5,3» i2' l4'*É. Si.)

vs Bialystok Oros/. Helyt.

Narew fó m*Uett , 372 h.

878° 1> 's erös várral ; bú-

zával kereskedik.

Tyne , fó , Northumberland-

ban Angol ors.z, melly más-

féi mídnyire New-Castletul

a' német tengerbe folyik.

Ezen fó Durhamot Nort-

humberlandtól választja és

a* koszén hordásra igen

hasznos. Déli Scótziában is

vagyon Туna nevezetü fó,

melly Tynningharo kis vs-

nál a" Német tengerbe. iira-

lik.

TynUc , Tinietz , mvs , Qallí-

cziában Myslenitziker. Vis-

tuUn lévo által raenetel-

lel , és nagy hegyi Benedic-

tinus klastrommal melly

105 helységet bir тг

Tynningham , kis vs déli Scó-

cziában, Lothian Grófs.ban

hol Tyne fó e¡ Nemet ten-

gerben szakad. ''

Jyoga, Grófs. ész, Ameriká-

ban , New York szabad sta-

tnsban.

Туra, Tyrasjfó víz Europ. Sar-

matiában, utóbb Dan aster,

most Dniester.

Tyrconeli 1. Donegal- '.¡.¿.¿

Austriai ker.btn , határjai

del. a' Velenczei tart.nyok

kel. Karinthia , Tarvisi-

márk , Friaul , és a' Salz

burg! Herczs. ész.ról Bajor,

és Sváb orsz. Ny..H*lvetzia,

és Graubünden. A* Párisi

békülésnél fogva Bajor orsz.

hatalraából az Austriai bir,

hoz viszsza került (.3 Jun,

1814) és a4. Apr. 1815 e-

gyesíttetett Voralberg Her-

cz.ség. Áll 7 kerületekböl :

I) Schwazer, v. Unter Inn

thaler Kreis : 66 67/toa p

mfd nagy, 2vsokat, 3 n>v-

sokat , 355 falukat , 16337

házakat , és 10.580a lakoso-

kat számlál. He járultak

1816. 12 Május оШь-а' Szalz?

burffiHer.bol Zillerthal io.

63/1 oe □ mfdnyi, mint^tgy

12092 1. Brixenthal , v&gy

Itter 6 91/100 □ mfd 5705 I.

egy mvsban , és 15 faluk-,

ban. II) Imster, vagjr Ober

Innthaler Kreisz. a' 14 Sept.

18 1 6. vale egyesittetett Vils

urad.dal, 1 об 8-'/юо □ mfd

nyi 6 vsokat , 2 mvsokat ,

592 falukat, 10772 házakat,

és 9.5988 I* számlál. III. Bru

necker , vasry Pusztertha-

îer Kreisz a Wirdisch-Mat-

trey részszel , melly elöbb

Szaíerburghoz tartozott k

10» 53Л°° □ mfdnyi, 4vá-

roâokat, б mvsokat, ,506 fa

lukat , 's 1 1768 házakat ,

1 00879 1. számlál. Windisch-

Mattrey külön 7 78/100 Q

mfdnyi , г mvsal , 2.1 faluk-

kal , 930 házakkal, 46.58 1 a-

kosokkal, IV. Botzener Kre

isz 64 53/100 □ mfdnyi, 3'

vsokkal , 3 mvs. 310 fei.

12094 házakkal , . és 98680

lakosokkal. V. Trient»^



Kreisz 75 joAoo □ mfdnyi,

i vsal , ,58ofalukkal , 2162.3

ház. 1.36706 1. VI. Rovore-

der К. 34 .33/100 mfdnyi , 3

vsokkal , 4 mvs. 330 faluk.

15847 h. 854.36 lak.Jkal. Ezek

teszik a' Tyrplist tulajdon-

képpen , azért ez Szalzbur-

gi részekkel eggyütt 476 Q

mfdnyi , 19 vsokkal , a8

mvs. 2728 fal. 90,985 h. 's

Í4H88 1. — VIL Voralbergi

tart, vagy Bregenzer K. (a'

Bajor országnál . nrjaradt

Weiler uradalmon kivül,

melly 5 9/100 □ mfdnyi ,

4 mvsokkal , 119 fal. 454

paraszt udvarokkal , 3301

házakkal , 1.3975 I. bir.)

most 44 44/юо □ mfdnyi,

3 vsokkal , 8 mvs. 434 tal.

15165 h. 76254 1. — E' sze-

rént e' két egyesült tapt.k-

nak nagysága. ôszveséggel

520 44/100 Q mfdnyi; 22

vsokkal , 36 mvskat, З150

falukkal, 106150 h. ¿8717542

1? Egy □ nifdre esnek 204

h. és mintegy 1379 l.sok.

3övedelme 3 millio 's 600000

i'orintra megy. Hosz. a'Gar

da tavátul , egész Kufstein

ig 34 » szélessége pedig Eh

renberg vártól Lienzig , 22

mfd. Tobbnyiré hegyes ,

yölgyei mindazonáltal ter-

mékenyek búzában , hüve-

lyes veteményben , és bor-

ban ; fókép jó marhate-

nyésztése vagyo.n. Találta-

tik itt ércz , sókútak , va-

lamint jó szoros általjárá-

sok a' hegyeken , kellemes

tekintetet mutatnak a'

Ferneri ieges hegyek , de

nagyo.n veszedelmesek is.

Föbb. folyöi az Inn, iLtsch,

Lech i Dráva , és Iser. Van-

nak drága kövei is u. m.

тцЫп , îçranât, smaragd ,

és a' gyémántnak némely

neme. A' Tycoli réz nem

csak e^üstöt , haaem vala-

mi aranyat is foglal ma-

gában. Lak. kik mind ka-

tholikuso.k, hivségjekrôl , és

szorgalmatosságokról es-

méretesek , kozépszerü ke-

. reskedést iiznek fôképen

f tart.nyon kívül Kanári

madarakkal >szônyegekkel,

gyolcsal , készített börök-

kel , jó fa portékákkal , o-

lajjal, Essen tziákkal 's a' t.

Fö vsok Inspruck. • •

Tyrol, régi hegy vár, köszik-

lán; ettöl vette az egész

tart. maga nevét , Etsth fó

bal oldalán,

Tyrone , Tir-Orwen, Tir-Eeg-

hain, Grófs. {rlandiában ,

Londonderry , Longh Ne-

açh , Armagh» Mionaghan,

Fermanagh , és , Donnegal.

Grófs.gok köztt,, 58 1/4 □

mfdjén 4 vst, 35 Eklézsiát,

16.545 h. és 138710 1. szám-

lál. Fólde némelly helye-

ken termékeny, másutt he

gyes. Hender foképen ter-

mesztetik, és szépen kidol-

goztatik. Dungannon táj-

jékán kószén találtatik. Fó

helye Dungannon«

Tyrrif, Hebridiai szígetek kö-

zül eggyik Scótziánál 4 \fr

mfdnyi hoszszu , 1 , széles ,

termékeny buzaban 's jó

füvekben.

Tyrus , Sor , Zor , (II. Kir. 5,

11. Ezeeh. 26. Fft vs Phae-

niciában a' kôzép tenger

party^n , egy csú^son; Sy-

dontól 24 mfd. Sok szállít-»

mányoknak Annya ; kivá,lt

. Afrikában és Siciliában.

Kereskedett leginkább bi-

. barrai, és más kézmuvek-.

kel. N. Sándortól elpusztít-

tatott hathatós ostrom u-

tán ; ö körül is árkoltatta,

mellyre nézve sziget for-

májú Ion. A' Chaldaeusok-

tól : is megvétetett hajdan

Esai 2.3, 13.Уа11уоп ez pusz-

títtatott é el. Na,b.ucodanOi



zorto1! CEzech., a/5*, -7. 29, tömlöcz gyanánt szolgál.

iaO Уа£У Paldetyr4is? Két- Txiclag'-; Siclag, Saul idejé-

séges. Palaetyrùs (6-Ty- ben Gáthban lakott Philis-

rus) amàzon alól a' szárá- teusok' Királlyának birto-

zpn f'eküdt 30 stadiumnyi- ka; ettol Saulnak engedte-

ra délre. ' ■ У"' "' ;. tett, Dáfomas kerben, Ju-

Tyruj, i; Sur. daeábatf. " *

Tysmienica , vs Stanislàwowi Tiigányok nemiete , isméretes

ker. Gallícziában , hól sok nép, melly nyug. Asiában,

Görög , és Ormény lakik < ész. Áfrikában , es csak hem

kik viaszkal, éá lovakkaí egész Eúrépában tenyészik,

fôképen keréskednek. Va- nagyobb részrat v,ánrdo#Ió,

gyon gyermek iskolája. független életmódót' szere-

Tystedt , vs Aalb.org Damai t6 , 's terhesbb munkáktól

Megyében. futó nemzet. Bóvebbleíráw

tyttytari , (Tochterinsel) szi- 1 sokat szüksegtelenné teszi

get a' Finniai tenger ob'ól- isméretjek. Hazánkbe á* 14.

ben, Wiburg Orosz íielyt. dik század vége felé jelen-

'jil'o'i ■' Л tek meg.; пет rég Ujma-

Tiaegaeda , bis, nevérÔÏ cStí- gyaroknak neveztettek el ;

pán esméretes tart Habis- számbk 40000 mehet. '»

síniában , Mazaga határá- Ttigányak szigete, közel Éel-

nál. ' ' grádhbz csak a* múlt szá-

Tiqná , BehrDehibe. T¿,fta- ' zadban támadott ; itt fo-

- bissiniában, Dembea tárt. ' íyik qszve SzáVa vize a' Do*

ban mfdnyi HosZszú , iiáVaí."\ ' • ■"

és:$f,;— io á*eía{¡ ; több Tzinttontifin , vagy Huitzitzib*

kiásebb <ókat, és tavakat la, Hajdani Mechoátan

vesz mágába , eesös idö- orsz. fö vsa,.új Spanyol

bén'kiárady és déli része orsz. Mexico ker. Mechóa-

Nilustul folyattatik , bö- ^can tart.ban 2,500 l. 

köztt a' Dék-i áziget ország táros. Fö vsa Tischulumbui

. -k"s:" . ' •• ''. . ». .h '• : • • .i

■ * ¡ ' ^ ■•• !r :"„•/ .'. ;! ! / . . . . . V Д

U , tart. Tibet órsz. Asiában Ьай;

nyug. Tzang-âl, kel. Stschi- Válo , vagy tioval, kiáStátu*

«rbfgantéval délf e. Jalhával, a* Jaloffek tart.ban , kôzép

• és Tapkóval, és ész. Rat- Senegambiában , kôzép Äf-

ren, 's Talungal határos. rikában , Senegal tbrkolat-

,F6 vsa Lassa. ' [ ■ ; ; fánál, eûnék mind a' kéfc

фа-ЬШпп, 1. Fingal Barlang- partjain , ész. Trarzas A-

i&t, rabs Némzetség birtokáVaí^

Ucrhuga , egy a' Vashingtoni nyug. az Atlanticurrii *fen-

szigetek közül Austráliá- gerrel , del. Kajojr tart^al,
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ès kel. a' tulajdoni Jaloffek val , tengeri rákokkal , he-

es Fuiiek tart»nyával hatá- ringekkel, es gadóczokkal.

„.;'tfle;» közel a^p_ geogr. □ , i8p6-ban eirészen elégett.

mí'diiyi nagysagú , ezen or- Vderto , 1. Oderzo. ..

szág Királyja Brak-nak (az Udmmpor , 1. Dienpôi». '

az Királyok Királyjának) Udtne, tJfinum (7,6a 3' Ц" É,

neveztetik, ez alatt ismét Sz. 30°

más vagyonki iskisBrak-

nak neveztetik , és ez bir-

ja a' BifescheszigetetSene-

gal fóban. Az, egész tart, e-

lég népes , es tïrmékeny.

Fô helye Naviançhe.

Valofftk¿ Ualufok , 1. Jolofíek.

fJapoa , .egy a* Va^shingtoni

s/.igetek közzül ¡Ausztráliá-

.ban.

Vbeda, (370 36' £. Sz. Í30 g'

K. H ) vs.. Jaén Spauyol

tart.ban Gvadalen iónál ,

hegy várral és 7*99 L táj-

jékán a' többi gy,umöl<js

kózt fügék ¡s terei^nek.

Ubigan t h Uebigao» , . .

übitatt., falu a*. Burkusí A,

Rajnai N. Herczs. só bá

.54' .47" КГН.) ré-

gl, nagy , és jól épült fi

vsa Frjaul tart.nak szép

siksâïon fekszik la Ropa

csatornánál , ,45 jnfdayire

" 'aibndtól. Écsek lahhe-

lye J keriilete д/4 mí'diiyi

■\çppo , másnk szerént 18Ó00

1. tôbb tempi. .801 ben Au-

, .slriAhoz kapcsoltatott, 1807

ben az Ülasz Kits.hoz, 1Й13-

ban Seplemberben israét

Austriáho/. jött viszsza. \

Цфрщ vagy pschitor ,'.a'

Marattok adonzeto Herczs.

ge. elö Indiában , Ranna

nevezetü Hercz. alatt , Jti-

nek hasonló nevezetü rié-

fïçs f o vsban Ratsiá ¿neUptt

akó. helye vagyon.

nyávab . rvi - Vdobo, orsz. a'Skláv (vagy i$

l/сауф , valóság'os «redete ¿* Rabszolgák) partjain , Al

iviaranton , vagy Amazon

fónak , melly által á' Rio-

negro vagy Cafcsiatjùari fó

Orinokóval öszve kapcsol-

tatik. ' ,'. r .

Vchonie, J^&zág, és mvs Gaí-

lícziában , Zamoski ker- Üdtein, Udschein

sb Guineában , á^ábú'^es

Benin köztt, Benin or^z. ;a-

dófizetüje, Uass} .Va.gjyyçA-

. uassiyal tenger meljet1

" J (*eejí..t«

 

Üáritschy falu

kath.és görögegyeäült plé-

bániával, és postával.

Vcfft, kis fó a* Brandenburgi

Ó-márkban nem meszsze

Vinzelbergtöl ered , Sten*

dal, és Österberg felé megy

és Biesébe folyik.

Dchtland , azon tájjék Helvé-

cziában, Freyburg kanton

íekszik.

UciqUe s , 1- Angorqs.

t*rf«rt, .kis ve Cleve Herczs.

beri, búzá.valb6velked0táj-

'ékon.

l/ddewalla , vásáros vs Bae-

heslae Vest-Gothland Svéd

tart.ban ,kikötovel, és 4000

I, nagy kereskedést üz fá-

bogni íter. ékes¡ várraL^"

, Ughein ,

(320 26' Ë. Sz. 02» sjP K.

H.> nagy, fégi, jól épült,

és napes vs a' nyug. Marat-

tok státusában, elö Indiá

ban , Sepra halas fónál ,

mellynek vizeszentn«k .tar-

tatik , a' leghatalmassabb

Maha-Radscha Í3oulat-Rau

nevezetü Marattók Hercz.

lakóhelye ; falakkal korül

vagyon véve , több emlék

oszlopai , csillag vizsgáló

torhyai és 84 Pagodáji vagy-

nak. Sok búcsú 'árásokat

tesznek itt a' Hindusok;

kereskedése még most szem-

betün6. Mint egy 1/4 órá-

nyira innét vannak a' régi



Udschaine Avanti vs om-

îadéki. , . ;

Vdti , mvs Шроп Japani szi-

geten hol á' legiobb théa

termesztetik. .••.•v> ■

Zfdpard, mvs Komárom Várm.

ben. Ersek újvárhoz a, Ko-

márorrihoz 4 ófa. F.U. a' Esz-

tergomi Érsekség; 1. Magy.

kat. tul. pléb, ,és>. tempi,

egy vendég fogadóval , vá-

sárokkal ; s néhány nemes

K'ur^ákkal. Van Üdvard So-

prony ésBaranyaVárn^.b. is. ,

Tfdvarhely i Oderhelíei) , O-

schofh'ei, fñ mvs azpn nevti

' 'ezékben, takszát íizeto hely

tulajdon tanáttsal, nagy

Küküllo vizénél. Nevezete-

sek itt a' két a' kath. tem- -

plomok Minoriták klastro-

mával eggyütt ; a' kath. .

Gymnasium « a' ref. szép

tempiam , es Collegium а

tanacsház. Mellette nyug.

Га fekszik ama' sok viszon-

tagságokon ált ment Zsig-

mond H. vára. .

Üdvarhely Szék , Odderhael-

ler Stuhl (Staul) Sedes Ud-

Vafhely , Erdély orsz.ban

a ' Székely Székek köztt el-

sô és fö ; az ö kezében le

ven a' Székelys.nek pecsét-

tye , 's Archivuma. Fek

szik a' Háromszék , Csik és

Maros Szék; Küküllö ésfel.

Fejér Várrtl.ék , és Köhalmi

Szász Szék köztt. Nagysága

' ¿t □ mfd , a' hozzá tarto-

zó Keresztúr(5 1/2) 's Bar-

donz (3 tfi Q mfd) al. Szé-

kekkel eggyütt. Vidéke a'

íegmagasabbak kozül való

égész Erdélyben, rakva sok

hegyekkel , 's navasokkal,

melíyeknek magosságok

meg nines, mérettetve. Fo-

tyó vizei nevezetesebbek a'

két Küköllö , mindenikea*

Györgyöi határokon ered;

a' nagyobbik csak némko-

xépén íolya által •' Vármét,

a' kissebbik csak résznyire»

Homorod vize Oláh falún

fellül fakad , és a' Köhal

mi Székben Olt fóba szakad;

vannak érezes és savanyu

vizei is mint a' Homródi

Oláh falunál 's a' t. Levegö-

>e elég mérsékelttj azért föl-

de külombféléket is terem:

u. m. vasat , sót , 's kivált

temérdek sok fát tágas er-

deiben , mellyek köztt ne-

vezetesebb a' Hargittai. A'

fenyö fa kölömbözo nemei-

bßl deszkák, léczek, 's sén-

delek készíttetnek ; e' mun*

kával foglalatoskodnak né-

melly helyek csak nem e-

gyedul mint Lövöte falu,

és Székely Keres*túr,. Szá-

mos vad állati és madarai

is vannak ; derék marha

tartása , ésfóldmivélese ki-*

tetszik abból , hogy 1772-

ben itt 3048t hóld szántó-

földek, 1*819 hóld rétek,

407 hóld sz&l&k, 16781 da-

rab vonó marhák, 8724 te-

henek , 6450 borjúk és csi-

kók , 187.59 )uhok, 3791 kecsw

kék , 11 884 sertések, ¿82304

kas méhek számláltattak.

Parajdon nem csak külömb-

féle színü sóra, hanem szép

Achátra is akadni. Lakosi-

nak száma 40000 , kik mind

tiszta Székelyek , kevés O-

láhok, és Németek. Felosz-

tatik e' Szék az alatta va

ló Sze'kekkeí egygyütt két

kerületekre , felsöre és al-

sóra , amas à' Csik és Györ-

gyö székek, ez a' Szászfold

felé fekvo részeket fogíal-

lya magában; a' felsöhez

tartoznak két járások t á'

Bözödi 34. a' Farczádi 3o

helységekkel ; az alsóbané

>árások vannak : a' Bardor

czi 9, Bögöz 13, Dalljaí

10, Kereszt úri 12 , Oláh-

falvi 8 , Patakfalvi i» »

helységekkel. E' Székoekt



«aap i- .■ Ul,brr

.• ritkas'ágí kôiz'é tâftoàik az ' val, lender mívelessel , és

-. ;t ^ ' • « - ~i - ^ -.'з- :ir». vászonszovéssel.

ÖZOlODCIi» Jaunen luiu «I.HIIIJ4JJ y mv*«« mCSZSi-v » j il-

ti nyílásibari foly Vargyas nebergÍBl , nemes 'KÍsasz-

vize, nagy mélységre ro- stonyokat nevelö intézet-

hanása zuhanásából kitet- tel. ,"'

«zik* 3 ölnyi széles , és 2 Oetteh-hiUtie , L Echtmiazin.

- ölnyi magas bejáráséhoz Ufa , (54o ¿a' 30" Ё. Sz.) e-

bajjal juthatni a' köszikla rbs vs Orenburg Orosz

darabok köztt ; innét olly Helyt. hasonló nevézetü

tágas bolthajiásos üregbe • tart.ban, Ufa 's Belajó vizek

jbhetn'i , hogy benne 1000 öszve iolyá¡-ánál , 6.50 _ h.

ernber niegfér; a' köfalda- 5500 1. si klastr. és 7, tetn-

rabok aztmütatlyák, hogy plom.

• valahamenedékhelyül его!- Ufer, Urfahr , helys. Austriá-

gált; itt teme¥dek sok a" b. Ens felett, Müft.lferta'Iyb.

eiárhyee egé'f. Rét lajtor- «28I1. píéb. , a' Dunán lévô

fin lëmehetiii külörhbfele híd által LincZel öszve Va-

ínelységibe ; fold alattrke- gyon kapesolva.

■ rengos uttyaíri nádas mo- VffeIdingen , hajdan Badeni

• csárokra , salétrom forrá- birtok , Luxemburgi Her-

sokra 'st. ef. találni. czs.ben ; igoi-ben a' Frán-

Uebelbach , mvs , alsó Stiriá- " cziákhoí jutott.

ban, Graetzí ker. fekszik Vffeln, luth. Eklézsia , ésha-

erdök köztt 80 h. pléb-Val sonló nevézetü kanton fö-

4 kasza készítft hellyeb helye, Vestfáliában, a' volt

Vebergossene Alp, hegy Bajor Veser oszt. Osnabrük ker.

orsz. Salzach ker. 9000 lab- Udenheim, jól épült vs , Ba-

nyi mágasságú. jor orsz.. Rezat ker. Gollach

Uberlingen, (47° 46' 3"Ë. Sz. fó mellett , büzával , és

26^ 49' 46" K. H.) Boden- " borfal bovelkedo tájjékoD ,

tói országbíróságban, Wür- 255 h. 'a 1600 1. kik kpztt

tembergí Kirs. Bodeni tó- sok mester emberek , éské-

iiál , 2400 1. ispitállyal , és zi mívesek vannak , Gym-

egésségeskúttal; sz&llôter- násiumtnal, hasznos mar-

mesztéssel , és a* búzával ha és gyapjú vésárokkal.

való kerfeskedésSel nagy^ Ufnan , 1. Aufenau,

hasznot hajt. I8i3'ban a' Vgctbw j falu , ¡Worva orsz. I-

föld süledés által sokat szeh- glavi ker. Pernstein uraság-

vedett; hoz tartozandó , 13 h. 111 ,

IJeberlingeni-tó , 1. Bodeni tó. l.márvány toréssel;Schwar-

Uitbigau , vs , Vittenbergi ker. Za fó mellett fekezik.

fekete Élster fónál 110 h. Ugento , Üxentum , k. vsfer-

¿s 700 1. ra d' Otrantó tart.ban Nea-

Üebile , Ï. Abila. , polis orsz.ban , Püspöki

Uelzen, Ulzea, ülyssea ¿ (5Í0 székkeí. ;

tfl' 50" É. ..Sz. í86 ii' i""K. Úghein , 1. Udsein,

H.) ys Lüneburg Hei'cze. Uglian , nagyon termekeny

ben, Ilmenau fó mellett, ész. Dalmácziai sziget.,Za-

h. 2520 1. deák oskolá- ra esatornánál, bövelkedik

ceigák

 



csigákkal, és többfele Ъо-

garakkal; jó szívü emberek

lakják. Jó víznélkül szu-

bölködik.

Vglitsch , (s7° 27' E. Sz. 570

9' К. H.) régiker. vs Jaros-

lawl Orosz Helyt. Wolga

jobb oldalán 107,5 Ь. 25

tempi. 2 klastr. ¿400 1. fa

erosséggel , lo tímárral,

egynehány ezappan fözö-

vel, 1 papiros malommal ;

szembetünö kereskedést üz

foképen terraéseivel.

Vgocsa Vármegyc, UgocserGes-

panschaft , Comitatus Ugo-

csensis , Magyar orsz.nalt

Tiszán tulsó ker.ben az E.

Sz. 47o ¿3' 20" és 48° 15'

30" alattfekszikkel.reMá-

ramaros , délre Szathmár

ny.ra ismét Szathmár és

Beregh, ész.ra Beregh és

Marmaros Várm.k lioztt. ,

Nagysága 22 □ mfd , hosz-

eza mintegy 2—4 szélessé-

ge 3—,5 mfd; 's igy az or-

szágunk kissebb Vármegyé-

je; nevezetét vettehajdani

Ugocsa várától, mellyj ki

es hegyen Nagy S/.ölös mel-

lett , hoi most Kankóvára,

feküdt. Vidéke részént he-

gyes, részéatróna. Hegyei

köztt nevezet.esebbek '« a'

Harcz , és fekete Hegyek

Szólosnél ; a' Velétibércz, •

Tarnai és Turczi érczes he

gyek, 's a't. Folyóji 1) Ti-

sza, melly Marmarosból

Huszton alól érkezik bé ,

Hark hegyének déli részé-

nél foly el, a' Vármegyét

mintegy két felé hasíttya,

Szirma fel,ett egymástól

azakadván, mértfoldnyi szi-

getet formál , 2) Bathár,

Gtfdényházy hegyek alatt

eredvén , egy darabnyira

e' Várm.ét Szathmártól el-

választya,és 3 rafnyi folyása

után Tiszabecsnél Tiszával

egyesül. 3) Borsva ; Rákocz-

HÜU. LEX. V.DAK.

nál folybé , 's 3 ágakra sza-

kadván , e' Várm.gyét Be-

regtöl elválasztya; más két

ága Beberke és Atak ne-

vet, visel ; lapályos helye-

ken mocsárokat csinál, mel-

lyek Lápnak hivatnak ;

végre Borsvába foly ; 4)

Szalva, Hark hegyébôl ч-

red ; két torkolaton Bors

vába szakad. 5) Tur , Szath

már Várm.ból csap által,

's ide is tér viszsza. Vair-

nak e' Várm.nek számos

pátaki is ; mellyekre néz-

ve az áradásoknak , kivált

Batár és Tur vizétôl , igen

kitétetett. Lcvegöje mérsé-

kelt friss , és egásséges. Ter-

mékenysége a' hegyes kör-

nyékekben csekély , a' dom-

bosokon bô ; a' lapályoso-

kon, vizenyösökön , fája

elég , 's szénája is, száraz

esztendöben. Termései 5

minden elött számos erde-

jiben a' magas helyeken te-

mérdek magas feny&s es

bükfákkal , a' laposokon

nagy tölgy fákkal, mel-

lyeknek mind egyikébôl e-

gész hajó (Dombász) vájat-

tatik ki ; és más külömb-

féle nemüekkel jeleskedik;

búzát, gabonát , tenkelyt,

kukoriczát is ¡.terem nagy

böseggel; tovább babot, len-

csét,k0lest,ha)dinát,mákot,

Tent, kendert, és dohányt;

mindennémü fa gyümöl-

csöt ; naszpolyát , diót ,

mogyorót , szedert , din-

nyét, és tököt mindenné-

TTiüt; bort is nem utolsót.

Az állatokból: legnagyobb

gazdagsága áll a* sertések-

ben , mellyeket bö erdei-

ben makkoltatés júh nyáj-

íaiban , mellyeket hegyi

aklaiban tari; Vannak min

dennémü szarvas és vonó

marháji , bivali is ; vad ál-

lati , medvéi is ; az enni
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valók még b6vebben ;szár-

nyas állatokkalis bovelke-

dik mind a' s/.árazon, mind

a* vizekben; de ezekben leg-

jelesebbek a' halai, mel-

lyek köztt nevezetesebbek

a' galóczák Tiszában, és a*

jó ízü , egy lábnyi rákok

Bathár vizében. Ás ezüstöt

is Nagy Tarnánál; itt 's

Turcználarannya is volna

ha koltséggel birna ; kö-

»zenet pedig igenbftventa-

Két nagy ország útak

is vannak e' Várm.ben : egy-

gyik Lengyel orsz.ból Be-

regszász és Szathmár felé,

másik délre Máramarosba;

ezek által , és a' Tiszán tai-

pon járás által kereskedé-

»e könnyebbittetik ; kivált

Mermaros Várm.vel nagy

Közösütesben. Két járásra

vagyon részelve t, i. a' Ti

szán innen 'e Tiszán tul

í'ekvb járásra. Számlál 3

mvst 63 falukat, 3 pusztá-

kat , З4392 lakosokat; hét

régi nevezetes várokat

(Kankó, Sas, Nyaláb , 'a

a' t.) Lakosi többnyire Ma-

gyarok ; vannak Oroszok

és Oláhok is. Legtöbbnyire

ó-hitüek és reformátusok ;

a' kath. Egri Megyéhez tar-

toznak. Portáji 12.

Vgoracz , mvs , Trencsén Vár.

posztó szôvéssel.

l/grocz , Zajr-Ugrocz , Bradai.

Trencsén Várm. F. U. Gróf

Kolonics és Báró Zay. 1 vár-

hói , és U) faluból éll , hol

eok szép vadász helyek.ta-

láltatnak. A' vár magas he-

gyen fekszik. Az egész jó-

«zág fohelye Zay Ugrocz

fahl kath. és evang. temp,

nagy kastéllyal, gyümol-

csös , szölös , és mulat o ker-

tekkel , 6 halas tóval. La-

Jiosi közt több kézi míve-

sek vannak foképen posz-

tósok, és í'azekasok ; а к at.

ezáma 180 az evang. 530,

és 18 zsidó.

l/gubio , 1. Cugubio.

Uhlbach, f'alu , Würtemh. Kir-

s.ban Rothenberg orsz. bí-

róságban, 830 1. magas SZÖ1-

lö hegyekkel körül vétetve.

Vhlejcld , Ulsfeld , mvs , Ba-

jor orsz. Rezat ker. nem

meszeze Aischtól , várral.

Uhytt , falu , felaö Luzácziá-

ban , Bauzeni ker. also

Spree fó mellett várral , é% -

Herenhutok intézetével.

Uimbtt , 1. Imbst , most Au-

striai Tyrolban van , nem

Bajor orsz.ban.

Vist, (North) egy a' Hebrídi

szigetek kozül , Scócziánál,

20 mfdnyi hoszszú , és 12

—17 széles kel. partjainál

hegyes, és durva , jó öh-

lÖkkel , nyug. partjainál

egyeneseebb 's terméke-

nyebb, nyújtárpát, zabot,

és krumplit ; jó legelö he-

lyei is vannak, mindazon-

által tele vagyon kôszik-

lákkal. Idetartoznak а' ко*,

rül fekvö Grünsay , Ileray,

. Oronsay, Boreray *s a't máe

apróbb szigetek.

Vitt , (South) (.570 5' 5" E.

Sz.J Egy a' Hebridi szige

tek. közül, Scócziánál, 36

mfdn3'i hoszszú és 9 12 szé

les З500 1. kel. partjai esti

pa gránát hegyekkel rak-

vák , borzasztó tekintetet

mutatnak , de nyóg. part

jainál annál ékessebb , és

búzára nézve termékeny,

restségben, és tobzódásban

él5 lakosi szegénységben

sínl&dnek , és egyedül ha-

Iászatból , és marha te-

nyésztésbôl élnek.

Uj-Aibennreut , nagy Cseh fa

lu Eger ker.ben, jeles f**gy

hämorral , mellyben igen

derék hadi és gazdaságbé-

li eszközök készítetnek , ém

égy eavanyú viz forrassail
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A' mellettefolyó patakban, még a' kovetkezendô szige-

és az úgy nevezett Dillen tek is; S. Catalana , S. Ro-

hegyén számtalan sok ál- sa, és Santa Crux

tal íátszó gránát köveket Uj-Amsterdam , fö helye a'

találni. — Van kath. pléb. Berbice'i Holland letelepe-

temploma. Lak. fóldmíve- désnek, déli Amerikában.

lésbol éskézi munkábólél- Üi-Andalutiav. Paria > Spanyol

пек.

Vj-Albion , igy neveztel.nek

közönsegeseu az Angolbir-

tokok Amerikának ész.

nyug. partjain ; Nutka v.

Gorgysundnál, kezdôdnek ,

C490 34' 20" E. Sz.) Ezen

Uj-Albioni birtokok szoro-

gabb értelemben : Uj-Geor-

giára, Uj Hannovérre, Uj-

Cornwallra, es Uj-Norfolk-

ra osztatnak es ezekhez

még több szigetek is tar-

toznak.

Uj-Albion, (szorosbb értelem-

be) tart.Uj -Georgia, Kali

tart. Caraibas' K«pitánys.

ban. Terra firmában , déli

Amerikában , a' Karabai

tenger-öbölnel , és Orino-

conak torkolatjánál , Tri-

nibad sziget' által elleni-

be. Lak. száma 8000 téte-

tik, kbzonségesen ezen tart.

hegyes és erdös , némelly

helyeken termékeny ; van-

nak arany-bányái , Cakao-

fa erdei , és gyöngy halá-

szatia. Fö vsa , Uj Barcel-

lona v. Cumana.

Vf-Arabia . 1. Habesch.

Uj Arad, 1. Arad,

fornia az iv£. csendes Ujasdow , kír. mulato kastély

tenger ,' és a* tündöklö Warsónál, az új Lengyel

hegvek' köztt. Ég-hajlatja Kirs.ban.
by - Vj-Bánya , Regiomontum ,

kbnigsberg ,' Nová bánya.

mérséklett , és noha ma

gos hegyei vannak ( p. o.

Cap Mendocino , 's De la

Lomai foldcsúcs) termé-

keny még is. Nagy fók nél-

kül szükölködik , és csak

nehány patakoktól nedve-

síttetiír, mellyek közttMon-

terey és Carmelo szember

tünok. — Lak. kozépszerü

termetüek, rútak , ocsmá-

nyok, tunyák , érzéketle-

nek , nagyobb részint os-

tobak is , és nyomorúltt

gunyhókban laknak.A' Spa

nyol Missionáriutsok néme-

lyeket közülök a' keresz-

tény hitre megtéritettek ,

és ezek egy kevessé palléro-

zattabbak a' tobbieknéL —•

Illyen hellységek köztt ne-

vezetesebbek : S. Francis-

cus, Santa Clara, Santa

Crux, S. Carlos, Monterey,

S. Antonio , Santa Barba

ra , S. Juan Capistrano —

Uj - Albionhoz tartoznak

Regenten gazdag Bánya va

vala Bars Várm.ben. Lako-

eai leginkább Totok , kath.

és evane. fekszik Garam vi-

ze mellett, Baka-Bányához

és Sz. Benedekhez is másfél

mfdnyire. Hajdan olly gaz

dag bányái voltak , hogy

a' Bányászok a* ruhájokra,

és szerszámiaikra ragadott

arany porral fizettettek ki,

de végre egy szerenrsétlen

foldindúlás által , mind hi

res bányáji mind lakosái

ezerencsétleníttettek.— Ked-

veltettek lakosai a' régi К i-

rályoktól , fôkép Mátyás

királyunktól , a' ki alatt

szépen virágzott vala e*

vs. Szenvedett ellenben a»

hazabéli viszontagságck i-

dejin , kivált 1664-dikben,

a' Törökök e' vst feldúlták,

lakosait részszerént fogsásj-

jokba vezették , részszerint

»7e
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bányáikba egö szalmát, 's

egyebct vetvén , megfojto-

gatták. Nevezetes koltség-

gel es nagy munkával tö-

rekedtek hajdani bányáit

fel-nyitni , de minden ha-

szon nélkül. — Mostanila-

kosai leg-inkább földrtiive-

lesböl élnek ; a' vs három

nagy hegyekkel kerittetik,

kivettett Portugallok. A'

vs lako hellyt szolgáltat

egy hellytartónak , és de

rék këreskedést 6c« fökep

elefant csonttal es Neger-

Sklárokkal.

Vj Berlin, Berlinchen, vs Sol

dini Brandeburgi ker.ben

266 h. 1890 1. posztó szovés-

sel , és halászással.

innen a' szükséges dolgok Uj-Bidtchvw , kô/allal keri-

általhordása bajos. Ékesí-

tik e* vst két Sz. egyházai,

e' K- B. Kamarához , a' vs-

háza, és a' plébánia ; ha-

tárja kozépszerü , kertjei

jól termok.

Uj Bajor , mvs Bajor orsz. Isar

ker.ben Inn fónál, 104 h.

¿00 1, magas kôsziklàn é-

pültt Palota várral és ma-

lom kó vágással.

Uj-Béla, mvs Szepes Várm.

ben , a' Lengyel országi ú-

ton , sík helyen, Bialka vi
_ 1 тя ft ti i n 'Ai

tett szab. kir. vs Cseh orsz.

Bidschowi ker.bén Czidli-

na fónál 411 h. (mellyek

kbzül 11 Zsídó h. külbnüs

Zsidó-útszát formal) asgo

Dékány templ.mal, és Zsi-

dó 'Sinagógával. ■— Rétjei

a' legjobbak kozûl valók,

szántóíoldjei külombfélék.

Találhatni itttopasz , chal-

cedon , akhát és jaspisz

köveket. A' vs 9 fal. 3 ma-

jorsággal , és 3 íáczán kert-

tel bír.

«én tul F. U. HorvéthStan- VyBiscoya , v. Durango , tart.

sics fam. Lak. elegyes kat.

vásárokkal, derék vendég

fogadóval.

Uj-Benatek v. Jung-Benatek ,

vs Cseh orsz. Bunzlaui ker.

ben i magas helyen fekszik

Iser fónál 111 h. szép kas-

ó-Mexicoban , ész. Ámeri-

kai Gvadalaxara Tör. ker.

ben ; Derék ezüst bányák-

kal. Nagysága »6837 □ ór.

népessége pedigi59, 700-ra

kerekedik, Fö vsa : Du

rando.

téllyal 's- Dékány tempi. Vj-Brandeburg , vs Meklen-

mal. Benatek urad.hoz tar

tozik. Lak, többnyire föld-

mivelésbël és marna neve-

lésbôl élnek nem fijryelmez-

vén azon drága kövekre,

mellyek nagy sommában

hevernek Iser' partjain,

Uj-Benqvela , vagy «Уел Felipe

de JSengvela , Fö vsa Beng-

1 ñ Л. 11î_î A Í- 1-

burg Strelicz Stargardi ker.

ben Tellen-tavánál , rende-

sen van építtve , 621h. fog-

lal magában ,és 4700 1. lak-

ják. Vannak játszó kártya,

és dohány fabrik. karten

nyomt. posztó szôvései ,

komló termései, és egy ü-

veg hutája.

val Portugalliai tart.nak Uj-Brauruchweig , Angol Hely-

hasonló nevü orsz.ban , Al- ' — -

só Guineában déli Ameri-

kában ; azúgy nevezettTe-

hény-tonál fekszik ala-

esony , moesáros , és azért

tartóság ész. Amerikában

Foundibaytól ész. felé , és

Sz, Lôrincz fótól dél felé

fekszik , hasonló nevü Ib

vsal. L. Uj-Sceczia.

egésségtelen noha termé- Vj-Brtisach , 1. Breisach.

keny tájékban; Foldjétlak. Uj Brittannnio. , v. Labrador,

roszúl mívelik , kik tbbb- azon Amerikai tart.nak

nyire Négerek, vagy szám- kózaeve, melly Canada,



. Hudson öböl , és az Ocean

köztt fekszik (50°—б*-5 É.

Sz. es 390—60° N. H. alatt)

nagysága 20000 □ mfdre

megy. — Két fôrészre osz-

tatik , t. i. Ostmainra , és

Westmainra; Ostmain Hud

son öböl d.kel. részét Vest-

main , pediç Jamas öböl

nyug. partjait foglaljama-

gában. A' kel. partját szi-

getekkôrnyékezik, tavasz-

ltor temérdek sok jéggelfe-

deztetik , melly hiheto ,

hogy Gronlandból jön , és

a' hajókázást veszedelmes-

sé teszi. —i Öblei köztt leg-

nevezetesebb és legnagyobb

a' Davis öböl. Belle-Isle a-

latt Labrador, és Newfo-\

undland kbztt. •— Az egész

tart. remito nagy кopasz

hegyekböl, és terméketlen

völgyekböl All. Hegyei kö-

zött legnagyobbak a' Tri-

niti hegyek , ezek az égész

tart, ész.ról dél felé bé-

kerítik. Források és folyók

alig láttatnak , de annál

több tavai vannak , mel-

lyek réezszerint a' sok essök-

töl , részerint pedig az el-

olvadt havaktól támadnak,

tavai kôzônségessen a' ten-

gerbe follynak , a' legna

gyobbak Mistasin és Kuni-

pi. — Éghajlatja kemény

hideg , nyarai ïôvidek,

mert Julius elôtt meleg

idñket hasztalan vlrni ,

Septemberben pedig a* tél

ismét beköszönt. Völgyei-

ben találni alacsony görbe

fenyofákat, nyirfákat, sze-

merke-fenyofákat , és ced-

rus fákat , a' 6(P sal min-

den plánta élet végét éri ,

itt a' lak. nyomorúltt guny-

hóikat, czethal csontokból

építik. —. Termései ezek :

Tramszarvas (Tarandus) fe-

\év , és fekete medve, far-

kas , gyík, róka, sindis*'»

nó , lazacz , nyest , káse-

tor, nyúl, hölgy, sas, szar-

vas-bagolly , ölyv , tengeri

madár, czethal, 'sa't. As

best , vas , réz , kénkô he-

gyi kristály , labrador ко

'sa't. Vad lakosi, kik örö-

kös ellenségeskedésben él*

nek ; Indusok , Eskimosok ,

és Hollandusok , vannak

Hernnhuták is köztök , és

Angol kereskedftl; , mivei

a' Hudsoni Öböl Angol tár-

saság itl több helyeket bir,

u. m. Yorkfort, Waleei ,

Princz; Hayes szigetin pe

dig ama' derék két hellye-

ket Richmondfort, és Me,-

dock. A' Hernnhutok térí-

tö helyei leginkább Nain,

Ockak , és Hofíenthal.

UJ-Britannia , csop. sziget U¡-

Ouinea és Austrajiai Britan

nia köztt ; legnagyobb ezek

köztt Uj-Britannia , melly

Uj-Guineátol Dampier ál»

tal válásztatik-el , és az

úgy nevezett György-Ca-

nálissa által , Uj-Britanni-

ára, és Uj-Irelandra oszta-

tik; magas helyen fekszik,

és kerék formájú. E/en szi-

getek ész. csiícsa Cap-Ist-

ványnak hívatik, innen kel,

felé nagy és magas 3 he

gyek fekszenek , mellyek'

egyike ( Anyának híva

tik) tüzet okádó , mind a*

három pedig szörnyü nagy

erdôségekkel fedeztetik.Kö-

zônségesen szólván, szigetek

termékenyek , fôkép ko-

kusz-dió, muskát-dió, bam-

bus , vad galamb, papagáj,

ambra , gyômbér 'st. ef,

nézve. Sárgaszínü lakosi i-

gen gyorsak , hadakozók,

és igen mesterséges hálókat

készitenek , 'sa't.

Vj-Bullach, mvs Würtenberg

Kirság' fekete erdei orsz.

os/.t.ban. 600 1. réz éseaüsi

bányákkal.



l/j-Caledonia , sziget Austra-

liábein 20° 8'—22° 30' D.

Sz. és i8i°—185o К. H. alatt

d kel.röl ész.ny.felé , hosz-

sza 66 mfdnyi, szélessége

külömbfele. Földje kevés

füvel es fával fedeztetik ,

a' tengernél mocsáros , több

helyeken száraz , noha pe-

dig dél tart.kban tenyeszö

plántái vannak, de nem

böven , mert ezekben is fo-

gyatkozást szenved. A' szi-

getet jeles quars kö hegyek

keritik . mellyek teteje a-

ratiyszínü csillammal (ar

güía mica) fedeztetik , mit.

amott kigyokö , granátkó

'et. ef, darabok is találtat

nak. Nevezetesebb fokai :

Prinz , Vales, és Charlot

te , kir. Termései ezek :

tyúk, kácsa , galamb , pa-

pagáj , hal, tekenösbeka ,

ölyv , és Cook itt lététôl

(1774) fogva, disznók , és

kutyák ; — füge , pizáng ,

czúkor , kokos-dió , vas-

feny , kenyér gyümöb.s,

's t. ef. Gesztenye színü la-

kosi jószívüek ,' és igazak ,

erös termetüek, feketekon

dor hajúak , szakállatla-

nok többnyire , mivel sza-

kállokatt valamint Améri-

kában az Indiaiak többnyi

re gyökeressen kitépik ; tu-

lajdon nyelvek van ; né-

melly rang külümbozést

már feltalálásakor vettek

észre köztök; jobban szor-

gaimatoskodnak ruháikról.

mint. lakásokról;* az öved-

zéshez jól értenek.

Uj-Castilia , l. Castilia.

U)- Compostella , ffthelye Xa-

íisco tart.nak Gvadalaxa-

ra Mexicoi ker.ben ész. A-

mericában , gazdag keres-

kedö vs.

Üf- Cornwall, egy része az An-

gol birtokoknak Amerika'

ész, nyug. partjain. L. Uj-

Albion.

C/J-Dietendorf , Ï. Dietendorf.

Uj-ЕЬепегег , helys. Georgia-

ban ész. Amerikai szabad

Státusban a' Salzburgiak-

tól építetett kik itt eok

selymet készítenek. '

U\-Egphát , Leskirch, 1* Egy-.

ház-Uj.

Uj-Esitendö siigetek , a' déli

Amerikai Tuz tart.hoz tar-

toznak, Staatenlandtól ész.

ra fekszenek, minyájan ter-

míketlenek.

Uj Etting , mvs Cseh orsz' Ta-

bori ker.ben, hasznosposz-

tó manufacturákkal.

Vifalu , (Berettyó) ,mvs Bihar

Várm.ben , Sárréti jár.ban

N. Váradtól .5 óra. F. U. H.

Eszterházy , lak. Magy. ref.

és kevés ó-hitüek.

Ujfalu , (Somos} falu, Sáros

Várm.ben, Lemestöl 1/2E-

pesjestöl 1 1/2 ora, F. U. G.

Desöffi, tôt lakosokkal , sa-

vanyú vízzel , ferdövel ,

mészko égetéssel , és sz ol

io míveléseel. Szamos Uj-

falu van Nógrád Várm.

ben is.

Ujfa'u, Nyerges, falu Eszter-

gom Várm.ben , a* Budai

póstaúton, Piszke hely. és

Duna folyása mellett. F.

U. az Esztergomi Érsekség;

lak. Ném. és Magy. kath.

Büdoskúti erdeje, szôlôji,

a* nyug.ra levo Kuru.cz sán-

czai mialt nevezetes. Van

póstája, 's ispitállya is.

Uj-Fistricz , vs Cseh orsz. Ta

bor ker.ben 250 h. és derék

karton 's poszto matufactu-

rákkal.

Uj- Galicia , 1. Gvadalaxara.

Uj-Geising , kie vs Meiszner

Szász orsz. ker.ben , hegyek

köztt, ¿-Gesingt&l, Gaising

patak által választatik el;

Itt van a' Bánya tisztség

ezéke, mivel közel ide sok

czín banyák találtatnak.



UJ-Genf, 1. Genova-New.

¿//■Georgia , egy része az A ri

gol birtokoknak, Amerika'

ész. nyug. partjain .51° es

¿2° É. Sz., kö/.tt , Olymp ,

Helena, és Rainiër hegyek-

kel , és ama' sok hasznot

hajtó Columbia fóval. Föi-

de termékeny, de hal nél-

kül szüköldik , a' 4 lábú ál-

latok sincsenek böven , de

temérdek sok vas ércz ta-

láltatik itt. — Lakosai kik

nem nagy számmal vannak,

jó szívüeknek látszanak

lenni. — E'-tart. mély öb-

löt formál, mellyben Qiiad-

tas , és Quadras, és Van

couver' szigetek fekszenelí.

üj v. Déli- Georgia, (54o—5.5o.

D. Sz.) sziget déli Ameri-

kában , melly nyár köze-

pin is koszikláin hóval bo-

ríttatik éscsak fcétféleplán-

tákat , u. m. Egyptomi szil-

vát (Dactylis^ ésancystru-

mot termeszt.

Üj-Georgia , v. Mendanas Salo

mon jzig. 2 sziget Austrá-

liában (5Э 30'— ii° 10" D.

Sz. és 1.55Э 1.5'—160° K. H.

Greenvichtöl vagy 153O—

1600 K. H. Paristól)ezeka*

Schertlandi ut által válasz-

tatnak el egymástól. A' del.

kel. rész Arsacidák , vagy

Assasinak tart.riak nevez-

tetik , ezen nevet Orozó la-

kositól vette , melly oro-

zást Surville kapitánnyal

vitték véghez. — Termlsei

щ? szigetnek ezek : pálmafa,

kokusdió , mandola és gu-

mi-fák, a' takamaka , bal-

samfa , papagáj , galamb ,

's vad disznó. Lak. kozép-

szerüek , erñsek és izmo-

sok , hémellyek közülök

Nágerek , mások egészlen

feketék , mások pedig réz-

színüek ; maid egészlen me-

zítelen járnak , gunyhóik

deszkákból vannak öszve-

verve , mellyeknek hoszsza

¿6 lábnyi szélessége pedig

4 lábnyi , és' emberevok-

nek látszattnak lenni. —

Pegyvereik nyilból , kézív-

bôl , hoszszií buzogányból

éspaizsbolállnak: nyilaikat

méreggel kenilí, k tíapátso-

kat köböl készítenek , kéz-

íveket ceiga teknöböl, ké-

seket gyongyházból , olló-

kat pedig tüzköböl. —

Uj-Gcittipgen , vs ész. Ameri-

kában Georgia szabad stá-

tusban , Sarannachnál.

Uj-Gradisca , vs a' Slav. kath.

határobon , 1. Alt-Gradis-

ca. és Graftiisca.

Uj Granada, (70 D. Sz. —12»

1,5' É. Sz. ) Spanyol Vice-

Kirs. déli Amerikában , ész.

rol a' Carabai tengerrel ,

kel.röl Atlantirumi tenger

rel, és Holl. Francz. Gui-

neával, dél.rôl Brasiliával

és Peruval , nyug.ról pedig

a' déli tengerrel határos;

nagysága 46570 □ mfd ,

népessége 1928000 1. megy.

— Ez az egész tart. Andes'

két bérczeitôl mintegy ke-

resztül vágatik , mellynek

eggyike ész. felé 23mfdnyi-

re Panama felé terjed , és

a' legmagasabb csucsait

foglalja magábanAndesnek,

másika pedig kel. felé mint

egy 4 mfdnyire teried , és

a' Carabai tengerbé Cabo

de la Velán végzôdik. Ezen

hegyek* több csúcscsai örö^

kos hóval fedeztetnek , töb-

nyire erdösek , némellyek

közülök tüzokádók , és a*

kivettendö lávávai halakat

is (a' közel levó patak az

oka) hány ki. — .Tengereis

É. A' Mexicoi tengeröbol »

és a' Catabai tenger , nyug.

a' csendes tenger kel. azAt-

lanticu.mi tenger a' vagy a'

Mar del nort. — Tenger

öblei : nyug.ról Panama ,



Bonaventura , Coco , Gva-

jagil ; kel.röl Daria , Mo-

rosquillo , Venezuelas , Pa

ria. — Folyói : Orinaco ,

Magdolnà fov. Iga Parana,

Yupura , Napo , Cachipur,

Oyapok, Camopi, Esseque-

bo , Caura , Tigre , Putu-

mayo , Huallaga , Ukaga-

le, Maranhon , Rio negro

'sa' t. Tavai ; — Maracay-

bo , és Parime, vagy is Pa-

ranapitinea. Ëghajlatja

tbbbnyire forró , es sok fo-

lyói miatt nedves. — Itt

csak két részét ismérik az

Esztendônek, t. i. a' száraz

és a' nedves részt ; kiilbm-

ben itt szüntelen kikeletés

nyár idö uralkodik. — Ter-

mései ezek : arany, arany-

por, platina, ezüst , réz ,

márvány , smaraçd , ame-

tyst, es más drága kövek,

gips, kigyokö, kenkö, roe-

leg források 's a't- — Erdo-

ségei, mellyekben nem csak

építésre alkalniatos fák ta-

laltatnak , hanem másasz-

talosi munkára is 10 fêle

fával szolgálnak , neveze-

tesebb fáji : a' Balsamfa,

Sassafras, Tamarinde, In-?

diai fekete fa , Brasiliai fa,

Machonifa , gyapjufa, ca

cao, fahéjfa, kávé, dattel,

durra , czúkor , déli gyii-

mölcs , bors , indigo, do-

hány, aloe, chinahéj , gva-

ïak , cochenille, édes fa,

's a' t. — vad disznó , }ág-

vár, tigris, leopárd , róka,

bival , babirussa, majom ,

külombféle madarak , szar-

vas , tengeri-macska , Eu-

ropai házi állatok, ló , ösz-

vér , hal -, gyöngyteknö ,

purpurcsigák , tekenosbé-

kák, csörgö kigyó 's a't.

Granada Vice-Kirs. 3 fftré-

szekre osztatik. u.m. Tier

ra firma, Caraccas Kapi-

tányságra, és Quito tarto*

mányra.

Uj-Granada , tart. Terra fir-

mában Span, déli Ameri-

cában. Fó vea : Santa Fe

de Bogotto.

Ujj-Gvatimalo , fö vs Spanyol

Gvatimala ker.ben , Mexi

co Vice Kirs.ban ész. Ame-

ricában. Széke egy Ersek-

nek és egy Universitásnak,

jales kereskedést üz Span,

ész. és déli Americában.

Uj-Gvernsey , 1 Egmont szig.

Uj Guinea , Uj Holland legna-

gyobbeziget a' déli tengeri

felsö Australiában , nagy-

sága 8.300 □ nifdre , {153°

—366° K. H. és 3f—9o D.

Sz.) ést Uj-Hollandiától, az

Endeavoursi , Uj-Britanni-

ától , a' Dampieri, és Gi-

lolotol a* Pltti-út által vá-

lasztatik. ■— Nyug. része

sot néha egész Guinea más-

kép Papuerek' tart.nyának

is neveztetik. Partjai ma-

gosak , és hegyesek. Ismé-

retes fokjai ezek : Capo de

bona sperance f Cap Doris,

Cap Washy , és Cap Déliv

rance. Termései : platana ,

kokusz-dió , kenyér gyü-

mblcsfa, a' déli fák majd

minden nemei , czitrom,

muskat- dió fák , misoir-

héj , ambra , tekenösbeka,

gyöngy; — disznó, kutya,

paradicsom madár, papa-

gáj, tengeri kácsa , lúd,

galamb , hal , — arany 's

a' t. Lak. 3 nemzetbéliek-

re osztatnak u.m. a' Papu-

erekre , Haraforasokra és

a' Badschuekre.

Uj'Hannover ., egy része az A n-

gol birtokoknak ész. nyug,

partjain Amerikának.

Uj-Albion. • '

Vj- Hannover , (20 29/ D. Sz.

148o 27' K. H.) kis sziget

felsñ Austráliában kelleme-

tes fábkal fedeztetett térse'g-

gel mellyek köztt sok mi



veltfbldeketlátni. Délï csú-

csa Charlotte Királyné fo-

ltának neveztetiik. Számos

1. fekete színüek, erös ter-

metüek , nagy fejek , és

gondor fekete hajjal. Ez a'

sziget az úgy nevezett By-

roni út által választatik el

Ui-Irelandtól. L. Uj-Britan-

nía.

Vj-Hebridáh , i<2 nagy és több

kis sziget Australiában 14o

go'—192 40' D. Sz. és 166°

4o'—i690 45' K. H. alatt.

Fekvések magas , téreket

nagy hegyek bérczesítik ,

volgyéik igen termékenyek

külombféle termései bôség-

ben vannak, fokép : yam,

patat , arumgyökerek , ke-

nyér-gyümolcs, kokos/.-dió,

pizang , narancs, tengeri-

b&raczk , czukor , és gra-

nát alma, — disznó, ku-

tya , tyúk , kácsa , lúd,

papagáj galamb , és más

vad baromfi , hal 's a' t. —

ás ványokból, büdöskö , kré-

ta , fejér agyag 's a' t. La-

kosai, kiknek száma 110000

számláltatik, barátságosok,

és vendegszer-etök , kik no-

ha ellenségeiket megtilik ,

de a' jôvevényeket ha el-

lenségeskedést nem mutat-

nak szívesen fel-veszik. —-

Karcsú termetüek, vékony

karúk és lábúk , homlokok

keskeny , és lapos , orrok ,

ezéles, hajok ollyan, mint

a' Négereké ; Melljeket és

¿brázatjokat feketére fes-

tik. Mind a' két nem majd

egészlen mezítelen iár; a'

férjfiak Uj-Kaledoniai sü-

vegeket hordoznak fából

vagy këbôl fejeken, és kö-

téllel övezik keresztül raa-

gpkat. Fegyvereik kézívbol

es megmérgesített nyilak-

ból állanak. Jelesebb szige-

tekezek: Aurore, es Pünköst

bzigete, Aussatz, Sandwich,

Tanna, Malikolo, Sz. Lé-

lek szig. S. Bertalan szig.

Maskelyne, Stepherd , Irro-

nan Irrenangoa 'sa't. ész. 3

kel.u. m. Loyaliti , Island ,

v. Isles , Beaupré.

UjheUy , Sátorallya Ujhely,

szembetünó mvs Zemplín

Várm. Tiszán innen Rony-

va fónál Bodrogh vizétól

nem meszsze , Lisz ka és Ve-

lejte köztt posta hfly; F.

U. a' Kir. Kamara, és több

nemes fam. 6000 kath. e<-

vang. ref. nem egyesült,

görög, ésZsidólak. 2 kath.

tempi, és 2 kápolnával , 1

nem egyesült , és egyesült

görög tempi, i réf. tempi.

1 Synagogával , Vármegye-

házzal, tömlötztzel, T. Pi-

aristák Collegiumával , jó

patikával, szöllö mívelés-

sel , (azon hires magos he-

gyi hegyen is) közel 300

kósziklában vágott pin-

czékkel , tölgyfa erdokkel,

mellyekben a* sertésekhiz-

laltatnak . Lakosi élnek szô-

lômivelésbôl , marhate-

nyésztésbôl , mesterségek-

böl , melly fôképpen a' Gö-

rögöktöl , és Zsidóktól ü-

zettetik, itt lakik a* Vár-

megye phisikussa , és chi-

rurgussa is. Lak. Magy. Tó-

tok , Ném. és Zsidók.

Vj-belly , Vág Ui-helly Neu

stadt, Nove Mesztonad Vá-

hem. Tôt mvs Nyitra Várm.

ben, Földes ura Gr. Erdö-

dy , és több uraságok ; fek»

vése kellemessíkságon esik

Vág vizemellett.NagySzom-

bathoz 4 , Trenesénhez 3

mfdnyire, Lak. száma ösz-

veségesen 4203-ra , kik kö-

zül 3566 kath. 341 luth, ю

Gör. és 1296 Zsid. — A' vs

rendesen épültt ; Jeles Egy-

háza , 4 szegletü piac /.a ,

mellyr&l 6 útszákra szolírál

a' ki látás , nagy ékeségé*,



те van a'' ysnalc. Prépostá-

Jfal, Stiboriue szerzette. Lak.

gazdáskodás, szül&mívelés,

és kereskedés által élnek ;

posztó szövek is laknak it-

ten ; gabonával, viaszszal

's gyapjúval való kereske-

dések nevezetes. Jó ser fo-

zettetik 12 serházaiban; 4

vizi malom is van e' vsban

határja jól termo, vagyon-

nyai Jtülombfélék , eladás-

ra van módgyok hellyben

és másutt is.

Uj-Hollandia , (юэ—440 E. Sz.

127»—171° К. H.) legna-

gyobb ezáraz tart. Austrá-

liában .3 reszröl tengertöl

keriíetik , ész. Uj-Guineá-

tól az Endeavour! út által

választatik el , délre pedig

Basses út által vezet Die

men tart.tól ; nagysága

162000 □ mfd tesz , de eb-

böl a' Oiemensi tart. levó

szigetek , mellyek 1798'tól

mint fü^getlenek megis-

inértettek , kivétetüdnek ,

ezek 1249 □ mfdñyi földet

fogLalnak el. Számtalansok

tenger öblöket foglal ma-

gában , u. m. nyug.ról Ha

lifax, Broken, Botany, Re

pulse, Port-Jakson, bárom-

eggyesség öbleit 's a' t. Par

ti földje alacsony , elk és

erdös, más részein magos ,

termékeny völgyekkel;imitt

amott homokos is. Köze-

pin járhatatlan magas he-

gyei vannak. Fokjai v —

ész ról Cornwall ; kel.röl E-

leveland, Greenvile: Sand-

vich , Townsend, Glouces

ter, Sandy, Morton , Banks,

és Solander , Dromedary ,

Howe, Rum, delröl Wil

son, Chatam. — Éghajlat-

ja gyenge, és kellemetes

általjában ; azonban né-

melly részein oily forró le-

vegöje vagyon , hogy "ha

»y4ron valami lött madár

kitétetik а' парга, egyóra-

mulva is már tele van ku-

katzokkal. — Az Esztendo-

beli idö ezakaszok éppen

ellenkezök a* mieinkhez ké-

pest. A* Tél J.uniustól Sep-

temberig tart, illykor sok

essös , jeges és égi-háborús

idok jámak , és a' hidtg vé-

kony faggyal boritya el a"

vizeket. déli részén gya-

korta igen gyorsan váltja

fei a* hideg a' meleget. — FÔ

vsa nélkül szükölködik, leg-

alább még értésünkre nem

jbtt.Mesterséggel készült fó-

vizei.mellyek áradásokkal a'

tart.t igen termékennyé té-

szik, de néha ( valamint

1800 esz. tortént) rettene-

tes pusztításokat is okoz-

nak ezek: Endeavour, Haw-

kesbury. S. György , Cook

fó vize , Nepean'sa't. Van

nak több tavai és mocsá-

rai is. Terméfiei: — noha

kételkedni sem lehet kü-

lömbfele ásványok itt lét-

teröl , értésünkre azomba

mind eddig verheqyös a-

gyagnál, krétánál , bar.na

festókünél > fehér homok

kônél, kôszénnél, vasnál,

kevés ólomnál és réznél más

nem esett. Sokkal bftveb-

ben találni itt plántákat,

u. m. portulakot , kokus-

plántákat, almákat sava-

nyú baraczkokat, fügéket,

pálmákat, cajaputot, mus-

kátdiókat, vad platanuso-

kat, philandert 'sa't. ká-

vét, kákaót, gyapjút,ban-

nánást, narancsot , czitro-

mot , ipecacuanhát , jalap*

pot bort 'sa't. — Az álla-

tokból: sok nemü madár-

orrúk, 3 nemü tsetsiszák o»

fia hordó (Didelphis marsu-

pialis ) u. m. känguruh,

känguruchpat , és japuara,

tapra tafa ; gonos z , és ke-

veset ugató kutyák, mel



lyekDingónak neveztetnek ,

böregerek , repulo és más

nemù csere bogarak , vad

macskák, farkaeok ; Europ.

síarvas-marhák és már е.

legendô iuhok is , sok ne-

mü madarak , csigák, zöld

's tekenôs Lékák , kék bé-

kák , halak , külombféle

csúszó mászó állatok. — Uj-

Hollándia' 1ак. Neger for-

mák, s/.ínek fekete v. bar-

na , ajkok noha kemény a-

zomba nem áll olly nagyon

ki , mint a' Négereké , or-

rok sem olly lapos; kôzép-

szerü termetüek , erösek ,

és gyorsak; Inkább lebet

öket vadaknak , mint go-

nosz terraészetüeknek mon-

dani , tunyák tisztátala-

nok , gyanúsok , szerelem-

féltôk , inkább vakmerök ,

mint bátorok 4s a' felfegy-

verkezettEurópaiaktól igen

félnek. — Ezek valóban egy

e' földünk leg-nyomorul-

tabb népei közül valók,

lak-helyeik kunyhókból ál-

lanak , vagy ki égetett fák-

ból, mások barlangokba

húzzák meg magokat. —

Házi eszközökbol csak az

elkerülhetetleneket találni

mezítelen járnak, némelly

vadékességek'nemivelszok-

ták magokat mindazonál-

tal piperézni. Kôzônséges

eledelek yam - gybkeriból

áll , ritkábban kançuroch-

ból és madarakból is. —»

Mivel Uj-Hollandia belseje

mégnálunk többnyire esmé-

retlen , leg-alkalmatossab-

ban osztatik fel partjai sze-

rént; t. i. az ésa. nyug.

déli kel. part), a" kel. más-

kép Uj Déli Walesnek, vagy

Cumberlandschirének ne-

veztetik. Ebben Sidney a'

Fô vs; . ■

Vj-ldria, 1. Kappel.

Vj-Jtrtej , l, Newjersey;

Uj-Ireland , (aoo 30' D. Sz»)

sziget feleè Auslráliába» ,

Uj Hannovertol György'Ca-

nálisáltal, Uj-Britanniától

pedig Byron út által vá-

lasztatik el — fekvésinek

formája hoszszas , nyug.

csúcscsa Cap Byrohnak ne-

veztetik. ■— Uj-Brittanaiá-

nak szigetivel nagyhason-

latossága van; bövelkedik

muskat' diókkal 's t. ef.

Lak. Néger forroájúk, feke-

ték, gyapjas hajúk. Fegy-

vereik láncsából és hoszszú

dorongokból áH ; — Buzo»

gányok 90 láb. hosz. de i-

gen keskeny > mivel csak

egy fából készítetik.

Uj Isenburg t va Isenburg Her-

czs.ben.

Uj Kalabár , kis vs Kalabari

orsz. felsö Guiñeaban , Ka

labár í'ónál, 300 h. A' Kir.

s/.éke ; Sklávos vásárjairól

hires.

Uj-Knin , kir. Bánya vs Cseh

orsz. Beraunker. 140 h. Ko-

czaba pataknál egy kath.

tempi. Itt régenten sok a-

rany ásatott.

Uj-Kolin , kir. vs Cseh prez.,

Kaurzimi ker.ben Д00 h.

mellyek köztt ,54 Zsid. h. 1

Cs. Kir. póstával, roppant

Dékány tempi. karton fabr..

gyapjii , csipke 'st. ef. ma-

nuf. Bányáiban granát , to-

pász és carniol ásatik. Lak.

foldmívelésból , dohány

plántálásból és a' fen era-

lített fabr. és manuf. él-

nek.
üjlak, tótmvs, NyitraVámv

Nyitrától 2 ¿ra , várral,

kath. tempi, rozólis fôzés-

sel , és szolomíveléssel ,

Forgáts Grófhoz tartozan-

do ; ennek jeles istállójá-

val , 's gazdagságával.

Vjlak , (Tisza ), mvs , Ugocsa

Várm.ben, Tisza Bes mel-

lett, N. Szöllöstöla 3/4 mfd..



F. U. а' К. Samara, lak.

Rusznyákok , Ôrmények,

Magy. és Németek , Róm.

es .egy. hitù kat. ref. Posta

hivatallal , nevezetes Ti-

szán lévô révvel.

zül nagyságok némeHyeb

nek loo másoknak 15 ó г.

ker. de népessége tizszet

nagyobb. Ezen birtoknak

és az egész Louisiának. Fö

vsa

Uj-Lengref Kirátytág, 1. Len- Vj-0rleans , (30° 5' 55" É. Sz

gyel (Uj). -

Vj-Leon, 1. Nicaragna.

Щ-London, New London Gróf-

ság Connectitut Amerikai

szabad Státusban a' Tha-

mesnél , nagysága гб p

mfd , népessége 3.3200 leí.

Fö vsa

Vj.London, (41° 2,5' E.Sz. 72O

15' N.. H. Grennwichtöl)

Thames fónál 300 szerte

szort h. 4600 1. ésegy Trum

bai és Grisnwold eroségek

által öriztetett kikötö-hel-

lyel. — Vagó marhávai és

zsiradékkal kereskedik.

Vj-Madrid , vs Lousiana ész.

Amerikai Sz. Státusban ,

Missisippiben Ohio béfojy-

tának által ellenébe 1500 I.

V/'- Mexico, 1. Mexico.

Dj- Moldava , Bánya mvs Ma

gyar orsz. határán vannak

rez és ólombányái.

Vj-Navarra , 1. Navarra (ú))

és Sonora.

VI-Nordwahs, 1. Uj Wales.

Vj-Norfolk ,. az Angol birto-

kok' egy része Amerikának

ész. nyug. partjain 1, Uj-

Albion.

Vj Oeningen , mvs Cseh orsz.

Tabor ker.ben. Földes ura

Báró Lílienborn , vannak

posztó fabr.

Vj-Orleans , birtok , Louisia

na ész. Amerikai szabad

Státusban Missisippi tor-

kolatiánál ; következendö

гг Grófs.ra van felosztva;

Orleans, németpartok, Aca

dia, Ija fourche, Ybervil-

le , Pointe coupée , Ataka-

pas , Opetousas , Natchito

ches , Rapides ,

és Concordia. —

i

luachita^

z,ek kö-

91o 47' 3" К. H-) egy szi-

geten fekszik az iszapos

Missisippi' torkolatjánál ,

hajdan 1 100 h. többet szám-

lált , de egy szerencsétlen

tüz támadás , ezt a' házak'

nagy számát too-ra szállí-

totta ; Lak. iaooo-re szám-

láltattak, kik kózül 4/3 ré

sze Szerecseny , 2/3 része

pedig fehér. Vannak 2 Pro

test, tempi, ugyan annyi

oskoláji , 1 ispitállya , 1

hasznos dolgok elómozdí-

tás czélú társaság , t jó hi-

kötöhelye , 2 pamut-mal-

mai , 1 czúkor fózése 'sa' t.

A' vs dohánnyal , in digo-

val , építésre való fával,

bftrökkel, 'st, ef. kereske

dik» melly Végre 200 haió

kat tartott ama' nagy tüz

elfttt.

Vj-Órott órstdgot , Cherson

Taurien és Jekaterinoslaw

Helytartóságok formálják.

Vj Orsowa , megerösitett vs

Serviában a* Duna' egyszi-

getin 3300 1.

Vj-Paka , vs Cseh orsz. Bits-

chowi ker.ben 321 h. 1700 1,

és 1 Gymnásiummal , F. U.

Gr. Trautmannsdorf.

V—Palanka , 1. Neu-Palanka.

Vj-Palánka , Magyar határ

szélen lév5 katonai mvs

Krassó Várm.ben Karas vir

zének a' Dunába való fo-

lyásánál , Lak. Németek ,

ráczok és oláhok , kath, és

ó-hitüek, fekszik az Osma-

nok' hajdani Rám várával

által ellenében. Diszére

vannak : a' nagy. kaszár-

nya, a' Tieztházak , és kir.

adót eiedö Tisztnek háza ;
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Iakosai kézi mesterségek-

nek folytatása , és legin-

kább az Osman okkal való

kereskedésbôl élnek, és gaz-

dagodnak.

Mj-Paptias , 1. Baffo.

Vj-Pegu, 1. Pegu.

Vj-Phitippiai si'getek, 1. Caro-

rila.

чч' К. H.) ve Burkusi A.

Rajnai N. Herczs.ben Erpot

vizének Rajnába való bé-

folytánál , боо b. és 4420 1.

Vannak szíj , pánt , és czér-

na fabr. pamut fonásai , és

írótol fabr. Deszkákkal,

kftszénnel és gabonaval he-

reskedik.

Vj-Providenze , legnépessebb Vj-Saia, 1. Rabat,

sziget a' Bahamai seigetek Vj-Sandecz , Leneyelül Nowv

kôztt.nyug.Indiàban,nagy

sága 8 □ mfdre. Fô vsa

Nassau.

Vj' Rautnitz, jeles mvs Morva

Sandek ker. vs a' Galicziai

Sandecz ker.ben , Dunajetz

fónál. Ven 1 Kolleff. tempi,

és kath. fö oskola."

orsz. Brüni ker.ben.ió gyap- Vj-Scotzia vagy Uj- Schottlan

jú matéria manuf

Uj:- Ravensburg , Dietrichstein

Herczeg' iószága Würten-

bergben hasonló nevü fa-

luval , ihelly 120 1. szám-

lál.

Vj-Rawa, vs Lengyel Kirs.ban

Warsói oszt.ban Rawa v.

Rawkanál 175 h. 1200 1. és

kir. várral.

Vj-Reichenau , vs Cseh orsz.

Tabori ker.ben 1 13h. 1 kat.

pléb. tempi, nagy harang-

járól nevezetes.

Vj-Roda , nemes vs Glatz Gróf-

ság Waldicz mellett, 360

h. 2960 1. és .pósztó fabr.

ltt sok veres bolus talál-

tatik.

Uj-Roshelle , helys. ész. Ame-

rikai New-York szabad Stá-

tus nyug. Chester Grófs.

700 1. eredetit a* 17 száza-

di Franczia szokevények-

nek köszöni.

Vf'Kuppin, (52° ,55' ,$9"K.Sz.

300 з4' 37" K.H.) vs Bran-

deburgban hasonló nevü

tónál , melly más több ta-

vak , és egy mesterségesen

készült fó általHavelel egye*

sül. Ház száma 774-re Iak.

pedig 7000 megy. Van 1

Gynmás. » bolondok' házav

dohány és posztó fabr. ser-

fózfti és turfa ásványa.

Uj.Rufts (510 ig/ É. S*. 34°

dia , ezelött Acadiának ne

veztetett , Angol Helyts.

ész. Amerikában, 44o—47«

É. Sz. — nyug.ról az egy-

gyesült Státusoktél , ész.

ról Lörincz fótólf kel. pe

dig és délról a' tengertöl

környekeztetik, melly több

félszigeteket , és ezekben

több öblöket formál. u. m.

Foundy , Chaleur, v. Me-

leg , Sz. Lörincz 's t. ef. öb

löket , ezekben a* tenger 6-

radás sokszor ,50 lábnyinál

is magasbb. Nagysága ezen

Helyt. 1847 □ mfdre , né-

pessége pedig 50000 léfekre

megy. Lak. részerint föl-

ditk , u. m. Mikmaksok ,

Souriquoisák , Abenakisok.

's a' t. részezérint pedig )'ó-

vevények , töbnyire pedig

Angolok és Németek. — Ne-

vezetesbb fokjai ezék s Cap-

Rosier , Cap-Canso, és Cáp-

Sable. Fö folyói pedig: Sz.

Lörintz , S. János , Elide ,

és Croix » melly utolsó egy-

ezersmind határos folyó is

Üj-Schottlandia és az egy-

yesultt Státusok köztt. —

egyei kôzépszerû magas-

eágúak- — Foldje némelly

helyeken terméketlen f és

erdÔs , többnyire csak a'

fó.nál míveltetik. Tele lágy

és így kikötohelyei ritkan



fagynak bé. Fája nagy bö-

ségben vagyon. Termései :

búza , Indiai szem , kuko-

ricza, borsó » bab, kender,

. len t gyiimolcs 's t. ef. —■

Vannak sok vadjai , kász-

tor, jávor szarvas (Cervus

Alces) vad baromft, lazatz,

töke-hal (gadus morrhua)

eperlán szemling , tengeri

rák (cancer Gammerus)

gadócz Cgadus Aeglephi-

bus) Skomber hal , hering

's a' t. Találni tovább va-

sat, köszenet, meszetet és

' bûlômbféle kö'-nemeit. —

Esztendônként a' fellebb

említett termése* böl nagy

summa, a' töke halakból

5500 hordó , és 3000 hordó

más halakból vitetik innen

Angol orsz.ba , mellyért in

nen 930000 font sterling.jöve-

delmet húz. ■— Az ide való

országlás majd egészlen An-

gol formájú. — Kétfélszi-'

getekre osztatik u. m. Uj-

Schottland és Cap - Bre-

tonra.

Í3j-Scñgovia , helys. Luzon

Philippiai szigeten sok dí-

szes Monostorokkal kérke-

dik f mellyekben gazdag

Szerzetesek tenyésznek.

Üj- Seelandia , sziget Ausztrá-

liában 34o 25'—47° 19/. D.

Sz. és 184o—19-?° K. H. a-

latt fekszik az ógy nevezett

Cook, v. Charlotte út Al

tai 2 szigetekre osztatik:

ezek kózül az ész. fôldjétôl

Chinowauminak a'délipe-

dig , vagy tulajdonképen

egy része annak Tovi Pun-

namunak neveztetík. Nagy-

sága mind a' kettonektjooo

Qmfdre, 1. pedig 100000

számláltatnak. Az ész. ré-

eze igen hegyes , és azért

kevesen is lakják , hegyei

közül legnevezetesebb az

úgy nevezett Pic. Egmont,

bezel fekezik a'hasonlóne-

vüfokhoz; maeassága 1050»

lábnyi. — Déli része sok-

kal termékenyebb , és né-

pesehb is , ezt hoszszú er«

dös hegy'lántz vágja keresz-

tül , magasbb csússai örö-

kos hóval fedeztetnek , él

déli AJpeseknek nevezlet-

nek. Mind a' két része U)-

Seelandiának fokokkal éa

öblökkel tellyes. A' levegö

mértékletes , tele lágyanb

mint Angol országé. Föbb

helyeken akadni tüzetoká-

dó hegyek' jeleire ; lávára,

bazalt , tajték , tüz , *s a-

chát köre, áltlátzó kovára,

fokép pedig sok jadeore,

avagy keleti vesekore ,

mellybßl lak. késeket '%

más eszközöket készítenek.

Kissebb hegyeitnagy er-

dñségek boritják , mellyek

ben sok magos és igenyej

fákat találni , ezekböl no-

ha külombféle eszközök ké-

szülnek, árbotzfákra mind-

azonáltal nehézségek és ke-

ménységek végett hasz.on-

talanok; találni tovább , fe-

nyofákat, cedrusokat, oli

va leveleket , szeder , .ko-

kusz 's t. ef. fákat , többet

400 különös plántáknál,

Uj-Seelandiai kendert , tó-

köt, yamt, sáfránt , édes

patátot , vad czellert ,

's a' t. újabb idökben : fol-

di almát, veres hagymát ,

kutyákat , böregereket ,

patkányokat , tengeri o-

roszlányokat , tengeri bor-

iúkat , czethalakat , kácsá-

kat, tengeri varjx'ikat , pa-

pagájokat , baglyokat , ví-

zi tyúkokat, éneklo mada-

rakat , pilléket, csereboga-

rakat , homoki legyeket ,

tengeri rákokat, rájahala-

kat (Raja) fokákot , csu-

kákat, ostrea .csigákat , 's

t.ef. Lak. nagy Vitézek,

erös 'e nagy termetüek , szí-
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nek bapna v. is inkább a' gyapjú fabr.kal és 1 ha«

feketéhez hasonlít . majd rang onto miivvel. Hason-

ollyan mint a' Négereké. — ló nevü ker. nagysága 37

Lakások s zük házi eszkö- □ mfdt mellyben 26800 í.

zök ritka kozonségesen igen laknak.

ezegények. A' hajókázás- VjStrelitz, Meklenburg-Stre-

hoz iól értenek , és egési lit* Herczs'. fo vsa Zirken-

Uj Hollandiáig hajókáznak. tónál 317 h. és 3750 1. Nyolca

Ételek íoldi alma és páf- utszái , egyenesek , mind-

rányon kívül más nem szo- öszve egy nyolcz szegletü

kott lenni halnál , kácsánál, csillagot formálnak , és a*

és fürjnél ; italok pedig víz- vásár piaczon jönnek ösz-

böl áll, a' bort is pálin- ve. — Itt áll a* Herczeg*

kát gyblölik, kézi munliá- jeles residencziája , és a*

jokban nagy gyorsaságot kôzség' széke. F5bb jeles*

mutatnak, külombféle edé- ség benne: a' külombféle

nyeket, kosarakat , eszkö- régiségek' gyüjteménye, a*

zök'et 's t. ef. készítenek Polgári oskolák, és külömb-

Fegyver gyanánt , fejszét, féle fabrkák , u. m. do-

dorongot , és nyársat vi- hány , festék, gyapjas-ma-

selnek. A' hadban fogottak' teria > és vászony fa'br.

húsával élnek , az eleset- Uj- Südwales , 1. Uj-Wales (Dé-

tek' testit pedig a' tenger- li).

be vetik. Noha az Isteni Vj-Sulza, falu Altenburg Her-»

ezolgálatra készült öszve- czs.ben Ilm fonal , só bá-

jövft helyeik nincsenek: nyával.

Papjaik mindazonáltalnem Vjszóegh , Isbek , tót falu ,

hibáznak. — Minden férj- Nyitra, Várm. szép erdök-

fi csak egy személyt vesz kel , jo szántó foldekkel ,

feleségül, az asszonyok fér- szolôkkel , és kath; tempi,

jeiknek nagyon alá vannak Az Esztergomi Ersekhes

vetve , 's a' legnehe/.ebb tartozandó, Nyitra vize á-

dolgokat 6k végzik. A' szi- radásának, gyakran ki va-

get 2 Fö úr alatt áll , ezek" gyon téve.

eggyike Toppo-heenek ne- Uj-Szeged, 1. Szeged,

veztetik, és széke Port-Jack- Vj-Tomysl, v» Poseni N. Her-

sonba van, a' misik Pári, czs.ben 6$ h. és 430 1.

ez a' kel. partok részének Vj-Tripoli* v. Mistsie , falu

Fö ura. Triplishoz közel ; sok nyá-

Vj-Siberîa , eddig kevessé es- ri mulato lakások és ker-

. mért Orosz tart. a'Jéges ten- tek ékesítik.

gernél. Az egész szigetet T5j XSrganuehi , vs Chíwatart,

bokrok borítják. — 200 öl- a' Nagy Xatár orsz. I. szá-

nyi magfts hegyén sok kß- ma ,500o mesterségesen ké-

vé" vált gerendák szemlél- szült fónál fekszik , melly

tetnek , mellyek mint egy vizit Amúból veszi.

íxszve ragadva vannak. Vj Vár, Érsek újvár, Neuhäu-

Üf-Spanyol orsz. 1. Mexico. sel, Nowe Zamki. El egyes

Vj-Stargard , 1. Stargard. lakosú mvs , 's hajdan ne.

Uj Stettin , ker. vs tulsó Po- vezetes erôsségû vár vala

merániában Persantefó ere- Nyitra Várm. Hajdani épí-

detinél ai2 h. 1770 !. kas- tôt az Esztergomi fö Érse-

téllyal , Gymnásiuramal , kek valának , noha Rákó
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jctiak is felette sokat köl-

iöttek megerôsitésére. —

Nevezetes virágzása várá-

nak mintegy másfél szász

ben i Színér Várallya szom-

szédságában , F. U. tobb

nemes íam. Lak. tobbféiék,

kozépszerü határral.

esztendeig tartott, és mind Mjvárotka , Meszteczko , Leo-

Betlennek, mind a' Toro

köknek, mind pedig Rákó-

czinak birtokokban vala ,

és hazánk' irói szerént,

looooo embernél tobb elve-

szett, számtalan sok gyá-

szos ostromoltatásai által.

1725-dikben VI Károly Csá-

szár' parancsolatjára volt

erôségei lerontattak. — A'

vsnak diszes Sz. Egyházán

és a' Sz. Ferencz szerzetbé-

li Atyák' klastromjokon és

Sz. Egyházokon kívül dí-

szesítik e* vst a' fölries U-

taságnak (melly az Eszter-

gomi Ersekség) régi kas-

téllya, 's a' Tiszteknek la-

kó házaik , a' vendégfoga-

dó , és némelly más épüle-

tek. Lakosai (kiknek szá-

ma majd 6000-re megy és

csupa kath. ¿ ref. és 9 Gör.

lak. kivévén) szorgalmato-

sak, mind a'gazdáskodásra,

mind a' kereskedésre nézve,

melly utolsóban nagy sege-

delmekre van az a' szép orsz.

út, mellyet vidékjénél Here.

Kardinál ésPrimásBatthyá-

ni József 6 Eminentziája

példásnagykoltséggel épít-

tetett. — Határja , melly

1691-b. néhai GrófSzécsényi

Primás által némelly pusz-

tákkaltágasíttatott,iol ter-

mô , vagyonjai külombfé-

lék , 's fokép borai kedvesek.

Vjvár , 1. Német Ujvár , Güs-

singen.

V/vdros , 1. Neustadt.

Vjváros , Basmás , Ujváro9 ,

mvs SzabolcsVárm.ben, Szo-

boszló szotnszédságában, F.

U. Semsey faraJ,. Maçy.

kat. evan. és ref. jó határ

ral.

Vjváros, mvs Szathmár Várm¿

pold-Neustadt tót mvs. Nyi-

tra Várm. Vág, és Dadvag

küztt, kath. tempi. F. V.O.

Erdödi , lak. tótok.

VjVelencze , 1. Livarno.

Uj-Vidék , Neoplanta , Neu

satz (E. Sz. 45o ijf és a'

K. H. 37- 33' alatt) szabad

kir. vs Bécs Várm. az alsó

íárásban ; Budához4o, Bécs-

hez 76, Zemlinhez 11 post,

mfd íekszik a' Duna mel-

lett Péterváraddal , mint

Pest Budával, által ellen-

ben , mellyel jeles Cs. kir.

ha jó híd által közösül, ro

ña 's kovér fekete földön.

Lak. Magy. Ném. 's Ormé-

nyek , de leginkább Rá-

czok , Görögök t Czinczá-

rok 's Zsidók, száraok 16000

könnyen felülhalad , kik

közül 5000 kath. 10000 ó-

hitti , 170 evang. 375 ref.

és .570 Zsidó találtatik. A'

múlt században alkalmas

helyheztetése miatt rövid

ido alatt különösen meg-

szaporodván lakosai , és a'

kereskedés 's szorgalom ál

tal tehetôsekkélévén, 1748-

ban a' Sz. Kir. vsok kôzé

cmeltetett, és így mutat-

tatottbé az oszvégytilt orsz.

Rendeinek 17^1-dik évfeen.

Utszái díszesek és kövel

jól kirakottak, házai két

három emeletü csínos épü-

letek , jélesebb útszái ; a'

piarez , és Duna útsza , az

Ormények 's Zsidók úlszája

's a' t. Épületei közül jeles a'

B.Szüz tiszteletére szentelt

pléb. szentegyház,a'mellet-

te fekvö pléb. házzal , melly

nem rég két szegésü négy-

szégre ceinoean felemelte-

tett. A* kath. Orméay tem-

plom



jrtom, a' Sz. Antal Ôrmény

Szerzetesek klastromával.

Világi épûletei közül neve-

zetesebbek : a' vsháza, a'

pléb. templommal általel-

lenben , ez nem rég meg-

újjíttatott , es homloka

szép felül írással ékesíte-

tett , • piaczán jeles a' Sz.

Háromság képé , valamint

a' vásár piaczon az ó-hitü-r

ek márvény keresztje. A'

Gymnasium'i épület а' rácz

Püspöki témplom udvará-

ban teres nagy épület ,

felsft emeletét most csak a'

deák gramatikabéli , alsó

ezegését pedig a' rácz nem-

zeti iskolák íoglalják. Pri

vât épûletei közüi jeleseb-

bek: a' Pausz háza jeles

Vendég fogadójával 's kert-

jével a* Duna útszában ; a'

Mihajlevics háza a' vásár-

piaczon 'sa' t. Nemzetigyef-

mek iskolája a' pléb. tem-

plom mellett vagyon há-

rom osztályra részesítve.

A' görögöknek is vagyon

két osztálybéli iskolájok.

Ezeken kívül találni itt két

kbnyvárost , egy nyomta-

tó müvet , két sóházat ,

harminczadöt , játék színt,

és több alkalmas és екеэ

táncz.házakat. Mulató ker-

tekkel Ujvidéknek külsö vsi

rakva vannak , nevezetes-

sebbek : a' kerengö játékos

kert, a' hárompatkó kert-

je , és a' lövöldözö hely

tnellett fekvö kies kert és

pület a' Futaki kaptinál

sa't. Portája a' vsnak 14.

Hátára szép búzát, arpát,

*a török búzát és kivált sok

dinnyét terem , gyümölcse

pedig 's jó bora a' Duán-

túl fekvñ Szeremi hegyek-

Ъеп. Az öreg Duna itt csak

136 öl< szélességü , de an-

nál nagyobb vizének sebes-

eége 's mélysége; meszsze

HV'B/LEx. V. 0AÄ. • V
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terjed6 árjai a' vsnak leve*

gôjét nem kevessé egéség-

telenittik. Vagyon a' vsnak

Futak felé min.tegy fél ó-

rányira szép tólgyes erdö-

je , melly Husvéthétíon 'a

ö' Majuszi kellemes napok-

ban igen kedvelt mulató

helyek a' vsbélieknek, kik

mindentele mûveket 's mes-

terségeket, de kiváltképen

virágzó kereskedést üznek*

Vj-fPales , tart. ész. Ameri-

kában Hudson , öböl' nyug.

partjánál az F«. Sz. óo° ig

terjed ki. Ez Labradornál

is durvább tart. Telen a*

hid eg , nyáron a* meleg

majd türhetetlen. Folyói:

Hay , Churc hil , és Nelson

folyók ,4 ezekhez tartozik

Chesterfiel obléis; töbnyi-

re k&sziklás fenekek , nagy

vízzuhanásokat formálnak,

és azért nem igen hajókáz-

hatók. — Termései : ólom,

vas , réz , szüzüveg, hegyi-

kristál , asbestkö , márvány

kószén* déli résziben : mea-

ve , vadriskása , fü , erdôk,

és némelly , mivelt hegye-

ken Europai kerti zoldség;

szarvas , kászlor, iramszar-

vas , barna , í'ekete , és fe-

jér farkasok, je^esmed vék,

külombféle madarak u. m,

gólya , vad-lúdfvizi tyúk*

íiátsa 's t. ef. mellyek ta-

vaszkor ész. felé húzzák

magokat , öszkor pedig del

felé; — sas , fáczán , fó-

golymadár (tetrao Perdix)

's a* t. A' 4 lábú állatok szó.

rös b&rök itt vastagabb ,

mint máshól és szörök tob-

nyire megfejéredik. A' ma-

daraknak kett&s tollok van

telen, tavaszkor ezt ismét

elvesztik, kbzonségesen az

állatok' íábai rövidebbek

mint más meleg tart.k.ban.

Vizeiben vannak : czethal ,

tôke-hal 's a' t. Lak. több-

18
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nyire Eakimosok , kik ha- Ulay , egy a' legt ávolabb fek-

lászatból, és vadászatból vö Alenti szigetek közül A-

• élnek. —- V) Walest, Chur- siában.

wil vize Uj ész. Walesre , Ulaszkowce , mvs , Galicziá-

és Uj déli Walesre osztja ; ban, Zaleszcyki ker. Szeret

- Uj ész. Waleshez Repulse- fónál , Jagielnica jószághoz

Wager , Chesterñels öböl tartozandó.

*8 más ész. réezek tartoz- Uleae , Uleae-Elf, fó , Finn-

nak; Uj déli Wales Chur- landiában , Osterbottn tart.

chiltbl 49o terjed, több An- ban, raelly Uleaeborg vs-

gol keres. hely. u. m. Fort, nál a' Botbniai tengerbe

Churchill, a'vagy Wales- folyik. ■ ,. . ,

Herczsétc Churchillnál,Fort Mitas, Uleaeborg , Ulia, (65o

York, Fort Albanyi v. Heu- i' 30" E. Sz,) tengeri vs es

ley, Gloucester és Severn- Uleaeborg tart. fö vsa ,

haus. Finnlandiában , Uleae Elf,

Uj Zinnwald , vs Szász orsz. torkolal jánál 3800 1, kik

Meisner ker.ben 60 h. és mindenfeie mesterségekkel

czínn bányákkal. hajókészítéssel , lazatz fo-

Uker , fó Brandenburgi Uker- gással , és hasznos keres-

markban , Sukow mellett , kedéssel foglalatoskodnak ,

<i \Ji mfdnyire Prenzlow- ékessen épült, csekély ki-

túl ered , a' 3 mfdnyi hosz- kötövel , tobák és más kis-

szú 1/4 széles , Uker tavát sebb fabrik. Hajókészíto

formálja éslJkermünde mel- helye is vagyon : tájjékán

lett, a' Fris - Hafba fo- pedig ásvanyó kútak talál-

lyik. tatnak.

Viermark, Brandenburgi Mark Uleaster , 1. Honimoa.

része , Uker mellett , Mee- Ulcae-Tresksec , nagy tó Ost-

klenburg, Pomeránia , új botttniában , Finnlandiá-

és kôzép Mark köztt, 62 □ ban, Cajaneborg vsnál ; U-

téren 96000 1. il vst,8mvst, leae Elfbül ered.

219 falut , és 18929 h. szám- Ule/os , vas mív , ésszegfabr.

láí, mellyek közül ЗЯ\5 a' Christiania Megyében Nor-

vsban, és 1,5574 a' falukban vegiában.

vagyon. Az eeész tart. ter- Uliaster , 1. Honimoa.

mékeny, és halakkal bö- Ulietea, 1. ó Rajetea,

velkedik , 2 Kerületre va- Ulkund , vagy Alghemi , a'

gyon osztva u. m. az U- Portugallusok Lagosnak

kermarki, vagy isa' tulaj- nevezik , ország a' Rahszol-

don Ukermarkra 37 1J1 □ gai partokon felsô Guineá-

mfdel , és a' Stolpisi ker. ban, hasonló nevezetü fö

F6 vsa Prenzlow. hellyel , Ardrahtúl kel. fe-

Ukermünde , kis vs , Burkus lé, mellytöl hajdan füg-

Pomerániában , Anelami gött vala.

1 ker. Ukernek Haffba folyá- Ulldecona , (4.5° 46' É. Sz. 17O

eánál , 243 h. 1780 1. tarto- 13' К. H.) vsCatalónia Spa-

mányi fegyverházzal, hasz- nyol tart. ban 2400 I.

nos rétekkel , halászattal, Ullersdorf, pléb. falu, Morva

fával, és hajókészítéssel. orsz, Ollmutzi ker. szépvár-

Ukersec , 1. Uker. - ral, kertekkel, és egéssé-

Vkraine, (Slobodieche) 1. Char- ges kúttal.

kow. OlUt, falu Pest Várm.ben ц
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Vecses es Monor köztt , Ó- s.ben , felsö Hesscnbe Vo-

csához a mfd, F. ü. a' Va- gel hegy tôvinél, nEh. 670

czi Káj)talan , lak. Magy. 1. es erös hegy várral.

kath. és ref. tul. pléb. és Vlrikaham , vs Vester-Goth-

temp.mal ; vendégf'ogadó- land Svéd tart lian , Asun-

val. ErremegyPeströl Szol-

nokra az út. .

Vim, Ulma, C48° *3' & Sz.

da tó mellett, marhával,

éleményekkel , és dohán-

nyal kereskedik.

27° 38' Sy" K'.H.j va Wür- Virichital , kir. mulato kas-

temberg orsz.ban a* Duna

oszt.ban , Iller , Blau , és

Duna öszve folyásánál ,

melly utolsó a' vsalatt lesz

hajókázható, kerülete 12000

lépésnyi , ¡626 h. és 11290

1. Az ékes Münster neve-

zetü nagy fft temploma a'

vs kôzepén vagyon , talán

legmagosabb Német orsz.

337 lábnyi magasságii , go-

thiai módszerént épült to-

ronnyal ; többi épületjei

Itöztt tekéntetre méltó a'

tanácsház, mesterséges órá-

val , melly a' nap, és a'

hold járását mutatja , a'

í'egy ver tár , az élés-ház ,

a' víz-szoba , a' drága vá-

ros könyv tár.Vagyon Gym-

náziumja, több fabr. vá-

szonra , párkétre, viaszos-

posztóra , dohányra , pi-

pákra, f'ejéritôkre , 's a' t.

nézve. Lak. többnyire evan.

de vannak kath. is , kik

Sz. Mihály templomában

és a' Német Rend Szentegy-

házában végzik Isteni tisz-

teleteket. Itt adta megma-

gát , és a' hadi seregetsze»

rencsétlenül Makvezér 1805

ben Napoleonnak.

Vlmeni-tó , tó , Ulmen vagy

Thalulmen mvsnál, a'Tri-

eri kornyékben.

JJlmerfeld , Ungerfeld mvs ,

Austriában , Ens alatt Bé-

csi erdö felett levö fertály-

ban, Ips keleti part]ánál ,

ország torvénnyel , kastél-

lyal , ispitállyal , és pléb.

val.

Vlrtchstein t vs Hassiai Hercz-

tély Stockholm vsa mellett.

Ennek egyik szobájában

feltalálni az 1741 évben.

meghólt Ulrica Eleonora

Királynénak Theologiabé-

li könyvek gyújteir ényét,

és egy almáriomot lobb íí-

nom , és mestereége-t mí-

vekfcel, mellyeket ama' hi

res Magnus Sieenbok rab-

ságáb tn , fából , és elefánt

csontból késBÍtett ; ennek

illy munkáit láini az Up-

salai könyv s/.álában , és

Copenhági mestersétr ka-

marában. A' 'f ermé«7.eti

gyüjtemények Ulriehsdal

ban 2 jókora szobát tölte-

nek, mellynek leírásaít a'

hires Linaeusnak , lerajzo-

lásait ptdig Dalín udvarl

kalczelláriusnak köszönhef-

iük. Az emberi termes/et

históriának s/ánt helyén ,

némelly készítetett testré-

szek , több felbonczolásra.

alkalmatos dolgok , és osu

da formájú testek találtat-

nak. A' kert egy már ke-

vesé szét omlott barlang-

nál végzodik, mellyen túl

köszikla vagyon , mellyen

keresztül aloíról , egész te-

töig által menetel vagyon,

csinálva.Kozel a'theátrom-

hoz,melly egészen távol va

gyon a' vártól , találtatik

egy remete ház.

Visier, Ultonia , eggyik a' négy

Irlandiai tart.nyok közül,

- és tulajdonképpen ennek

ész. része déli Connanght,

és Leineter tart.kal , keí.

Irlandiai tengerrel, ész. ¿s

18 •



„ — Uf6 —

Uyug. azOceánnal határos. Sena Gallira (Sinigaglia)

397 □ mfdnyi a' 9 Grot's,

gal , 1608000 1. egésséges

levegöje , sob faja , és nagy

tavai vannak mellyek köztt

foképpen a' Near , vagy

Nettgh tava nevezetes , egy

csatornával ; földe termé-

keny.

Vitwatitó, Vestmoreland An

Forum Sempronii , Ürbi-

um Metaurense , 'б a' t. A*

tulsóban laktanak a' tulaj-

donképp Umbri nevüek :

Iguvium , Aguvium (Eu-

gubio) Hispellum (Spello)

Fulginum (Fuligno^ Meva-

nia (Bevagnas) Spoletium

(Spoleto) Tuder (Tadi_)

gliai Grófs.ban , 9 mfdnyi Ñarnia, v. Nequinum ( Nar-

hoszszú , és 1 széles » gyb- ni) Tafiternum Tiburinum

nyörü partokkal. és Oriculum vsokkal.

Vluj 1. Amu. Vmbria, tart. ал Egyházibir-

VtusiU'Mudan ; Chinai leg- tokokban ; Urbino^ Tosca-

utolsóbb határ posta , Tun-

gúziában Orosz bir. lelé.

Vlverstune , vs Lança Angliai

Grófságban.

Vmago , kis vs Istria part-

jainál , jó kikötövel , de e-

gésségtelen levegöje miatt

kevés lakossi vagynak.

V'man , 1. Human.

Vmanak , Dániai letelepedés

Gronlandiában, az ész. ker.

nai nagy Herczs. Patrimo

nium Petri, és az Anconai

Márk kü/.U. Némellyek ez

alatt csupán a' Spoleloi

Herczegséget , mások pe-

diga' Perugino tart, és Cit-

ta di Castello Grófságot ér-

tik. Ëzen tart. Napoleon Cs.

alatt Trasimene Franczia,

oszt.hoz , de 1814-ben ismét

elftbbeni uráfao/. jutott.

ben , hol esztendônként sok Vmpriatico , kis vs innensô Ca-

fóka fogattatik. labriában, Nápolyban.

XJmanai, 1. Umnak. Vmette , Urna , Vesterbottn ,

Umano , Vomano, Volmano, Helytartóság fö vsa , Nord-

Fó innensö Ábruzzóban ,

Nápolyban , melly a' Ve-

lenczei tenger öbölbe fo-

iyik.

Umbría , (az ó) tart. Ilaliá- ,

ban , az Adriai tengertöl, a*

kôzép tengerig terjedt el;

utó-bb ész.ra Adriai tenger-

land Svéd tart.ben, Ümeae-

Elf torkolatjénál; a' Hely-

tartó lakohelye , 920 1. is-

pitállyal, 2 kikötövel, és

kereskedéssel , mellyet la-

kosi i9tnla"jdon hajóval üz.

nek ; esztendônként 8 vá-

sárja vagyon.

pel, délre Nár vizevel , kel. Vmeae-Elf, Huma , fó Svéd

re Aesis, nyug.ra Tiberis orsz. a' Norvegiai hegyek-

vizekkel keríttetett; Urbi- ben ered , és Umeae vs mel-

no és Spoleto tart.knak ha- lett a' Bothinui tenger Ö-

tári között. Fô vizei vol- bölnek ész. részébe folyik.

tak i Rubico, Aesis, Metau- Vmeae-LappmarA, tart. darab,

rus, Cru&trumiura (Conca) Svéd Lapplandiában , mei-

Seno (Cesano) Nar (Ñera);

Hires forrása volt Fons Cli-

tumnus, Spoletum mellett.

Apenninnsokon innensÖ ,

lyen keresztül a' Ümeae

folyik , Pifeae és Jempt-

land-Lappmark, és Norve-

gia határ közt.

és tulsó részekre oszlott; Vmerapura , Ammarapuram,

az elsönek lakosi voltak 1} Birmaniai országnak ujon-

Senonesek, Ariminum (Ri- nan felépült fö vsa fekszik

mini, ïisaurum (Pesuro) *' tengertöl és Iravaddytól
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formáft félszigeten , erös- ba szakad.

séggel , szerabetünö számú XSnalaschka , (53Э 29' Ê. Sz.)

lakosokkal, és iok piatzok-'j egy a' legnagyobb Orosz,

bal. Csupán csak a' Császár Kawalang , vagy is Róka

• palotája , a' Herczegek , és szigetek közül az ész. csen-

nagyok házai vannak kö- des tengerben 200 Oros?

bôlépltve, a' többi mind mfdnyi hoszszú több mint

bambusz nádból. Az elsö 100 familiákkal , mellyek

nagyon ékes épület, vala- többnyire földalatt 4ak-

mint a* Kiomdogie vagy nak , kövecses, 2 tüz oká-

császári klastrom is. dója , és több meleg forrása

Vmmani, kis sziget, Rügen vagyon ; bövelkedik szörös

Herczs.ben , Svéd Pomerá- börökkel , és halakkal.

niában. )' < ■ .i Vnalga, egy a' legtávolabb-

Ummerttadt , kis vs Hildburgs- lévft Aienti szigetek közül,_

hausen Herczs.ben , Ro- Asiában.

dach mellett , 121 h. és szá- XJnellt , Venelli , kisded Cel-

mos fazekasokkal. tica Galliában ¿fz.ra, ten-

Vmmesogeir , vagy Karet*el- ger mellett lakott nép,

- am So$ hair , kis szegény fa- parti vsok volt Crociato-

"lu;, Barka tart.ban belsei- , num. ■ >

ben, Barbáriában, köszik- Vngara , vagy Wangara , Bor-

lán, homokos tájjékon, ha- nuhoz tartozandó tart. Nig-

sonlö nevezetü hegygyel. ricziában , kozép Afriká-

Tájjékán sokEgyiptomi szil- ban, melly Helytarto által

va terem , mellyet lakosi kormányoztatik.

más szüks»ges dolgokért el- VJngvár Vármegye , Cottus Un*

ceerélnek. i ,' rf gvariensis,, Fekszik Tiszán

43mm~eb«da ', régi omladékok, innen ав É. Sz. 48o 2.5' 30"

Szivah birtokban , Barka

• tart.ban , Barbáriában ,

1 Scharkie falu mellett, né-

mellyek vélekedése ide

helyhezteti a'hires Amrao-

' »i Jupiter templomát.

Vmnak, Umüiak , Umanak ,

(.549 E. Sz. 1120— 1130 K.

• H.j egy a' Kawalangi O-

rosz szigetek közül Asiá

ban , 20 □ mfdnyi nagy-

- ságú. ' !i.

Umstadt , Groszumstadt, va

Starkenburg Hassiai Hercz

s.ben , Odenvaldében , 1

mfdqyir e Darmstadtúl ,372

h. és 2440 1. ii ,

Vmiiiak , 1. Umnak.

Una , halas fó . déli Horváth

Orsz. Popstak hegy tovinél

Baka felett ered, ész. felé

folyik Novi mellett , hol

a* határtteszi ; Kostainitza,

cjs Quhizet, kqíütt a' S.z.á,v<t,-

tól 48° .58' ig , és K. H. 390

29' töl 40P 37' igterjed.Hosz-

eza 13— 14, szélessége 6—8

mfdet tesz. Ész.íól Gallí-

eziával , kel.röl Bereg, dél-

röl Szabolcs "s nyug.ról

Zemplén Várm.velhatáros;

eloszlik 4 iárásra : a' Szo-

bránczi , Kaposi , Szered-

nyei , és az Ungvári járás-

ra. Esz. 's kéleti része he»

gyes , 's sovány , déli '»

nyugoti pedig termékeny.

Csak hogy ez gyakran szeh-

vedi azon károkat, mellye-

ket a* kiöntö Tisza szokotfc

okozni. Terem búzát ga-

bonát, zabot , árpát , ku-

koriczát, 's minden fôzelé-

ket. Külünosen hires a*

Ungvári piaczon a' Várm,

nek jó lencséje. Bora elég

's finom ; kivált a' Szered-

jjyeij, mellyet а' J<ec§y«»
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lek s5t Németek is szoktak nem sejdíthetni kßzöttök

az egyenetlenkedést 's an-

nak szoraoru kovetkezéseit.

i A' lapályon lakók sokkal

vídámabbak, mint a' ter-

méketlen hegyek közöttza-

ió volta 's ízemiatt a' kül-

földre hordani. Nevezete-

eebb hegyei : Vihorlyád ,

mellynél ama'-, mélly , 's

jó pisztránggal bövelkedö

tenger дат bu/.og ; Tem-

nyik; éa Polonina ; ennek

kopasz teleje jó legelot

nyúit a' gzarvas marhának;

Piinköst táján hajtadk ide,

de S/.eptember elejével a'

havazó hideg miatt oda

hagyja a' rétet. Nevezete-

sebb folyói ; Tisza , ez Sza-

bolcs Várm.tftl választja el. Vngvdr, Ungvárinum , (48o

Latorcza, Halár választó víz 36' 30" É. S г.. 59' D- H.)

mvs a' kir. kamarának bir-

tokában. Az Ung egésséges

*s ke Hemes yize , mint vé-

tét , 's ennek menyhala , delmezö aáncz, keríti bé.

pisztrángja elég, Laborcz, - Délrôl roppant i'ahíd vezet

bon 's krompélyon sinlö-

dök; mint ha< sejdítenéd ,

hogy a' természet amazok-

nak sokkal jobban kedyez.

Portája 31. E' Várm.nek

ôszveséggel ,5 mvsa , «06

faluja 's 15 pusztája van.

Fö helye , mellytöl a' Var-

megye is nevezetét vette t

mind Bereg mind a' Zem-

plén Várm.re, nézve. Ung,

e' fótól kölcsönözi neveze-

egy helyen Zempléntôl vá

lasztja e' Várm.ét; Zarada,

nevezetei patak Szerednye

mellett hirtelen áradásai-

ról 's az e¿eket okozó károk-

ról , nem külömben több

derék malmokról, rftellye-

ket hajt. Vannak ferdei is:

Szobráncznál biidöskenkö-

ves 'e só ízü forrása kü-

lombféle nyav»»lyákat gyó-

gyít meg. Ungvárt a' vs-

ban , savanyd víz' forrását

a' vsba» 's a' jôvevény egy-

ezerre szemre veheti annak

gyönyrü hegyes völgyes

íekyését A' vs! jobb végét

kelet. felé a' kíes dombon

fekvö vár , bal végét nyug.

felé a' hegyen. épült pom-

pás új Vármegye ház fede-

zi. A' vs' hoszszának szin-

te kozepében emelkedik egy

lapos halom , 's ezen diez-

iik a' Munkácsi eggyesült

GörÖg Püspöknek fényes

és Gzigányóczi ferdejét in- Residencziája , (hajdan sJëw

kább használják mulateág- suiták' klastroma), két t^r-

ra mint orvos ; szer gya*

nánt.Ldgeloje, erdeje's vada

boven van. Lakosai, kiknek

száma mintegy 79138-ra

tnegy, Magyarok a' nyug.

's déli részen , Oroszok

(Rusznyákok) Tótok, ke-

leti 's ész. részen. A' Görö-

gök Ungváron tartózkod-

nak , a' Czigányok 's Zsi-

dók az egész Várm.ben lez-

zegnek. Vannak lakosai kö-

zött katholikusok egygye-

sült 's nem egygyesült Gö-

rögÖk , luth, refor. 's a' t.

A' mi jegyzést érdemelj

nyú tágas templomával.

'S minekutánae' kiestárgy

gyönyörködtette a'szeraet,

hoszszas völgyben lát min-

dent elteriedni ,,u. т. a*

templomokat , magasbb é-

pületeket 's a' t. Nyug.ról

ismét az elöbbinel sokkal

rövidebb, de egyforma szé*

lességü fahíd vezet а' ЬеЬб

vsba. E' szerént Ungvárt al-

kalmasan lehet3 részre oez-i

tani u. m. egy belsö , 's két

külsö vsra. A' belsô vst Ung

vize follya körül , 's tün-

döklik benne a' katb. temp«
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ennek szomszédjában egy

igen jeles kápolna, 's ispi-

tály ", az e^yesült Görögok'

Çathedralis temploma', V

nein egyesült Görögok tem

ploma az Ung partján. : Az

e'mlïtett Tlesidentzia, 'sa'

Kánonokok' lakhelyei ; a'

királyi fö Gymnasium ,

szép egy épület, mellyben

ал ifjúságot vilégi Tanitók

tanítják; az eggyesült Gö-

fög Nevendégpapság Sze-

mináriuma a' várban a*

Nemzeti iskolák , a' régi

Vármegyeház , a'postaház,

több kamarális 'sderék pri

vât épületek. Útszái kövel

vannak kirakva , rendesek

és tágasak. Nevezetesebb

útszái: a'templom, várm.

ház , gyapjú, kis 's nagy-

híd , vár útsza, kár hogy pi-

acza nagyon szoros. — A'

déli külsö vsban a' nagy-

hídon tiil a' S/erednyei pós-

ta felé fekszik a* soház és

- »79 —

az egyesült GÖrögöknek pa

rochial, templomok, a' ka

marális nagy granarium ,

serház, kilencz kerekü vi»

zi malom, a' Szobránczipós-

ta út 's a' t. itt a" ferdö ház

is. A' savanyú víz' forrása

a' belsô vsban az Ung part

ján buzog; itt forraltatik

fei , 's cséveken bocsáttatik

által az Ung színe felett a*

ferdo házba. Fö útszája a'

Dombutsza.meMy egyenes*n

a' szöllok fellé vezet. Bora

nem rosz. Négy országos vá-

eára nem utolsó : héti vá-

sárjain csötörtökön legin-

kább láthatrii a* gyapjú. 's

guba árulókat és vev¿ket.

Lakosai Magy. Tótok, O-

roszok , Görögok , Czigá-

nyok és Zsidók ; kik rész-

ezerint a' kath. egyesült: 's

nem egyesült Görög , rész-

szerint pedig a' luther. 's

refor. vallást követik. A*

tehetösebbek kereskedést 's

kamara. Tágas piaczának mesterséget , a' szegényeb

közepen fekszik a'fekete sas bek szollö 's foldmivelést

vendégfogadó » e' tágas épü

let, mellyben a' farsangi

bálok tartatnak. E* pia-

czon zsibong a' vásár leg-

inkább , 's a' szekerek ko-

csik köztt tolongnak a' gya-

loglók. E' vs többnyire al,

de rendes 's jo izlettel épí-

tett egyszerü házakból áll.

Nevezetesebb útszái a' Rad-

várczi , Sváb , Sóház , Boz-

dosi 's Öri útsza. Az Ung

partján levo ú$sza sokat

szenved a' fo kiáradásakor.

E' vs' határán esik a' ba»

romvásár is. ■— A' nyug.

vs útszái kiterjednek ész.

felé is úgy annyira , hogy

ezekben a' házak szem közt

áljanak azUng' vize eggyik

ágának tulsó partján levö

belsô vssal. Ebben van az

említett derék új Várme-

gyeh.4z, a' ref. templara

üzñek , és jobbára a' külsö

vsokban tarlózkodnak.Pám-

bor egyszerü .'s józan életû

emberek, barátságos szívea

's vendégszeretok. . ,i>

Nem meszsze a* vstól van

a' Fluder kelet felé, hpvá

nehány évek êlott ezállít-

tattak vala a' Németek ,

hogy a* vízre , szállítvá-

nyokra 's fürész malomra

ügyeljenek, 's immár úgy

elszaporodtak , hogy lakó-

helyeik kisded falut hépez-

nek.

Egy mértfoldnyi távol-

ságra fekszik Ungvártól Czi-

gányó'cz erdeje , 's ebben a'

ferdö ház; Használ a* for-

rás vize a' ferdöknek ? ne»

héz meghatározni. Az bi»

zonyos , hogy igen víg mu»

lato hely az erdpnek sun*

te szívében.
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Ungritch-Altenburg , 1. Alten- koztársaságban , hasonló

' burg.- ' nevezetü íaluból, és több

Vngrùch-Brod , 1. Brod. máskisebbhelys¿gekbóláll.

Unie, 1. Onie» U/wí , (6o=> 44' É, Sz. 16o 54'

Vnieh, ttngeri kikötö a' fe- K. H.) Shetlandhoz tarto-

kete tengernél ,. Amasan tó , ész. sziget; 8 mfdnyi

tart.ban, Sivas Basaságban hoszszú, , és 2—3 azules 1800

Tokat ve* lerakodó helye. 1. partjainál számos oblei ;

Uaim , tôt falu Nyitra Varm. belöl pedig a'rtart.b. sok he-

kath. tempi, szölö , és gyü- gyei vannak,mindazpnaltal

moles terraesztéssej. egyenes , szántófüldekreal-

Unimak i Orosz Kawalangr кfilmas tére is vagyon, de e-

<¿«agy is róka sziget, Asia- zeknek terméeek csekély;

ban 40 Q mfdnyi nagysá- . jobblábon ál a' marha te-

gu tüzokádóval , és meleg n.yésztés ,és a' halászat. Ta-

. kúttal. . '-n'.ío. ■ léltatik itt vas,homo,k,mész-

Union, Fayette Grófs. fö he-f kb , köszikla kristály > ,jas-

lye, ész. Ámerikában, Penn pis 's a' t. Dél keleti fokja

silvánia szabad státusban , Mounes Nesznek nevezte-

-"■;.'e, mfdnyire Mungabela fó- tik ; déli részén fekszik az

toi, 50 h. és ,5000 1. .-. Uya-Spund kikötö , ész.ré-

Uakel , vs Nassau - Usingeni szén pedig Balta-Sound.

Jierczs.hen , Rajna kelet Umtruth, Onestrus, fó Xnu".

.parhjainál , nevezetes a' jó ringiában , Eich mezön е-"

szöllokröl , és fekete bazalt red, KefFerhausen mellett,

.¿Qvekrol , mellyek innen Lakne, Wipper, Bode , Hel-

f)Urkelkönek neveztettek , és me, Zorge, és IJehrevizek-

ezen hely felett Rajna mel- töl öblösittetik és Naum-

lett nagy rakásokban ta-» bürg mellett, Saale vizéb»

láltatnak. folyik. -x

Unken , falu , Bajor orsz. Sal- Unterach , 1. Oberacht,'

Izach ker. Unken mellett , Unter- Bockfeld , 1. Bockfeld,

meleg egéseséges ferdövel. Unter- Cerekwe , vs Cseh orsz,

Unna i (51o y!' 39" É. Sz. 25°. T&bori ker. ia8 h. &zölömi-

;voi9' .54" К. H.) falakkalkö- veléssel, és pléb.val.

' amlvétetett vs , Mark Gróf- Unter-Dannowitx , mvs Morva

sághan, Ruhr , és Lippe orsz. Znaimi ker, 150 h,

köztt, tájjékán vagyon a' és szôlômiveléssel.

gazdag Brockhauaeni só bár Unter-Donaukreit , a' Dunaï

<nyà. " « , . alsó ker. Bajor orsz. 48o 13'

Unna, mvs Soprony Várm* és49° 8' É. Sz.koztt, és 50?

ben , Rábán kivül , Ног? és 31» 36' К, H. köztt ész,

pács mellett, N. Banomtól Regen ker. és Cseh ország-

1 3/4 óra P. U. В. Meskó, gal, kel. Cseh orsz.gal, és

Lak. Horváthok, kath. ter- Ausztriával , dél. Salzach

mékeny határral. ker. és nyug. Isar , és Re-

Unruhstadt , 1. Karge. gen ker. határos. 1,59 □

Unseburg , pléb. falUj .Magde- mfdnyi nagysága , 271900 1,

bürg Herczs.ben Bude mel- Jeles e' ker.ben a' szarvas

lett , klastrommal, 185 h. marha, ló , disznó és juh

,és 540 1. tenyésztés ; taléltatik itt

Unso , ker. Lesghistán Kau- sok vad , hal , medve, ró*

kaziai tart.ban » Anzugi ka , és gôrény is ; terem



Ьеппе 'sbk búza , ' bender , tavàïc kôztt.

len , komló , gyumolcs , Unter-Rotau , falu, Cseh orsz„

Jíáposzta , répa,lóhére kerti Ellnbogní ker. вгетЬеЦтб

gyümölcs ; kószéñ porczel- vashámorokkal.

lan és olvasztó fold , kobá- Unteríchaefien,, falu , TJrí Hel-

nya , vas , ólom , réz , he- vécziai kanÇ. eçésséges kút-

ves ezüst salétrofti és gyön- tal, nielíyiiek az egész'k.ao*

gyök. rípvetkezehdp 18 or- tonban mássát hijá'ba ke-

s/.ág bíróságokat" Vagy is resçd. . .'

járásokáf foglál' juagaban: Unter Schönau, falu, Schmal-

Straubing, Landáií, Eggen- kaldi tart, 1 vas es 2 drót-

í'eld en , Vilshofeh Gries- hámórr^l.'

bach ,'Pfarriii k'ircheu, Pas- Unter-yewe.scK, falu , az Eèdé-

sati , ÖBernberg, S( härdig, lyï katorai határokcál ,

BicbensteinjYaizénkiróíien, timso készítñvel, és pàpi-,

Mitterfels.Viec htach,Regen, ГОч malornnial.

Schönberg, Wolfsteln'; yeg. TJntersee ,, 1. $pden tayát, »

scheidУ es Peggeridorf. F5 Untórthal , fallí , Fulda Hërcz^

vsa Passau. s.ben, fa-pípák fahr.' ,

Unter-Gero/dsgrün, L Gdro'lds- Unter Fakup ', vagy f^ok'vp »

grün. 'У} l erofseg Unna szigetjen Tö*

V[ntßr- Gleichen , Г, Gleichen. , rok Horv&th orsz. 

«atn. tempi, r^x.tin , •miSäac.u»»' •

Unter-Benneridorf, 1, Henner- tékletes,' ¿¿atja ,'és Vèéssé

sdorf.' , J " 'a " ges lëvegSje vagyon!. FÍildi

Unter-Hofien[elbe , l. Hohenéïbe. nem énen termékellen'; *he-

Unterlimbach , 1. Limbach. gyei köztt térmékeny vol-

Uutef-Mettenteif, 1. Metzenseif. gyein magas hegyeibpedi»

Untei-Neckar , országbír<5ság szép erd^tei vannak , ' es csak

vagy oszt. Vürtenbergben kevés hegyek talaÚatnak

Heilbrunn fö vsaU '"" benne , rnellyek örokös

Umer-Nuiidorf, 1. NusziJtíH*. ' jéggel fe.deztetnek: JFöbb

Untèr-Oewisheim , falu,', Ba- folyói ; ass Obwaldeni " -4*

den N. Herczs. Pfiíhz , és Nidvaldeni Aa. Tavái : az

Enz ker. i6go 1. éV szölö- Alpnachi,. Stanzî, Viervald-

míveléssél, • 0 ; ' *. stadti , Lungeri , Sarneri ,

Unier- Pfannenstiel, falu , Szász Trubi , *s Á.' Molch ta-

Kiráfyságb an , Hartenstein vak ; Lakosinuk fö fogla-

Schönburgi bir.bart. Mulde latosságok a' marha te-

mellett , kékfestéssel/ : nyésatés. Buza csupán az.

Unterpfalz , 1. Pfalz. é\sz. rëszén : terem , £s az î^t

Unter- Reichensttñn , kis bánya keves , nem sok kenderrel,

vs, Cseh opsz. PrachniKer. lennel , kertinovevények-

Unterrhein, 1. Rajna. bel, és. fökepen krumpli-

Vnterseen, kis vs és vár , Hel- Val; bp.ra telfyességgel nem,

vécziában , Bern kant. Aar terem , hanem elég syü-

Viellett, Thuner és Brienz möJrse vagyon, és föke'l;-.
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pen gesztenyével bSvelke- Vpang , kel, Indiai , és Japa-

dik, fanélkül éppen hem ni arany pénz loo Hollan-

azükölködik. Legföbb gai- diai forintot tészen.

dagságok szarvas marha , Vpernavik , Daniai gyarmat

de e'mellett tartanak sok Gronlandiában, az ész. ker.

lovat is, kecskét , juhot, ben , szalonnával , és dun-

disznót, és méheket. Föbb nalúd pejhel kereskedik.

vadai: a' koszáii zergék , Upland , tart, tulàjdon Svéd

niurmutérek, és madarak. orsz. félszigetén, melly a'

AsványokbóL vagyon már-

vány, mész, palakö, ho-

mok kö 's a' t. ércz , és só

nyomdoki is találtatnak.

E' kantonbéliek mind kath.

Malar tótúl formáltatik ,

Bothniai tenger öböl bé-

menetelénél , 215 П mfdel,

és 230000 I. bövelkedik bú-

zával , vassa l 's a' t. 26 ke-

és többnyire s?.egények , riiletekre, és 6 tenger par-

mivel mesterségekkel ke- ti ker.re vagyon fel oszt-

veaet foglalatoskoduak , de va. Fô vsa Stockholm,

niég is a' Vierwaldstadti ta- Vppa, fô Orosz orsz. Rjaesan

von hajókázást, és kerés- ' Helyt. melly Occa fóba

kedést üznek. Az egész kan- ömlik»

ton a fö részre osztatik : Upper-Marlborough , falu, és

"Nidvaldi vagy is Kerndwald George Prince Grôfsnak

alatt lévo tart.ra, az Engel- föhelye , ész Amerikában ,

1 bergi megyével és Öbwal- Maryland szabad státus-

den vagy Kérnvald felett ban îao h. és 700 l,

lévô tart.ra ; mind a' ket- Vppinfiam , mvs, Rutland An-

tô egymástól fiiggetlen. A- gliai Grôfs.ban, Collegîum-

maz kel. és ész. Tészen va- mal, és vásárbkkaí.

gyon és kevessé rónább ar Upsala , Upsalia , (59o ¿i'^o"

Vierwaldstadti tó hoszszá- É. Sz, ß.S° *7' 54" H.)

ban, ez byug. felé vagyon. régi és hires vs , Upland

Fö helye Stanz. Svéd tart.ban , hasonló ne-

Vnter Wiesenthal , mvs orsz. vezetü Helyts.ban , fekszik

 

ban, Cseh orsz. határánál

400 1. vas , és vasdrót há-

morral.

Vnterwilditein, falu és vár Cseh

orsz. Egeri ker. 180 h. és

agyaggödörrel.

Vntsch , Ontsch , kozépszerii

népes v» a' nyug. Marattok

fiildén, elö Indiában , Ber-

ba fónál, nagy kastéllyal,

és ékes herczegi várral, táj-

jékán kozépszerii nágyságú

tavak vannak.

Vnverre , vs, Cure, és Loire.

Francz, oszt. 2300 1.

XJnzmarkt , mvs , felsft Stíriá-

ban Iudenburgi ker. Mur

fó mellett , mellyen itt híd

vagyon. 70 h. és posta ház-

termékeny rónában , Sala

vize mellett , ki .580 h. 4joo

LÉrseki székkel,ki egyszers-

mind az ország Prímássa,

de kastélyja Gamba-Upsa-

lában vagyon; Föbb jeles-

sêgei kôzé tartozik : a* hi

res Universitás mellynek

50000 darabból álló könyv-

tárja vagyon , idenem fog-

Jaiva a' számos régi kézíra*

tokat, hires botanikuskert-

je , Linné ékes Pantheon-

jával , csillagvizsgálója ,

természet , raesterség , és

régi pénzek gyüjteménye

'st. ef. Ékes fft templomá-

ban¿ holott több királyok

fekszenek vagyon a' Linné

porfir-sír köve, -Találteit



naît itt splyem harisnya , jánál kezdödik f . siî^

tobak és pántlika fahr. ¡ A által ellenében , és három

Uptaia (Gi/m/a) vagy is régi , rendben délfelé terjed; Itt

Upsala, Most falu hajdan Jugrisi, vagy Jugorisi hegy-

az Upsalai ka/pitá ny.ságnak ségnek neveztetik ; e/.en á-

fö vse , a'Prímás Бгаек kas- gak iemét ¡ öszve jönnek

téllyával; találtatnak itt Petschpra fó eredetinçl. Áz

8«к régi sirkövek , és más egész hegység részénk csu-

Ti.tkaságok.v , , ,¿- . p*: kqszikla:,, részéat fcurfá»

Upton, туs Worcester Angliai . val, mohhal , és. csajt né

Grófs.ban , Severo fó mel-

leltj'Romai idobéli ma-

radyányokkal. f! >-■

Urach y&gy \}rucas, egy a' Ma

ria, szigetek. kózül , kelet

IntUában» . • H

U/:ocA:AL.ys Vürtembergben >

Alp orsz. bíióságban,Erms

fótmei|ettj magas hegy tör

,viaé4;>, egészen hegyekkel

korül vétetett , 2,530 1. da-

.ma^tyászon , és, papiros

fabo, ,£iellye.kkel is nagy

kereekedést' üz , és eszten-

dônként Bfertalan napján

hires juh vásárt szokott tar-

tani. Foképpen tájjékán

szép fejérítob , vasmívek j

es papiros malrook. talál- Uralskoi vagy Jaizkoi-Gor»d$k,

. tatBak, Nevezetes kqrében vs AsztPácban Orpsz rlelyfi

ít№ligy nevezett facsúsztató . Tsfthagati yizének Vralba

yagy! is ,90o láb; hoszszú folyásánál 3000 fa házzal ,

vízcsatoroa , melly által az az Ural Kozákok fi&helye~

ÖTfa : a' hegyröl Erms-tés Urali Koiákok , Kozák ^nean-

Ñetckar v(izébe eregettetik. zet , melly Asztrakán Orosz

melly hely.eken nyornorék

l'ával fedeztetik- Egyesülye

e'vhegység. Ural név ala¡tt:

egész Kaspium tengerig

nyúlámlik. Eg.gyes, ágai. a'

kózellévo tájjékoktól ne-

veztetnek p. o, .a' $^ercho-

turi Katharinepburgi , -Gu*

herlinski hegység 's a* t. Az

egész hegyláriez kopasz ;

elöször Petschor.a fó ,erede-j .

tinél . láts/.ik alacsonvfenyö,

fa , és tovább délre, löld er-

dóség rajta. Az egész htej^y-

ség kózép szeríi magasfiáffú,

legmagosaabb hegye.Paw-

dins,koe-Kamen 5400. ; láb*

ny,i rnagas$4gú. ' j . qè1!

Vra/ , f 177.5-töl Jaik) baldan

Rhimnus, halakkal bñvel-

kedö fö Orenburg Orosz

JJelytb. melly a'déliUral-

hegyböl ered i kqzépszerü

jnéjségíi.sebessen folyik elö

ször hegyek által , hol part-

|ai kietlenek , azután pedig

pusztákon , több ágra sza-

kad, és utoljára, a' kaspi-

urai tengerbe folyik. Ez u-

tán Iegnagyobb fó a" Sak-

Vral, az az öv , 4.50 mfdnyi

hoszszú hegység , Orosz

bir.ban , ez teszi a' termé-

ezeti határt Európa , és A-

iia köztt, már NowajaSe.ml-í

Heiyt. 8onémôt mfdnyi térr

séget népesít í 's Ural fó

hoszszán fekvö kis erôssé-

gekben állítja az 6.r sere-

get. Vitézkedo férfiak szá-

ma 20000-re megy , kik

leggazdagabb , és legbát-

rabb Kozákoknak tartat-!

nak. Regementjeik hazá-

jokban maradnak , és csak

akkor tétetnek egész szám-

bá , midönazta' Kórmány

szék szükségesnek lenni

tartja. Míglen hazájokban

vannak éleményekról ma-

gok gondoskodnak , halá-

szat , és marha tenyésztés

által , de mihelyt Hadrü,
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JcehieK, ha esak »oo Orosz mét rég4 ura birtoba. Tb

mdnyire(Werst)távoznak is vsa. ■

«lhazájoktól, azonnal mint Urbino, Urbinum hortense ,

más rendbéli katonaság fi- (43o 43' 36" É. Sz. 30=» 16'

aetést, eledelt , és lora való 50" K. H.) vs a' volt Me-

abrakot kapnak. Szabadsá- tauro Olasz oszt. most a'

gok vagyon pálinkát, raa- Pápai ürbino Herczs.ben,

goknak fözni , magok ta-

vaibólsót hordani , méllye-

Kértyvalamint a* halásza-

térfcis bizonyoe ! adót ' ftzet-

nek ; kenyérre , éspálin-

kára szükséges búzát ven-

niek kell ; Ruhájokat , és

az Apennini hegyek alatt,

éltes yárral , és szép házakr

kal. Erseknek és Universi»

tásnak széke. Ama vilag-

szerte-Jieméretes hires Ra

phael nevü képírónak szü»

letés helye.

házi eszközeiket idegenek Ürbion, la Sierra d' Urbion.

készítik kik id'Srôl idöre Hegység ó - Castiliában

idejönnek. - Borgo d' OsmaLogrono vsok
Irana . TfA . Euronai Török közt, »• •!".•<

Ürbnhi , vs Grusinia ; Orèsz

Helyt. Görög Püspök lakó-

helye,: ;; i '•>■>>■' ; in;»

Urdingen , vs a' Burkusi A.

Rajnai N. Herczs.ben' 2010

lak. i '•- • '■

Ureoyfó Aíbániában , melly

az Adriatícum tengerbefo-

Vrana , T fó , Europai Török

oráz; melly fekete ten-

- gerbe folyik. ' '

Vrántt, 1. Aurana. : *»--»ч

Oranienburg , 1. Hweû,

Urbanía, haj dan Gastel Du

rant* , -kis vs a' Papa tart.

: ftyában , Urbino Herczs.

ben, Metaurd fonál , mos- а* л

tani nevét g Qrbán Római lyik

Pápától vette ¿ ki azt í'el é- f/rfa , 1. Orfa.

kesítette. - J Urga, 1. Kurö.<
"'O.™' « ~ , f

Urbano , hajdan Pápai erros- Urgel* Urguel (44« 2$' E. Sz.

ség Fanaro fdnál 2 mfdnyi- íga 7' K. H.) vs Catalöeia

, jí. H.JL1 i. *>
r« Modénától.

ЩгЫк»-T Pápai tart.' és Herczs.

Olasz orsz. melly éez. Velen-

czel tengeröböllel ésRomag

nával, ny.Toscanával és Cit-

tadiCastello Grófsággal d.re

Sploleto Herczs.gel'i és kel.

Marca d' Anconávaí ha-

táros , és 1631-diki óvig

különös Herczegei voltak.

BÖvelkedik búzával, és jó

borral , de levegóje egés-

•égtelen. Pápai Legácus ál-

tal kórmányoztatik , és a'

tulajdoni Urbino Herczs.re,

Montefelino , és Gubio'i

Grófs.ra , Pesaro urad.ra ,

és Stnigaglia Vicáriatus-

ságra osztatik fel. Ujiabb

idñkben Ancona Delegá-

czióvalMetauro Olasz oszt.

&ak rés¿ere Utt; must is-

Spanyol tart. ban ,- hasonló

rievezetü ker.b m«lly Pyre-

naeus hégyektftl egész Lé

rida vsig terjed, 3200 1*'

Vrghens , Neu Urgantschi , v.

Kor-Kantsch, vs Ghiwában

a' kel, Truchmenok tart.

nyában , Tartáriában , a'

Chinától mesterséges Amu

csatornával ,• 's agyagfallal

körül vagyon véve , « ka-

puval , 20 raecsettel , mint-

egy 1.500 agyag házzal , és

5000 1. kik kozéps/.erü ke-

reskedést üznek. —0 Urgan

tschi, Dschiyhoun , mellett

hafdan szembetünö кетезке-!

dôhely, ésa' Chánlakó he

lye, most omladékbanfek-

szik.

Uriy egy a' Helvécziai legré-

gibb Kantouok köziil,Tes
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ein , Graübünden , Glarus , fö foglalatosságolt a' mar-

Schwyz t Unt^rwalden , és ha tehyésztés, soban a' St.

Bern és Wallis kant#ook Gotthardi hegyén való por-

tékák állal hordásából él-

j\ek. Ezen Canton, melly-

töl aYL'iyenejr völgy el va-

gyori választva , két egy

mástól független Distrik-

tusra vagyon osztva tudni-

illik t az Uriansich, és az

Urserenthal distriktusokra.

Az elsö nagyobb , ész.ra

fekvö, és termékeny re'sz ,

a' másik pedig csak 3 órá-

kbztt ; 30 Q mfdjén 17500

1. vagyon, magossan fekvö,

durva , kevéssé hideg, de

egészséges hegyes tart. Ma

gas bérczei örökös hótól 's

jégtol íénylenek , csak kes-

keny völgyei vannak , de

semmi síkságai. A' kanton

része , Ursei

nek neveztetik

déli része, Urseren volgyé-

hol Sz.

Gotthard hegye

veszi , es a hol

eredetét

egyszers- nyi

mind Furka hegye is tor-

nyosodik. Vizei-. Reusz fó ,

Oberalpbach , Mainbach ,

Kerstelenbach , és Schä-

chenbach az Oberalpitóval

mellynek egy órányi a' ke- \Jrk , saiget " Zuyder toban,

hoszszú , 4 helysége ,

és" több szét omlott háza

vagyon. Fizet a' Stálus

kaszszába 11^4 Helvécziai

Frankot ; és »18 katonát ál-

lít. Fö helye Altorf.

rülete. líevezeles e' kanton

ban a* Reusz fon mestersé-

gesen épült

(Teufelsbrück v. Píaffen-

sprung) kétmeredek hegy-

kozött. Buza némelly völ-

gyekben , de nagyon szü-

ken terem. Kerti nôvevé-

nyek, kender, len , gyü-

mölcs jól terem , keves bor

is fa

Holland eggyesült tart.ban

Belgyiomi Kirs.ban.

Ördöghidja Ûrmény ,. Nyitra Várm.ben ,

és jár,ba,n., Nyitrától 2 ora.

F. U. a' M. Ürmónyi Jósef.

orstfág Bírája , és Universi

tés Praesese , G. Hunyadi

és más fam. Ettöl nevezte-

tik azon virágzó Ürményi

familia, mellynek itt ha

za , és jól elrendelt gazda-

sága , gyümölcsös kèrtye

is van. G.' Hunyadinak kas-

téllya, ló és juh tartása

nemkülömben orszagsizerte

esméretes. Lakosi elegyes

Tótok , Magy. 1707 kath.

io evan. 40 ref. 370 Zsidó.

Jó határral.

Vtmi, tó , Persiában , Scha-

hi , vagy Tala , Esvek és

Kaschitu szigetekkel.

vizeiben pedig halak,fökepp Ürnäsch, Urnacum, vs Zürich

pisztrángok böven találtat- Helvécziai kant. 2250 1.

Vmaesche , kis fó Appenzell

Helvécziai kant.

Vrner-See , Ürni tó I. Vi*f-

waldstadti-tó.

pedig elegendö va

gyon. A' jó rétek 'sa'min-

den féle füvek nagyon kön-

nyebítik a' marha tenyész

test , meliy fóképen szar-

vasmarhából ál ; lovak pe

dig r kecskélt , juhok , és

disznók csak magok szük-

eégekre tartatnak. Kószáli

zergék, nyúlak, murmuti-

rok, nyestek , rókák , és

más vadak a' hegyeiben ;

nak. Asványokbol gránit-

kft , kristály, gránát, vas,

*gyagi mészkó, gípsz, bü-

döskÖ , timsó , gáliczkÓ 's

a' t. de kivévéh a' vaaat ,

a' tobbi ítem ásattatík. Ün-

terschächen vidéfcen ferdö

Vagyon. Lakosi mind kath.

Uroca , fó, Spanyot orsz..

melly Guipúzcoa taft.nyo»

keresztüi a* te»gerbe- fa*

lyik.
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ffrôgd, nagy, mvs Bihar Vár- orsz.nál , Kurilok lakják.

megyében , Szalonta jár. Urypin , Stanieze ' Çlakôhely)

ban, N. Váradtól i ora ,F. a' Doni kozákok tart.nyá-

• Ü. a' N. Váradi Püspökseg, ban , Огозг orsz.han , Зоо

lak. Oláhok egy. és ó-hitü- h. és ors/.ágos vásárral.

ek tul. pléb. yáeárokkal. Usbeçktk , Bu< haria tulajdon

1/3 óra töle k. Ürbgd , azon birtokosi , kik szét iárkál-

N. Prépostságé. nak , és Chánjokat a' még

Ûrôgh, német mvs Baranya meg maradt Dsrhingischán.

Várm.ben , Pécstôl i/¿ óra. familiájából veszik. Hit-

Magyar Ürögh mellett. F. tekre nézve Mahunaedánu-

U. a' Pécsi kápt. Lak. Ma- eok a' Sunniták felekezeté-

gyarok , Németek , kath. ЬМ. Lovassai rnost is pai-

tul. pléb.val, urasági jus- zsot , és pánczélt hordoz-

. sokkal , vásárokkal, jó ha- nak.

tárral. Közel ide Rácz, Ü- Uschesees , 1. Erreks.

rögh is. Usice Saine , vs Gallícziában,

Ürám, helys. Pest Várm.ben , Bochni ker. Vistula mellett,

Pilisi jár.ban , Budá'ól 1 kath. pléb. val.

1/2, Boros Jeno mellett F. Usez , vs új Lensfyel Kirs.ban

r U. F. H. Jósef Palatinus. a' hajókázhato Küddow-

Ennek elhunyt Hetczegi nak Netzébe folyésánál.

Párjának fényes temetfthe- Usedom, kis sziget a* Burkus

lye, és gazdag bortermése Pomerániában a' kpleti ten-

által esméretes. Lak. Ném. ger, Friss H-fF, Peene , és

kath. Swine fók köztt б mfdnyi

Vroiczuck , nagy török vs , hoszszú, 3 széles , termé-

Bulgar-Iliben,Dunánál í'ek- keny és népes 7 зУ>; □ mfd-

vft várral. ]én 10430 1. száralál.

Urguhaxt-Casse, Eklézsia?In- Usedom virossa, az Usedomi

vernesz Grófs.ban , ész. tó , és ¡ chfer-vize köztfek-

Scócziában, Nesztavanyu- szik, várral, Prépo&tsággal

got -2300 1. és szembetünö 189 h. és 900 1. halásza-

marhatenyésztéssel. tot ttz.

Vrugne , vs alsó Pyrenaeus Useenkaja , er&sség Kaukasia

Francz oszt. 2130 1. Orosz Helyt. Solonka tónál,

Vrsberg , hajdan Praemon- melly Useen fóba ömlik.

' • pratensis Apátság Mindel ü'serche , Uzerche, kis vs Cor-

fónál, Bajor orsz. Illerker. reze Francz. oszt. Vezere

hoi most közel 20 familia fónál, várral, és szép há-

lakik; ország torvényszék, zakkal, mellyek palakövel

és számtartóság helye. ¡ fedeztetnek.

.Vrseren, vagy Jin der Matt, Usingen Nassau-Usingen , Her-

Ursereni völgynek föhelye , czegségfovsa Us pataknál,

Üri Helvecziai kantonban, harisnya fabr. és nagy va-

ékes , és népes mvs. das kërttel. ,

Urserenthal, 1. Uïi. Usipii , Usipetes , Svevusok-

Urucuai , (ó , Spanyol déli A- tól elüzettetett nép Ger-

merikában. Rio de la,Pía- mániában, ide 's tová csa-

ta vice Kirsiban 28o E. Sz. vargás utánn Raina mellett,

alattered, és Paraguayba Messapiusok fôldén vona-

' folyik. * koztak meg, Batavusok szi-

Vrup , Kurili sziget , Orosz getén aîôl.



Vsîtza, Töroklkegy vár,Ser- Vstasyr, egy a' Kuriliai S2Í-

viábren , Tïtiza , vagy Tet- getek közül Asiai Orosz

tenia fónál, Nissa, ésZwor- orsz.ban.

nik kö/.tt. Vjseí, bis vs, és ker.beli fö-

Vsk , halakkal , es fôképpen helly Correze Francz. oszt,

lazaczokkal bövelkedö fó , közel a' Sarsannéhez 3000

Monmouth Angliai Gróf- 1« tímár és azÖrös bör fabr.

s.ban. Uh« , f6 , Savoyában, Gene-

Vskoken-hegy , magas^ 8mfd- vois tart.ban ered , és Re-

nyi hoszszú hegység Kar- gonfle mellett Rhónéval e-

niólia Herczs.ben , Gurk , gyesül.

és Kulpa közt. Az itt szer- Usson. vs, Loire Francz. oszt.

te szórt lakosok magokat 1 m/dnyire Allier fótól , e-

Vlachoknak nevezik (Kar- rös várral, és 36,50 1.

ntóliaktól pedig Uskokek- Vssore, erosség , Britanniai

nek neveztetnekj és nem Mysorében , Koimbettore

egyesült Görög hitüek. A' tart.ban, kel. Indiában. •

marha tenyésztés nálok Шмг, vs Zürich Helvécziai

nagy divatban vagyon, er- kant. ékes kastéllyal , és

döjök gesztenye féval tel- 3000 I.

lyes. Sichelburg Horváth Mstjug-Weliki , (6оэ 43' го" JS.

. katona ker.ben is laknak Sz. 640 47' 40" К. H.) kö-

Uskokek. . zépszerü és kereskedö ker.

Vskup. 1. Skopia. 1 fö vs Wologda Orosz Helyt.

Uslar , vs Calenberg Herczs. Juy és Suchona vizek psz-

ben kies völgyben feks/.ik, • ve folyásánál , honnét osz-

6 és vsra oszlatik, 2 temp. tán a' Dwina ered; és az

mal, г bápolnával, 43 h. Archangeltöl Siberiába ve-

. és 1570 1. kik résiént a' vas- zetö fö útnál több mint

hutakból i részszerint pe- 2000 fa házzal , 23 tempi,

dig a' pipa fabrikákbol él- 5 klastr.és közel 9000 L kik

nek. Vászonnal , fonallal, köztt sok kereskedök, mes-

és kalmári portékàkï <Л ke- teremberek , és kézi míve-

reskednek. Találni itt 1 réz- sek találtatnak ; Érsek la-

hámort, 2 vas hutát nagy kó helye ,; tímárjai , szap-

kemenczékkel , és 1 papi- panossai, pálinka fözö há-

ros malommal. zai tôbbféle fabrikái , és

Vstawa , Uhlava , vagy Pils- közpszerüen virágzó keres-

nicz. Fó Cseh orsz. Nepo- kedése vagyon. Itt vagyon

muk alatt , több tavakból egyszersmind Archangelböl

ered Pilsen vs felé folyik , a' vízen jövö portékák le-

és Kostelecz mellett Mies- tevöhelye , mellyek innét

be ömlik. . szárazon vásárokra Maka-

Vjman , vs Tambow Orosz riewba, és Irbitba hordat-

Helyt. hasonló nevezetü fó- nak.

nál 472 h. és 1579 I. pstjuschna , 1. Schelesopals-

Vsneah , nagy hegy Irlandiá- kaja.

ban Vest-Meathi Grófs.ban, Ustiano , 1. Oetiano.

hajdan «'Drüidákgyüleke- Vstica, egy a' Lipari szige-

zet béli Sz. helyek. tek közül, Sicziliánál , a'

Vtora , tart. Europai Török tengeri tolvajok beütéseik

orsz Bosniában -- eilen némelly erosséggel ,

V¿palíala , 1. Mendoza. 300 í. semmi kútja nincsen.
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. fczárt çsalt essö vízzel él- z'ött

h eft. " .

Ust-Kamenogorsk, határ erös-

ség, Tobolsk Orosz Helyt.

ïrtis fó mellett.

Ustron (Feljö és АШ) urad.

és falu, Austriai Slésiában,

Tescheni ker. a* Tescheni

Herczegi kamara jószághoz

tartozandó, Vísztula mel

lett , kath. pléb.val , és

tempi, evang. tempi, kat.

és evang. oskolával, hasznos

vashámorral, salakos ferdô-

vel , 204 h. és 1670 h kik

Slésiai lengyel nyelvüek.

Ustsysohk , (V\) ker. va Wo*

logda Orosz Helyt.b. Sysola

mellett, mint egy 2000 1.

Az ide való ország vásáro

e) Constantinápolyi

út ä' Feftete tengertól a'

Márvány (Mar di Marmo

ra} tengërig terjed, f) Feo-

dosiai úfc (Kalfai út) más-

kép h' Jenikaliés Ke-rtsChi

Bosphorusz által az Azowi

tenger a' Feketevtengerrel

közosül. g) Gibraltári út

a' közepföld tengert az At*

lantikumival kapcsolja, h)

Malaccai út', a' Siami és

Betigaliai öblöket ko ti ösz-

ve kel. India mellett. i}

Ormosi út a* Persiai ten

ger öblöt eggyesíti az A-

rabs tengerrel 's a* t.

Utawa, nagy fó , Canadában,

Nipissing tóból jön , és a*

Lorenzstromi tóba folyik.

kon sok szörös bör adatik Ucernt , Iverni , Rom. Britán

- el. Hasonló nevezetû ker.

" ben, só fozés, vas olvasz-

tás , és több hámorok van-

nak.

l'sumtsiova , 1. Assungiovft.

tft , ezen név alatt kétfélét

lehet érteni : a' száraz és

niában nyug»ra lakott nép.

Utica , nevezetes vs Africâ-

ban , Carthagótól «7 mfd.

Apolló fokánál. Itt hala*

meg Cató.

Uttel, vs "Cüenza Spänyol

tart.ban 4000 1.

tengeri útat. A' száraz út Utika , 1. Booshatterí -

vagV ország útjavagypós- Utoxeter , mvs , Stafford Ati-,

4._ At- a> ton»«: A* által gliai Grófs.ban , nagy pia-

czokkal , marhára, és éle-

ményekre hézve, az ide va

ló hires vaj egész Londón-

ban kedves.

иek ; iíly tengeri útak köztt Utrecht , tart, az eggyesült

nevezetesebbek : a) Darda- Belgyiomban , ennek alsó

ta út. A' tengeri út által

a' Geografiában közönse-

gesen a' tengerzúgbk va¡

Js két szárazfold köztt lev

keskeny tengerek értetód

'nellai út, melly Mar di

Marmora nevü tengerböl

Archipelagusz felé terjed,

csak 1/8 mfd széles.b) Da-

vis útja, széles tengerzug

csz. Amerika és Grönland

között, nevét feltalálojá-

tól vette , ki azt 1585-ben

elöször meghajózta. c) Ca-

lais'i út Frahcz. és Angöl

orsz. kozött , az Atlantiku-

mi tengert az ész. tengef

rei kapcsolja öszve. d) Cey

lon! út a' Bengaliai tengetv-

öbölnek egyik része, Cey

lon és innensö India ko*

részében , melly 1528-ban

az akkori Püspokétñl Ba*

íor Henriktol 5-dik Károly

Császárnak adattatott el.

Ezen tart. 1,579 állott a' füg-

getlenségre torekedö szö-

vetséghez. Tanátsa \t sze-

mélybôl állott, és a' tar*

tományi tôrvényszékkel 's

számadó kamarával egy-

gyüt Utrechtben volt lak-

ja. Nagysága 23 1/3 Q mfd

melly a' térségen 1796 ;

108820 lakos találtatott.

A' négy évig tarto Kirs.

idejében ezen (art, különös
• ■■■ osztált
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osztálf formált; földe Geld- ben ama' hires van Moll

ria felé dombos, és homo- mivestöl feltaláltatott m<>-

kos, egyéb eránt pedig ter- tolló nevezetes ; gyüs¿ü t

mékeny , búzára , és borra fegyver , posztó fabr. és

nézve. Levegö ege tiszta , csipke kézmívekkel.

és egésséges, ivóvize pedig Ütrera, vs Sevilla Spanyol

legjobb az egész Hollan- tart.ban , 6000 1.

diában. Marha. tenyésztés , Utsché , Creek Indfai nép fel-

dohány , kender, és keves so Seregének fo vsa, ész.

buza termesztés teszi a' leg- Araerikában , Tavinsche ío

föbb gazdaságát. A' Mes- mellett , melly ága az .A-

térségek itt nagyon virá- palatschikola vizének , fa-

goznak, találtatnak pamut, házakkal , és 1500 1,

gyapjú, és selyem fabr. Utsjocki , helys. Kerai vagy

tégla égetok jó ser és pálin- Kusárao Lapprriarkban a*

ka fozok. Hollandiának Svédi Laponnia ész. részén ,

Francz. országgal való ösz- hoi a' leghoszs/.abb nap 1

ve kapcsoltatásától fogva esztendeig , és 3 holnapig

ezen tart. a' Zuídi tó'Fran- tart , pléb.val és vásárokkal.

• czia oszt.nak egy részét ál- Utta, fó, Sardinia szigetjén.

littá ; most a' Belgyiomi Üttampaliam , vs , és erosség

Kirs.got formáló 17 fo tar- Mysore orsz.ban , Dindigul

tományok' eggyike. Fövsa. tart.ban, Madras Angíiai

Ütrecht , Ultrajeetutn , Tra- Helyts.ban , bel. Indiaban,

jectus ad Rhenum, (.52° 5' hasonló nevezetü vblgyben,

39" É. Sz. 22э 47' г' К. H.) Malabarral nagy kereske-

Rajnamellett, mellyböl itt dést üz.

a* Vecht nevezetû fó ág sza- Uttundorf, ravs, Bajor orsz.

kad , gyönyörü és termé- Salzach ker. Mattig fónál

keny tájjékon feks/.ik 8000 kath. pléb.val , és 104 h.

h. és 32200 1. kath. Érsek, Utvin, falü , Temesvár Varm.

és fö oskola széke , melly- Bega fónál. AzOláhok itt sok

nek itt Sz. János templo- disznót hizlalnak , és mé-

mában kbnyvtárja, Ьопсго- heket tartanak.

16 szobája , gazdag füvészUVs, fó Erdélyben ered a*

kertje, természeti gyüjte- Székelyi Csik és Rászon

ményè , és «gésztornya va- Székek között , Tatros fot

gyon. Tovitibá nevezetes magába veszi és a' Reme-

itt : a' Tudományok , szép~ te hegy nyug. részén Mold-

mésterségek , és képirók va orsz b. folyík ; jó ízüpisz-

társasága , a' szép mester- trángjai vannak; ,

ségek muzeumja , minden XJttnack , kis ve S. Galleni

mesterséíekhez , foldmíve- Helvecziai kant. Utznaberg

léshez.ésfabrikákhozzüksé- mellett; nagy héti , és or

ges szerszámokkal. Jegyzést ors/.ágoa, vásárjai vannak.

kíván a' nevezetesLoo palo- Vxbridge, mvs Middlesex An

ta is, mellyben 1579-bena' gliai Grófs.ban , Cuín mel-

híres Utrechti egyesség és lett, ñera meszsze a* hajó-

1713-b Franc, orsz. nagyBri- kázható csatornátítf, melly

tennia , és Hollandia köztt Themse fóval öszve vagyon

békesaég kotettetett. Va- fcapcsolva ; Londonnal k»-

gyon itt selyem fabr. melly- reskedést ûz.

HÜB. Lfiï. V. ПАКг 19
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Ш»7,р. N. Mediában lakott fekszik. Az egész tart, he-

nép. gyes » azért nem is terem

VjCo , (39° 47' É. Sz. i63 4^' sok búzát , hanem bövel-

K. H.) vs Valencia Spa- fcedik borral , olajjal , se-

nyol tart.ban ¿400 h. lyemmel , geszteny ékkel ,

Vyl , Kraal falu , Capplan» és fftképpen jó gyümólcsel;

diában, Sifllenbosch ker. marhából fôképen juhok

az úgy tievezett Hamis-ö- tartatnak ; ásvány ok is gaz-

böl keleti részén ; jó szán- d¡«gon találtatnak. Most

tó földei, marha legeltetô Gard oszt.hoz tartozik.

helyei, és sok vadai van- Ше/ , vs ész. parti Franccia

nak. oszt.hoz 6700 1.

Vzacza, fó, melly Minsk О- Бия, 1. Cumania. _ .

roszHelyt.b. ered,ébWiíepsk Uzerthej , (45° 2,5' E. Sz. 19O

Helyt. hasonló nevezetü vs- 18' К. H.) vs Correze Fran,

nál a' Dünába folyik. oszt. 3330 1.

Uzege , vagyUzegois , tart.ka, Vzez , vagy Vzés , (44o o' 45"

hajdani Languedokban , É. Sz. <¿¿o 5' 3" K. H.) vs

Francz. orsz. magában fog- és ker. fó hel.y_.Gard Fran,

lalja a' volt Uzege'i Püspö- oszt. Auzon fó mellett ,

ki megyét, felsö , és abó pos/.tó í'abr. kereskedik bú-

Uzegére osztatik , amazSe- zával, olajjal , é* marhá-

rennen , ez Rhóne mellett val.

Wklires, Vabrincum, (430 56' Werra mellett, mellyen itt

27" É. Sz. 20Э 30' 16" К. ко hid vagyon 1 tempi. 359

H.) ve Aveiron Franczia h. és 1660 kereskedése, és

oszt. vámja vagyon.

Vácea , fó Bajor orsz. Inn ker. Vache, Iß , vagy is Tehenek

melly GrebatschfernertM szigete , kis sziget Sz. Do-

jön , és Prutz mellett az mingo délnyugoti partjai-

Innbe folyik. nál , jó kikolôvel és jó le-

Vaccaei , p. Tarracon, Hispá- gelö helyekkel.

niában ész.ra lakott nép; Vachsiab , fó nagy Dschaga-

e' jeles néppel küszködte- thiában, Asiában , melly

nek L. Lucullus, és Scipi- elöbb Gihon fóba . és ev-

ók. Fó vsok volt Pallantia vel osztán a' Kaspiumi ten-

( Pa'lencia ) Nuraantinnál gerbe folyik.

nem alább való ; Interca- Vácz , 1. Wácz.

tia , mai Astorga , mellett Vadi , mvs, és kikötö Toscá-

küszködött magánosan P. niának Pisai ker.ben , Ce-

C. Scipio Af. és maga há- ciña fó torkolatjánál.

gott fei elöször a' falra. Vodkert , nagy magyar mvs,

Pintia, hol most Vallado- Nógrád Várm. Gyarmathoz

lid. t *JZ mfd. Lokos tónál. Az

Vach , 1. Fach. Esztergomi Ersekséghez , 's

Vacha > vs, alsó Haszsziában, Váczi Káptalanhoz tarto-
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zandó , bath, tempi, nagy der Wag Nove Mesto,mvs

quartély házzal , póstahí- Nyitra Várm.ben és jár. ban

vatallal és szöllö mívelés- Vág vizénél Trencséntôï 2*

sel. Lakosi Magyarok és Galgócztól 6 ora , F. U. G.

kat. számok 2150 , 12* evan. Er-dödi , 's több fam. Lab.

és 6 zsidóval. Vadkert van tótok , kath. evang. e's Zsi-

Pest Várm.ben is Solt-i jár. dók a' kath. száma 2570,

ban. az evang. 341 ; a' görögöke

Vado, 1. Wageningen. 10, 1196 Zsidóval. Rende-

Vadui , Grófság Lichstein sen épiilt, piacza négyszeg-

Herczs.ben Rajna völgyben letü ; Szentegyháza szép ,

Graúbünden határánál 2 Prépostsága és só hívatala,

mfdnyi nagyságú , 5000 1. is van, és két kapuja. La-

és hasonló nevezetü mvsal kosi fóld és szölö mívelok,

800 1. és nagy várral. gabonával, viaszszal , gyap-

VaeU , mvs Limburgban , júval kereskedik ; posztó-

nagy Clermonti posztó fabr. szovók , 's más mesterem-

és varrótó fabr. berek • 12 serházaiban jó

Vág, Wagtótul Wah, jeles és ser fózetik. /

sebes fó viz Magyar orsz. Vahenstraust , mvs, Bajor orsz,

ban melly Liptó Várm.ben Regen ker. Nab mellett,

Kriván hegye alatt ered, 1060 I. és orsz. torvényszék-

sok fókat magában vesz kel.

több féle halakkal bövel- Vaigny, vs Mosel Francz. oszt.

kedik , és Komáromnál a' hasonló nevezetü kis fó Mo-

Dunába folyik. Sz. Miklós- selben való béfolyásánál.

tól Vág Uihelyig ezen fó- Vaihingen , Wahingen ^48э

ban köiel 100 ërvény ta- 55' É. Sz. 260 33' 40" К. H.)

pasztaltatik. Számtalané- vs , Vürtembergben , Ens

pületre való szálfák , fa-e- országbíróságban , Ens fó

dények , 's egyebek szállít- mellett , hegyvárral , és

tatnak le rajta. Melegfor- 2640 1. szántó föld és szö-

rás is van alatta , melly lö míveléssel.

Pôsténynél buzogki. Va1late , kis vs , Lomb. Vel.

Vagienni, Itájiában, Alpesek- Kirs. Cremona birtok ha-

töl délre , az Apenninusok- táránál.

tól és/.ra Padus vize ere- Vaires , vs felsö Loire Fran-

deténél lakott nép. Fö vsok czia oszt. 2600 1.

Augusta Vagiennorum , hol Vaison, Vasco, Vocontiorum

most Saluzzó Piemontban. A, (44° 14' 28'' É. Sz. 22o

Vagua, tenger öböl , Cuba 43' 54 ' K. H.) vs Vaucluse

nyug.Indiai sziget déli part- Francz. oszt. Louvese vizé-

jainál, mellyben 2—3 mfd- nél 2130 1. Püspöbi székkeL

nyire a' száraz földtöl , te- Vajas , Vájás , lassú folyású

hát ma|d a' tenger köze- viz Pest Várm. Kalocsa mel-

pén édes víz források bu- lett , hajdan hajózható va-

•zognak fel nagy hullám- la , most már nagyon be-

mokkal, ezekbñl merítik a' iszaposodott ; a' tanúló i-

tengeri hajók ivó vizeket , fiúság ferdö helye.

holQtt vizi bornyúk is ta- Vaja , mvs Szabolcs Várm.

láltatnak , mellyek sós viz- ben Báthori jár.ban , Nyir

beri nem Iakhatnak. Báthorhoz a óra , F. U.

Vág-Üjhelx , Neustadtel an Vay lam. L. ¡Vlagy. kat. és
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lef. tul. pléb.vait, düledék

várral, és vásárral. Vaja

van Erdélyben Maros Szék-

ben is.

Vajasd , Vojesdie, mvs Erdély-

Ьеп , alsó f'ejér Várm.ben ,

Bilak hegye mellett , az or-

szág úton, Tovistöl óra.

Lakosi szab S/ékely kato-

nák , Magyarok , és Olá-

hok, kat. ref. és ó-hit. tul.

pléb.val.

Vajdahúza , mvs Erdélyben ,

Doboka Várm.ben , Válasz-

úli jár.ban, Magyar Nagy-

Sombortól 3 óra. F. U. G.

Teleky, lak. Oláh Magy.

egy. hitüek. Vásárral, he-

gyek és erdök köztt.

yajdakamarás , mvs Erdély

ben , Kolos Várm.ben, Pa-

latkai jár.ban Kolosvártól 6

1Í2 óra. F. U. tobb uraság,

lak. Ma'gy. Oláhok , ref.

egy. hitüek tul. pléb.val,

vásárral , dombok között.

Vajda , Hunyad , 1. Hunyad

Éisanmarkt.

Vajka , Érseki szék , Magyar

mvs Fozszoy Várm. Csalló-

lókozben az óreg Duna mel-

lyékén , kalh. tempi. Ezen

helytfil vette nevét az egész

Distriktus , melly külonos

tbrvény alatt vagyon. La

kosi Erseki nemes Praedia-

listák azoknak maradéki ,

kik az Esztergomi Ersek'

banderiumában fegyverrel

szolgáltak.912.kat.es 38Zsid.

Vajko, tót falu Gömör Vár-

megyével öszve kapcsoltt

kis HontVármegyében.Lak.

faedény többnyire kötesböl

élnek , mível a' fëldmivelés

csekély.mindazonáltal ken-

der termesztetik , tolgyfa

erdeiben sok disznó hizlal-

tatik , és sok mész égette-

tik. Erdeiben sok medvék,

farkasok , és nyestek Ióvet-

• , tetnek.

Vaitzló , Viszlo, mvsésurad.

Baranya Várm.ben , Si$-

lóstól 4 S/. Lörincztöl is 4

óra. F. U. voltak egyszer

a' Klarissza Apárzák , most

a' Religyió' fundusához tar-

tozik. Lak. Magy. kath. és

ref. tul. pléb. iskolával ,

uraság jeles gazdasápával ,

és Várm. házával. Fekete

tó mellett, az országúton.

Vásári is vannak.

Vakuf) , 1. Unter Vakup.

Vdl, Váál , mvs S/ékes Fe-

jér Várm.ben, Bicskei jár.

ban , Fejérvártól 3. M<*r-

tonvásártól 1 «ra. F.U.Ür-

ményi Jósef Ország Biró ;

Lak. tiszta Magyarok 1409

kath. 587 ref. 3 ó-hitü. Ja

les e' hely mindenek elôtt

az uraságnak szép kastél-

lyávaly kertyével eggyütt;

és derék gazdaságával ,

melly a' tokélletessitett juh

tartásból , és marhaneve-

lésbol , az erdö gondvise-

lésb&l és gyümólcs termesz-

tésból áll; derék alkalma-

toeak a' gazdaságbéli épü-

leti is mind benn» a' Sváj-

czerságban. Van itt derék

plébánia ház, malom ,.ven-

dég fogadó is. A' Váli bor,

kivált a' veres dícsértetik.

Vala , la, vs Loire Franczia

oszt. ai4o 1.

Valancai , vs Indre Francz»

oszt. Nahon fónál , 2300 1.

és hasonló nevezetü várral,

mellyben a' Spanyol Her-

czegek laktak.

Valancclles , VS a* volt Alsó

Alpesi Francz. oszt. 3430 1.

Valaugas, tart. Philippin ¡ai

Luzon szigeten , nevezetes

arról , hogy itt bizonyos

hogy tbviben. oily hamar

korosodika' fejérnép , hogy

10 esztendös korában mar

anyák lehetnek , és ig esz

tendös korokban már vén-

banyáknak Iátszatnak. A*

íérfiak egynehány eizten-



deig tovább maradnak ifi-

an. Ennek oka az égal se

bes változásában , es a' viz

különö's tulajdonságiban

látszatik lennie.

Valbencité. vs Loire Francz.

oszt. 4340 1.

Valberouge , ve Gard Francz.

oszt. 3900 1.

Valcuvia , kie vs Olasz orsz.

Anghiera határánál.

УaIdagno , vs Lomb. Vel. Kir-

s.ban Vicentin.o tart.ban

Gua fonal , gyapjú fabr.

Val d' Ay«l , vs Wasgau Fran-

czia os/t. 4740 1.

Val de punías , nagy mvs,

Mancha Spo.nyol tart.ban

7560 I. rájjéfcán jó buza,

bor és sáf'rány terem.

Val di Demona , az az Ördög

völgye. A* babonas hitüek-

tol Átna. miatt így nevez-

- tetelt ; ész. keleti része Si-

e/.ilia szigetnek 541000 1. és

Mesaina f'6 vsak

Valdieri, vs Fiemontban 2000

lak.

Val di Matara , l, Mazara.

Val di Nato, tart.ban Siczilia

szigetben , ennek del kele-

ti része 459000 1. és Sira-

gossa f& vsal.

Val di Setia , völgy Sardinia

Kirs.ban , Szavoyához tar-

tozandó.

Valdivia , erôs vs, Chili orsz.

déli Amerikában , megerö-

sítetett kikötövel a' déli

tengernél 2000 l.és sok temp,

mal Püspök lakóhelye ,

bé sózott élelményekkel ,

börökkel , és búzával ke-

reskedik , mellyekért rab-

szolgákat , czukrot, csoko-

ládét , 's kézimíveket hord

bé. Ezenvs m.' Spanyol kor-

mánytól a' déli tart.nyok

bástyájának tartatott, mel-

lyért is védelmeztetésére

esztendônként 36000 Pias

ter , 4s egy tapasztaltTiszt

tufotott kormányozójává a*

ki tudniillik könnyen a'

vitéz Araukerekkel szembe

szallana. Peruból , és Chi-

liböl az gonosztévôk a* vár

és más épületek mellett le

vó dolgokra ide küldettet-

nek.

Val di Taro , 1. Stato di Landi.

Valence , Douro küJömbözte-

tö névvel. Eros mvs Entre

Duero e Minho Portugal-

liai tart.ban Minho fo mel

lett , 220 h. és 1000 1. Az

által elleneben fekvo Spa

nyol Tuy várnak erötleni-

tésére szolgál.

Valence, Valencay, vs, Indr*

Francz. os/.t. Nahon fónál ,

itt tartatott a'korona Her-

czeg , a* mostani Spanyol

Rir. VII. Ferdinand Napo

leon által 6 esztendeig ,

vagy is 1814 esz. 13 Mar-

cziusig fogságban.

Valence, Valentía , ("44° 5.5'

¿9" É. Sz. 22o 33' 10' K. H.)

Drome Francz. oszt. Fö vsa

laposságon f'ekszik Rhone

vizénél *oio h. és 8000 1.

a' vs nem nagy, meg vagyoo

erositve , és kis fellegvár-

tól védetik ; Püspokilakó-

hely kinek itt ékes kas-

télyja , és szép kertjeivan-

nak, Lakosai kë/.ônséges

posztót , gyapjú matériát,

és harisnyakat készítenek;

vagyon selyem , és olaj-

malma ; gyapjúval , bo-

rökkel , és egyebekkel va;

ló kereskedése szembetünö.

Itt halt meg VI Pius fog-

fiágában 29 Aug. 1799- It*

Egyházi gy ülések is tartati

tak.354584 és 85.5 eszt.ben.

Valencia , Spanyol tart. Se

gura, Guadalaviar, Xucar,

Murviedro fók köztt ; kel.re

Murcia, Cuenca, és Arag-ó-

nia tartnyok között,nyug.

tájjahegyes, elég nedves,

termékeny, és szorgalma«

tos lakoeitól ¡ól míveltetik,



Ég alja gyönyörü ; selyem-

roel , gyapjúval, halakkal,

kermessei , hüvelyesve-

teményel , Sz. János ke-

nyérrel , geszienyéyel, bor-

ral , арго dzölövel , olajjal,

szódával , sóval, márvány-

nyal , jaspiskbvel , gipszel,

'st. ef. bbvelkedik. Fo,vsà

Valencia , {39° 26' 45" É. Sz.

170 21/ xs" К. H.) Guada-

laviar fó mellett feksz

mellyen , itt ,5 híd va-

gyon , tó mellett, ékes , és

termékeny tájjon , melly

Valencia kertjének nevez-

tetik 5809 h. 105000 1« 14

tempi. 4.5 klastr. 10 ispita.l-

lyal, 1 kbzbnséges munkás

házzal , és kölcsönözö ház-

íal ; mellyben minden u-

zsora nélkül a' lakosok kbl-

csön pénzt kaphatnak. Ér-

sek lakóhelye ; Universitás

széke válogatott konyvtár-

ral, tudományok , és mes-

terségekAcademiáiával , ka-

tona oskolával , mellyben

az altisztek formáltatnak,

és könyürületes' házzal , a'

szegény gyermekekre néz-

ve. Az Érseki fö templo-

ma , legszebb egész Spa-

nyol orsz.ban a'fö oltárja e-

gészen ezüstböl vagyon.

Találtatnak itt : hires se-

lyem fabrikák , ,500o ma

teria , 500 pántlika , és 2—■

300 harisnya ké/.mívekkel,

mellyekben mind öszve

25000 èmber talál élelmet.

Kereskedése mondolával ,

aproszölövel , borral ,

pálinkával , riskásával ,

déli drága gyümölcsel ,

gyapjúval , selyem porté-

kákkal , 's t. ef. jeles ; a'

nagy alku palota , és a' ki-

kötö által jól elbmozdíta-

tik ámbar kikbtbje sikér

és veszedelmes.

Valenciennes , Valentinianae ,

(50» ai' 27" É. Sz. 2t=> 11'

40" K. H.) erbs vs , ész.

Francz. oszt. Scheide fó

mellett , 2500 h, és 17000

lakos ; gyapjú materia ,

vászon i batiz , karaelót ,

csipke 'st. fabr.kal ; keres

kedése hasznps. ;— Neveze-

tes az 1793 évhen. 1 és 8-dik

Majusban e' kornyéken tbr-

tént két veres csata аг Au-

striaiak és Francziák kö-

zött, mind a' kettbben az

Austriaiak gyöztek , melly

gybzedelmek után Valen

ciennes vára az ostromlás

alatt nagyrészint le ron-

tatván az Austriaiak kezek»

be került ugyan , de 1794

ismét viszsza vétetett a*

diadalmas Francziáktól.

Valentía , ó » 1 ) vs Hispániá-

ban Edetanusok' foldén,

Pompeiustól elpusztitta-

tott, »Julius Cs.tól felépít-

tetett ; most is fenn van.

2) vs GalJiában, Segalau-

nuso h' foldén , most Valen

ce; 3) vs Sardiniában kö-

zepette.

Valentinais, tart. Francz. orsz.

hajdani alsó Dauphinében,

Viennais , Diais és Venais-

sin tart.nyok , és Rhone fó

közt melly ezt Languedoc-

tul rálasztja. Felsö es also

Valentinaisra osztatik , és

most, Drome Francz. osz-

tátyok része. -¡ ■•■

Valenza, vs , Leon , Spanyol

tart.ban , 3650 1. ■ i •.

Valen za , vs Lomellina , Me-

diûlani tart.ban , Pó mel

lett, 7000 1. , '

Valet, vs alsó Loire Francz.

oszt. 3060 1.

Valetta, 1. La Valetta.

Valette , vs Var Francz. oszt.

S120 1.

Valezo , vs Vicentino tart.

ban , Lomb" Vel. Kirs.ban

4000 1.

Valiacade , 1. Paleacate.

Valkenburg , vs Limburg Her
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czegségbeh Geule Grôfs.fô- Vallâm vagy IVellam, jelesvs

' helye. ' Tanjore Herczs.ben ¿ Hin-

Valkenswaard , falu ugyan ot- dostánban. ... - . «

tan , számós sólyom vadá- Valíala , vs , az innensô Her-

- ' szokkal ,rkik ezen madara- czs.ben , Nápoly orsz. 3800

<i bat nyúlak, és más ma.da- lak.

-У'гак f'ogására tanítják*. Valle-de- Hermigua , legszebb

Vallada , mvs Valenc ia Spa- hely az egész Canariai Go-

' iiyol tart.ban , 2000 ! 1, és mera szigetben. 1

gipsz bányákkal. Valle e Spió , ve az innenso

Valladolid , tart. Leon. Spa- ; ; 'Herczs.ben , Nápoly orsz.

nyol tart. 196840 l, F-Q vsa 9360 1.

Voiladolid, Pisuerga fó . mel- Vailengin , Grofs. Neufchatel

lett, uoo-h. és 20000 de Herczs.b-eri ,5 torvény szé-

ezek közül a' hadnak kez- . keket , hasonló nevezetüfó

déte elött többen mint 8000 helyet, egy mvs 300 Lés

Li. vándorlottak ; sok ke--, várat, foglai magában, niély

reskedöi vannak, és häjda/i völgyben fekszik Sayou f<$

sok klastromai voltak , Ne-, umellett , most Francz. orsz.

ve/.etes benne : a' Játék- birtoka,

szín a* szép sétáló hellyek, Walteraugu* vs ,Gard Francz.

. a' nagy piatz¿ más egyéb oszt. 3900 1. •

szép helytkkel , és épyle- V-tltoe, vs Christiania Megyé-

tekkel. Vagyon Univeroitá-. ben .só lozéseel.

-и sa, építo ésképíró Aqade- Yallouisse , Vs Savoyában 328^

-' 'miája; posztó , ■ e.züst:* és ï lak. ■. , ¡

arany íabrikéji. . Útálfttra Vails, Vallum .¿ ■ L410 17' E.

'J : • méltó itt amaz újiooimn Sz. 17O gi'.llL. H.) vs Cata-

' feltalált vesztö machina , . lonia Spauyol tart.ban 8900

mfellyet itt: af sétáló be- lak. ; > . n :¿,

lyek' egyikében láthatni : Val Maggia^A. Mainthal.

■ három oszlophuz tudniillik Valmy , ialu j Marne Francz.

csatolva v&nnak padok , ■ oszt. ilt 1792-ben 20 Szépt.

erre üll a' halálra itelte- . az Austriaiak , és í'ranczi-

tett háttal az oszlopboz ., ek közlt < sa» a. tortént ; Et-

• : fordíttva , a' nyaka vaska- töl vette.Kellermann Fran-

• rika által az oszlophoz szo- czia Marsal .. Valmy Her-

1 ríttatik mind addig mig czegi czímét. л

végre az pogácsa gyanánt Valogne , Valoniae,vs Canal

oszve nem lapúl. .-■ . Francz oszt. Marderetmel-

■Vattadolid, nagy tart. új Spá- , lett» 1050 h. és 6800 1. vá-

• nyol Mechoacan orsz. ban, s/.on , és'bor fabr. és keres-

3446 □ mfdén 476409 L' és : .kedéssel. E/en vs mellett

hasonló nevezetu fö vsa 169,5-ben Alauna vs omla-

- vagyon (199 42' É. Sz. 103? ! déki találtattak ¿ fold a-

' 12' 15" N. H. Páristól) 18000 latt , látni lehet itt még

]. 1 Piispök , és sok gazdag • maiglan ie a' Római Amt

kereskecîftk lakó - helyévél , phitheatrum' maradékát.

és víz csatornával. Valois, Ducátus Vadensis , kií

Vtílladolid, vs új Spanyol orsz. birtok , lia de France Fran»

Guatimala tórvény ker. czia Helyt. ettöl vette ne*

Honduras tart.ban, Piispök vét a' V loisi ház, mellyböl

lakó helye, a'iValeziai Francz.Rirályoh
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Awlon.

Valparaiso y (30° a' 36" E.Sz.

3049 il' 45" ,K, H.) hires

vs Chili torvény ker. Quil-

lota subdelegái zióban ,

Spanyol déli Amerifcában,

szelid égaljal, ésszáuloala-

kosokkal; az erôség a' he-

gyen fekszik лет meszsze

egy öböltöl. Ezen vs eddig

io helye volt Spanyol orsz.

Peru es Chili tart.ok кб»

zött virágzott kereskedés-

iiek, melly búzában , gyü-

mölcsben , kordovánban ,

kötelekben, halakban , fag-

gyúban 's a' t. állott,

Valperga , va Fiemontban ,

З300 1.

Valpó , nagy urad. és mys

Slavoniában VeroczeVárm.

Eszéki jár.ban ; f'ekszik az

É. Sz. 45o 40" alatt, Kara-

sicza vi/e mellékiben , E-

szeldöl 3 órányira. F. U.

Baró Prandau, kinek díszes

toronnyal ékes kastéllya

látásra méltó ; e' megett

látszatnak a* régi Valpói

várnak némely mohos ma«-

radéki. Számlál 2300 kath,

lakosokat ; vagyon tulaj-

don pléb. szép Szentegyhá-

za , és több szép épületei.

Va/reas, vs Vaucluse Francz.

oszt. 3320 1.

VaUatsina, Grófs. Lomb. Vel.

Kirs.ban Graubünden , és

Veltlin köztt, a'Comoi tó

mellett nagyon hegyes ,

termékeny vblgyekkel , ke-

. rülete 60 , szélessége pedig

20 Olasz mfd. Thurn, és

Taxis |Her<zegek viselik

czimjét. 1798-ben az akko-

ri Olasz koztársasághoz ju-

tott.

Valtellina , 1. Veltlin.

Valthi , Theaki , Joniai szi-

getföhelye, jdkorakikötö»

vel.

Val Traverг, vÖlgy, Neinjcha-

tel Ferczs, déli részén , 6-

rásoktól, vas, és aczél ké-

szitöM.öl , és csipke kótók-

tÔl lakattatik.

Vámot Pérct , (470 31' 14" E.

Sz. 390 33' 6" K. H.)Hajdú

mveSzaboIcs Várm.ben egy-

gyik a' hajdú vsok kozzül*

ref. pléb. val, Selindtöl Ъ

óra. Debreczentôl a mfd.

Vannak kath. lakosiis. Ha-

tára gazdag.

Van, 1. Wan.

Vancouver* , vagy Quadras ,

sziget , új Albionnál, ése.

nyug. Amerikában 1730 □

mfdnyi nagyságú.

Vandali , Vindeli , Veneti ,

több nemzeteknek közös

neve; Plinius szerént hoz-

*ájok tartoztak a' Burgun-

diones , Varini , Carini ,

Gutt ones ; és még az An-

gli , Eudoses, Caviones, Su-

ardones , Nuithones , Reu-

dingi, Heruli, Rugii , Si-

dim, és nrég a' Longobar-

di nevet víselo, ésegygyütt

lakó népek is. Elbe, Oder,

és Weichsel vizek köztt

terjedtenek el elftször ; u-

tóbb minekutánna Galli-

ára törtek , Pannoniában ,

Sarmatiában is csavargot-

tak felenyájjaik.

Vandalusok , Német nemzet-

ség maradéki , Vas Várm.

most számok 12000 mehet;

mind kath.

VaKàaliuia , 1. Andalusia.

Vandsburg , Nemes vs Brom

berg oszt. új Lengyel Kirs,

ban tó mellett.

Vangione* , p. Galliában , Ne-

metes nevü nép mellett.Rajf

na innensö partyán lakott

nép; utóhb Rajnán áltcsap-

tak , és Ariovistus alatt vi-

tézkedtek , fö vsok volt

Borgetomagus , v. Vangio-

nes , most Worms. Mogón-

tiacum most Mainz , é»

Bicgiura, most Bingen, '
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Vantambaddy , 1. Baramahal.

Vannnes , (47° 39' 26" Ë. Sz.

140 54' 41'" K. H.) Morbi

han Francz oszt. ffc vsa

Morbihan öböl mellétt 1 ó-

rányira a' tengertöl 9000

osztatik u. m. Draguignan,

Toulon , Brignolles , é»

Grasse lier: mellyek mind*

öszve 32 kantonban 210

kôzségeket foglalnak, Fb

vsa üragnignau.

1. ha)ókázás oskolával , ко- Varad, I. Nagy Varad,

zépszerü kikötövel', halé- Varad , (Tót) , Varadie , mvs

¿zattal « és s/. embetunó ke-

reskedéssel buzara , halak-

ra, 'st.ef. nézve Spanyol

orsz. és Portugalliával. Az

osztály íb kórmányszékén

kívül , vagyon itt kereske-

dft torvényszék , és a' Ten-

geri Comissarius széke. 4

Vantelatte , kis sziget Nápoly-

nál ,50o 1.

Arad Várrñ.ben, Tiszántól,

Maros kifolyásánál Szobor»

szin mellett , Aradtol 11

ora. F. U. Kászonyi fam.

Lak. többnyire Oláhok ,

ó-hitüek. Hajdan népes , és

várral erftsített volt , melly

most dülöben van. Vám sze->

detik itt az Erdélybe veze-

♦Ö úton.

Vapriniti , ravs Isztriában , az Varad Otatti, 1. N. Várad.

Adriaticum tengernél , ma- Varados, vs also boire Fran-*

gas hegyen , jó bora , és czia oszt. 2970 1.

gesztenyéje , de kevés bú- Varalló , kis vs Val-di-Sesia

zája vagyon. tart. bomb. Vel. Kirs.ban.

Var , fó Francz. orez. Serre- ; Mastallona , és Sesia vizek

lione begynél ered , Cotti oszvefolyásánál , 3240 1.

Alpe^ kben, Colmars mel- Gymnáziummal , és kozép-

lett , az also Alpesek Fran- szerü kereskedéssel.

czia osât.ban keresztül fol- Vdrat(ya, Gács , 1. Gács.

lya Var osztályt melly tôle Várallya, (Poísony) Igy ne-

kölcsönoze nevét , nedviti veztetik a' Királyi Várallya

továbbá Aunot, és Entre-

vaux tájiokat, és 1.5 mfd-

nyi folyás után 1/2 órányi-

ra nyug.ra Nizzától a* ten-

gerbe ömlik. Ezen fó ra-

gadozó, és kerengös folyá-

sa miattnem hajókázható;

áradásai sok kárt okozoak,

Ezen fótól veszi Heyét Var

oszt. Francz. ország déli ré-

szében.

Vor , Francz. osztály Alsó

Provence keleti részét fog-

lalja magában a' kozép ten

gernél fekszik , 136 □ mí»

dön 270000 1. számlál; bö-

velkedik márvénnyal , ér-

tzel , borral gyümölcsel ,

Pozsony Királyi városnál ,

mellyhez a' Schlosberg vs

részi, 1,52 házzal ; és a' Zu-

ckermanteli Duna résx 87

házzal tartozik. E^nek vá-

sárjai vagynak.és H.PalfiSe

nioratusához tartozik. Ta-

láltatnak itt több nemes

Kúriák , i kath. tempi. 2

Synagoga , és jó szöllök.

Zuckermantelben több ser-

fbzô házak 1 keresztény ,

és Zsidó ispitálal. Népessé-

ge Schlosbergben 2780 ke

resztény és 1562 Zsidó Zu-

ckermantelben pedig 1828

keresztény , és 113 Zsidó*

lakosra megy.

déli drága gyümölcsel, o- Várallya Stepe* , I. Szepesvár-

lajjal , szarvas gombával , allya.

pisztátziával , sáfránnyal, Várallya (V«y/¿f) , falu, Zó»

fával , vadakkal , halak- lyom Várm. aavanyú víí-ч

bal » ** t. ef, 4 kerületre zelf
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ijárallya (SztlaSina) falu Tu- Varel, (53O 53Э 28'É. Sz.

rócz Várm. sav tnyú vízzel. a.çO 41'.—250 ^< 30" K. H.)

Xar nger , Waranger vs Nor- Gróf Bentink urad. Olden-

. végiában a' Finnmárki osz- burg Herc/.s.ben 2 3/32 Q

tálban , ékes kikötövel a' mfd térén 4360 1. és 1137 h.

tenger mellett, Ezen táj- számlál. Itt vaffyon

jék lakosi Finnlippoknak Varel, mvs , e/.ép kastélyal ,

neveztetnek , szörös bôrok- réf. kápolnával , luth. f&

kel kereskednek. Jó alkal- tempi. 3S0 h. es 1940 1. kik

. matosság vagyon itt szán- fôldmivelésbôl . marhate-

kán, és nyargalóczokon ú- nyésztésbôl, buza, és mar-

tazní. . . ha kereskedésból élnek.

Varanno, Vrauo , mvs Zern- Varena, mvs, Lomb. Vel. Kir-

plin Váárm.ben Stropkói s.ban Como tart.ban , Co-

jár.ban , Topoly vizének mo tonal, nevezetes a' táj-

bal partyán , N. Mihálytól iékán lévb barlangtól ,

3 óra. F. :U. hajdan Bátori, mellyböl nyáron sok vît

ésHomonnai, most G. Bar- folyik.

kóc/.y , Forgáos és más fa- Varennes , vs Allier Francz.

milia. Lak tótok , kat. pro- 21001 1. ■■»'

testánsok: és Zsidók tul. Varennes; kis vs Maas Fran,

pléb.val, és Paulinusokel- oszt. Aisne mellett , mint-

tcrlött klastromával. Ré- egy i/>oo I. Itt fogattatott

genten sok szabadsággal el 1791 évben XVI Lajos

bírt , és nagy kéreskedést Francz. Kir. midön Mont»

üzött- A' toldes uraknak medyba készülné futni.

kasiéllyai, é$ hallal gaz- Várese, vs , hason nevü tó-

dag tava nevezetes. v nál, Lomb. Vel. Kirs.ban ,

Varano, tó Nápo>ly orsz. Apú- 7000 1. kik selyemmel ke-

r liában , a' tengerrel közö- reskednek. Tájjékán va-

sül. -.¡ i ... ; gyon a' Madonnadel Mou-

Varasd, l. Warasd. •'. (L te nevezetü búcsújáró hely.

Várda , kis , mvs Szabolcs Várhagy , Pinar , Ptynar ,

Várm.ben , azon nevü iár. Schloszberg, mvs Thorda

ban , F. Litkéhez , és Dö- Várm.ben , Sz. Iváni ker.

géhez nena meszsze ,. Nyir- hen Marosvásárhelytñl 1 ó-

egyházához 6 óra , E.-Uj H. : та;1 hegyen völgyön Maros

Eszterházy, Szógyériyii és vize mellett. F. U. több u-

tijbb uraságok. ,Lak. Magy. raságj lak. Magy. Oláhok;

kath. és ref. tul. pléb.val ref. *s eggyesült hitü pléb.

's vásárokkaL : • val, 's kath. kápolnával;

Xardari, legnagyobb fió Mace- vásárokkal. Várhegy van

. doniában , Görög orsz. - Csik Gyergyoi ,és^ Három

mellv azon hegyekben ered, Széki Kezdi székekben. is.

mellyek által e' .tart. Al- Várhely4 Obicza , Lagerfeld,

bániától választatik , és a' Gregisty , mvs Erdéiyben ,

Salonichi öbölbe (Golfo di - Hunyad Várm.ben, Hátsze-

Salonichi) foíyik. Vardari gi ker.ben, F. U. G. Ken-

vsoc.ska ezen fó ^mellett den és B. Naláczi. Itt vánnak

fekszik. fenn Zarmizagetusa , Da-

Vttrding , Vierdinff, Pénz Ri- cia fö vsának omladéki,

gában , mellyböl 60 teaz Várhely van doboka Várm,

egy bir. tallért, ben is.



299 —

Vor/; Vai^joVa, mvs Beregh grád várát fedezî. i

Várm.ben , Borzsova vizé Xároska, 1» Ujvároska. м .й

nél , Tisza Újlaktól 1 óra, \arro ,. fó , Lorab. Velen. Kir-

G. Schimborn Munkácsi u-

rad.hoz tartozik ; Lakosi

Magy. kath. és ref. Gabo-

na termo határral.

s.ban , melly Comd ta*t,

ban Bergamasco hafará-

nál ered és »' Comoi toba

folyilí.

Xári , falu Békes Várm.ben, Xarsány, mvs Weszprém. Vár-

Gyulától i óra. F. U. G.

Almási Ignátz; ettbl ne-

veztetett el ; lak. Magy.

Path, és ref. káposztás ker-

tyei és dohányoe foldeiál-

tal nevezetes.

Varj y Magyar mvs Beregh

Várm. dohány termesztés-

sel.

Trarjas , Rácz-Olá falu

megyében , Csetneki iár.

ban, Sz. Király mellett,

We.4zprémt61 5 3/4. óra. F.

U a' Sz. Mártoni Apátur-

ság , lák. Magy. bath. tul.

pléb.val , és vásárral , Var-

sány van Bars, Nógrád , es

Heves Várm.kben is.

Varswateri-hböl , 1. Aquaforte.

u, A- Vorjy.vs Nièvre Francz. ositt.

rad Várm. nem egyesült 2500 i. ' ' ' r ■'

gcir. tempi, fold mivelés

sel. Murha, és méhtenyész-

téssej. . ■

l/'arignano , mvs Papa birto-

, Jíában , a' Bolognai Legá-

czióhan. ,

Varilles , 1. Barilles. , • 'n

Voting War.ina, tótmvs Tren-

csin;, YÀfnlu, Zsolnától 2 óra

Viíg íiize mellett , kath.

. lem$0pés kath. 1. Bela fó

kere¡3¡idtül foly rajta. G.

Poqgfácxhoz tartozik ; ter-

mékeuy fólrtdel.

PTan'uas , vs . Caraccas Kapi-

tányságban Venezuela tart.

ban ,. U| Granada Spanyol

Vice Kirs.ban, déli Ameri-

kában;1 ermeszt ió dohányt.

Varl. Tempi, falu , Minden

Herczs^ben , Vestfal ker.

.10,50 1, kik többnyire ka-

nál cjinálásból élnek, Az

esztendei fa kanál csinálás

10000 Franknál többet bé-

bo.z «zegény .lakosinak, ;

\armo , к is fó Olasz. orsz.

Friaul mellett ered , és

Latisana felett Tagliamen-

tó fóba szakad.

"Saras, kis sziget a' Duná-

ban , Belgrad mellett Ser-

Vdiárhely , Hold Mezö , С4^э

2.5' 32" É. S*. 370 59'*. H.)

mvs Csongrád Várm.—- bó-

vebb lásd : •Hold-MetB-Xá±

sárhely alatt.

Xdsárhely, Trhowisstye , tót

falu , Zamplin Várm. Ti-

szán innét, Ondava vize-

mellett , tölgyfa erdokkél ,

szép úttal , jó gátókkal,

vámmal , ref. és nem esrye*

sült görög tempi. GrófCsá-

ky Imréhez'tftrtozandó.'

Vásárhely, (Somlyó) Msgyar

mvs Weszprém Várm. Тот-

, na fónál, és Somlyó hegy-'

nél , kath. terripl. Póstá ház->

zal, só hívatallal, 1370 kat.

lak. jó bor, és dohány ter-

mesztéssel. Fgykor a' Klá-

rissákhoz , most a' religio

fundusához tartozandó ,

Prépostsága is volt.

Vásárhely, 1. Maros, és Kez„

di-Vásárhely.

Vásáros Namény , mvs Beregh

Várm.ben , Tiszaháti jar,

ban, Tisza vizének bal-

partyán , F. U. tobburas-íg

lak. Magy. ref. kath. Be

regh Szásztól 7 i/íóra.Vá-i

sárokkal.

viában , a' Törökök által Xdsárdt , mvs Posony Várm.

Í61 megerosítetelt , és Bel- ben , Csallókbzben , Duná-
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1 Szerdahelyhez kozel , So-

morjahoz 4 óra. F. U. a'

Posonyi kápt. Lak. Magya-

roh kath. Upitállya is van;

dohányt is termeszt.

Vasales , Vocates , Galliában

Aquitaniában lakott nép,

fö v6ok Cossio.

Y asсonei » Htspániában Pire-

naeusi hegyek köriil lakott

nép; f5 vsok Iturisas(Os-

teriz) Pómpelo (Pampelo-

na ) Calagurris Nascica ,

Quinclilianus hazája, hogy

Pompepius ostromát kiáll-

hassák.Feleségeiket és gyer-

mekeiket felették éhségek-

ben mint Valerius Mr val-

lya ; most Calahorre ; Gra-

euris , Grachusoktól épít-

tetett.

Vaskapu, szoros áltjárás O-

láh orsz.ba a' Magyar t-s

Erdélyi katona vidékekkô-

zött. Két keskeny völgyb&l

«11, mellyek Szebennél és

Hátszegnél kezdodvén min-

dég keskenyebb határokra

szoríttanak, míg véglen a'

Marmorai hegységek között

alig engednek annyi tért ,

hogy két szénás szekéregy-

más mellett elférhessen.

Vaská , mvs Bihar Várm.ben,

Belényesi jár.ban , fekete

Körös mellett. A' N. Vára-

di Püspokség uradalma.

Lak. Ném. Oláhok , kath.

és egy hitüek tul. píéb.val,

es vasbányával. Vaskó Szo-

kolodon is van vasbáuya ,

az elöbbi mellett.

V' ßsilipotamo , 1. Basilipotamo.

Vcutvny, (Nagy ) Magyar mvs,

Weszprém Várm. Wesz-

prém és Tapolcza között

posta hely. F. U. G. Zichy

fara. kath. evang. és ref.

tempi, és Pósta házzal.Et-

tôl nem meszsze esik Vá-

fonkö vár, Kinisi Pálked-

'#§9 mulato belye itt van

i J

to —

most is veresmárvány képe.

Vosjjr , Vassiacum , (48° до'

Ë. Sz. 22o 34' К. H.) vs

К. H.) vs Calvados Francz.

oszt. 630 h. és .3150 1.

Vassjr , kis vs és ker, föhely.

Felsö Marne Francz. oszt.

Biaise mellett , 2170 l.ne-

vezetes a' Reformátusokon

tortént vérontástól , mel-

lyet tettek Guise Herczeg

követöi , és melly alkal-

matosságot adott a' Hugo-

notti hadra , Franc, orsz.b.

Vasvdr , Eisenburg , Castrum

ferreum , (az É. Sz. 47o 2'

30" és K. H. 34° 26' alatt)

mvs azon nevü Várm.ben,

Sz. Mártonhoz nem mesz

sze , Körmendhez 2 mfd.

F. U G. Festetics Lak. kat.

számok 300 , 14 Zsidóval

Nevezetes régi vára á|talf

melly derek erôsség volt

volt hajdan. A' vs is neve

zetes volt ; most Preposteá-

gán kívül Dominikánusók

klastroma által jeleskedik

leginkább; határa is jd.

Vatvármegye , Eisenburgei»

Gespanschaft , Comitatus

Castriferrei : a' Magyar or-

szágnak Dunán tulso kerü-

letében az É. Sz. 460 38' tól

47° 31' ig, és a' K. H. 33o

38' tól 350 22' ig ter j ed. Nyu-

gotra Stiria és Austriaitar-

tományok , ész ra Soprony

és Gyôr , kel.re Weszpréra

és Szala , délre ismét Sza-

la Várm.ék kerítik. Nagy-

sága 96 □ mfd ; hoszsza

mintegy 14 szélessége 8 mfd.

A' nyug. része Stiria , é»

Austria felé magasabb , és

hegyes ; ész. része alacso-

narbb és sik mezoség. Ne

vezetes hegyei kÖztt , elsô

azon hegysor , melly a* Ce-

tius hegyeinek kiterjedése

Austria és Striria határi-

nál; Rába vizénél való a-

lacsonságából kültimbféie
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tetokkel, részszerént Szala

Várm.bekéláltal. Második

a' kebelében lév6 Ság he-

gye ; magas tetejérol egész

vidék szemléltetheto. Ke-

leti oldala kietlen, közsir-

tes, egyebiitt kellemetes ,

gazdag erdövel rakva ; te-

tejen l<öf«l kerítébnek om-

ladéki találtatnak. Ezek u-

tán valók : a' Köszögi, Bo-

zóki , Rohonczi , Rupoti ,

Szalonaki , Borostyányi ,

Vas, Csetényi , ,Monyoro-

keréki, Német Ujvári, Sz.

Miklósi, Sz. Kúti , számos

más hegyek mellyefcet hosz-

•zú volna mindszámbaven-

ni. Ezek mind derék erd&k-

k.el boríttattak. Fó vizei

köztt jelessebbek i) Rába,

melly Stajer orsz.ból Ro-

Ьопсй kornyékében folybé,

Pinka és Gyöngyös vizével

egyesülvén , Sár váron fel-

lül Laknál Soprony Várm.

be lép. 2) Lapincza, Sta

jer orsz.ból jö, egy darabig

e* Várm.ét attól elválaszt-

ja , és Cseretnek mellett

Rábába vegyül. 5) Pinka ,

Austria hegyeibôl ered , és

Kormendnél Rabéval egye-

•ül. 4) Gyöngyös ez is Au-

striából csapbé Steinbach

falunál , Szombathelynél

oreffbedvén Sárvár mellelt

szegi Ieginkább esmértet-

nek. 2) Mindennémü fa-

gyümölcsök : ezek köztt a*

Köszegiek, kivált a'baracz-

kok országszerte híresek. 3)

sertési , lovai és más szar-

vasmarhái. Számos erdeí

makkal szolgálnak számos

csordájinak ; a' hegybéJi,

kivált Pinkafbldi , lovai

nagyok és derékek. Vadai

és halai is vannak rákok-

kal egygyütt. Gabona ter*

mése kôzépszerû. Neveze-

tes e' Várm.ben azon vía

csatornának maradéka is,

melly Rokonczról Sabaria

Római vsba vezettetett».

S/.ámlál 1 Sz. k. vst, 40

más mvst, 610 falukat, 57

pusztákatt'e 294125 lako-

sokat , 's így hazánknak

legnépesebb Várm.i közze

számláltatik méltán. Lak.

legnagyobb részint Magya-

rok, és Németek, számo-

eak a' Horvátok , és Ven-

dusok is. Többnyire mind

kath. kevés evang. és réf.

Azok a' Szombathelyi Püs-

pöki megyéhez tartoznak.

Hat járásra részeltetett ,

u. m. a' K&szegi Német-ú j-

véri , Tótsági , Körmöndi,

Szombathelyi és a' ¡Kemé-

nyes allyai járásra. Portá-

ji 262.

Rába vizét éri. 5) E' Várm. Yatto, vs inneusô Abruzzó-

ben ered , Szombathelynél ban, Nápoly orsz.

elfoly, és Rum vsa mellett Уaszar , Magyar falu , Vesz-

Rába vizébe ömlik. Patak-

jai is számosak : Savanyú

vizei köztt legesméretesebb

a' Tarcsai , Goberlingi, 'я

a' t. Levegßje mérsékelt és

igen kellemetes Termé-

prém Várm. Gerencze mel

lett. A' Györi Piispökhöz

tartozaxidó , kath. tempi,

tul. pléb. és 1470 kath. lak.

kal , bor és dohány ter-

mesztéssel.

kenysége jeles : termései Vati, vs Sussam-Adassi T5-

köztt legjeíesebbek : 1} a' rök szigeten , 400 h. kik3-

borok; ezek közül a* Vas- vel, és Ьот kereskedéssel.

hegyi , Rohonczi, Keresz- Vatia, kis ve Thessáfiában,

tesi , Pogányi , Csetenyei , Görög orsz.

Nuszna hegyi, Sz, Bibró- \ ática, Botica, kis vs Zaco-

c*i, Német újvárí, és Kö- nia ^tart.ban , Moteaban,.
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nehv meszsZe Malio foktúl. tras , és Apt ker. osztatik,

Vaticano , mons Vaticanus , mellyekben 22 kanton és

, egy azon 7 hegyek közül , 150 kozség vagyon. Fö vsa.

mellyeken Roma vsa fek- Avignon,

i szik, ezen vagyon a' Vati- Vaucouleurs , Valliscolor , (48э

4. cán , Pápakastély.ja. Sz. Pe- 33' É. Sz. íé* 20' К. H.) kis

ter tempi, a' hires könyv- vs Maas Francz. oszt. 2400

tárral , mellyre mindég 1. Maas fó mellett.

egy Cardinális ügyel. ¡Vaud, I. Waad.

Vatican, 'fok' tulsó Calabria Vaudois , 1. Waldensisek.

tart.ban Nápoly orsz. Tro- Vaudrevange , Waldersingen ,

pea, és Nicotera köztt. . kis vs Mosel Francz. oszt.

Vaucluse , kis Helys. hajdani Vaugirard, vs Seine Francz.

Venaissi.n Grófs.ban Fran. oszt. 2760 1. . -

orsz. Petrarcháról , és an- Va«rs, vs f'elsö Garonne Fran-

nak kedveséról Laurá- 1 czia oszt. 3740 1.

г ól isméretes. Bizonyos Voureas , kis vs Vaucluse

b.arlangból ered itt a' Francz. os/.t. Leze fónál,

Sorgue fó ; Források vize Vauvert , vs Gard Francz. oszt.

tiszta , ivásra keserü , fes- 3200 1.

tésre , és 'tímárságra na- Vavao , Wawau , nagyon ter-

gyon. alkalráatos. Ezen for- mékeny , és gyönyörü szi-

. rás rendszerént fold alatt get, Austráliában, jó ki-

lévó csatornákban szivár- kötövel , több szigeteket

kozik, míg folyását kezdi , kórmányozó' lakóhelye.

hanem áradás alkalmával, Vaypi, kis sziget, nem mesz-

tavasz kezdetén, vagy nagy sze Kochintól , Malabar

essök után , a* barlang e- partjainál , most Brittusi ,

lött levó gáton keresztül (hajdan Hollandiai) kel.

. hatt, nagy zôrgéssel а' ко- Iridiában, i34t-ben a' ten-

sziklák köztt leíolyik míg- gernek a' száraz földön tör-

len egyenesebb , és mél- tént keresztül szakadása ál-

l;lyebb helyreérkezvén csen- tal formáltatott. Ezen esz-

dessen tovább folyik , és tendötöl kezdik lakosi

Sorgue fót formálja, melly ezámlálni az esztendöket ,

. mindjárt eredetinél csóna- úgy hogy az ö 47,5-dik esz-

kokat bir. Ezen fó több á- tendejek ami 1816-kal ösz-

. gakra oszlik , mellyek mi- ve jön.

nekutánna Venaissin egy- Vaypur , 1. Sultanpatnam.

. részét vizesítették és né- Veas, kis vs Andalusia Spa-

. mely tavakat magában vet- nyol orsz. Odier fónál.

tek Avignon mellett a' Rho- Vechelde, temp, falu , Braun-

néba folyik. Ettöl vette schveig Herczs.ben , a' fe-

Voucluse, Francz, oszt. Rhóna kete viznél , királyi mula-

Durance, Aignes , Ouvéze , tó kastéllal , 31 h. és 340 1.

Calavon 's a* t.. fóknál haj- Hundeikeri nevelés intézet'

dani Avignon , és Venais- helye; országos vásárók-

sin . Grófs.gokat foglalia bal.

magában, és 42 □ mfdjén Vecht , 1. Rajna.

, 20.583o 1. számlál ; borral, Vechta , eros vs , és Grófság ,

sáfránnyal és olaijal bö- Münster Herczs.ben, hason-

- velkedik és 4 ker. u. m. A- ló nevezetü fónál,' 1570 1.

vignon, Orange, Carpen- Ezen Grófs. Ems mellett
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levó fekvése miatt Ems

tart.nyának is neveztetik. •

Veckerhagen , mvs abó Hes

sen tart. Weser fó mellett,

Herczegi várral, 109 h. 720

1. és tájjékán fekvö vashu-

tával.

Veden , Védeny Weiden , mvs

Mosony Várm. ben , N i/.s i- Vegeta , vs Alemlejo Portu-

deri jár.ban e' vstól àlig galliai tart.ban, nem mesz-

\/г óra F. U. Gyóri kápt. sze Evorától.

lak. németek , bath. tul. Vf#el , bis Andalusia Spanyol

tempi.mal , és pléb¿val. Az orsz. Barbato torkolatjá-

, itt termö bor hires ; a' ha- nál.

lászat jó. Lak. száma 830. Vegesack, (53O io'o„É. Sz 200

Vediantii , p. Galliában Rho- 15' ,-56" K. H.Jfalu , Brema

gyiom Kírs.ban Walchererf

sziget kel. részén.nem mesz-

sze Osterschelde torkolat-

jától, 2 tempi, i860 I. jó,

és a' legterhessebb hajókra

is alkálmatos kikötövel.

Lakosi kereskedésbol , és

mesterségekbftl élnek.

danus és Alpesek köztt la-

kott nép; fövsok Sanitium

(Senet) Cemenelium (Ci-

mies) 'sa't. Része Itáliába

is ált terjedt , mostani Niz

za körül.

\еН , gazdag éshatalmas vs,

melly Rómának szüntelen

bajt szerzett Camillustól

megvétetett , és feldii-

ladott ; zsákmányinak

része a* Pythiai Apol-

lónak áldoztatott. Livius

egész ötödik könyve róla-

szóll. Oily igen elpusztúlt,

hogy helyét se . tudni bi-

lonnyal tôbbé; egy dom-

b'»t állíttanak annak Far-

nesia sziget ellenében.

Vedreshdta , egy Puszta a' Sö-

reçi urad.ban Torontál

Várm.ben mellyet Vedres

IstVány Ns. Szeged vsa Föld-

jnérôje Tôltésekkel 1809-ik

esztendóben kezdett ki s/.á-

rítani,. a' Felséges Kamara

hellybehagyásával azon Ns.

vs birtokában , Weser fó

mellett, kikötövel, a' ná-

gyobb hajók mindazáltal

Drockénél kötnek ki , mi-

vel ezen fó itt nem elég-

séges mélységü.

Veglia , Vegia , Vegla , sziget

Quarnero öböl belseíben,

Dalmácziához tartozandó,

kerülete 2,5 mfd Lakosinalk

száma pedig 15000 lélek ,

nagyon erdós ; hegyeiben

szép márvány töretik ; La-

kosinak restsége , és tudat-

lansága miatt nagyon rosz-

szúl míveltetik ; a' ló te-

nyésztés mindazonáltal di-

vatban vagyon. Fö vsa

Veglia, Ouricum , з'2о"

E.Sz.320 1%'з<з"К. H.)dom-

bon épült rosz kikotóvel ,

falakkal körül vagyon vé-

tetve , és 3000 I. számlál ;

Pöspök széke , kinek kas-

télyja, és templóme leg-

szebb épületek a' vsban ,

kozépszerü kereskedést üz.

vsal Rütottegyezés szerént. Vehlen, mvs és vár felsó Hes-

Veendam , vs Geldern (Gel

dria) tart.ban 5480 l. eggy.

Belgyiom KirSiban.

\eenendal, falu, Utrecht tart,

ban, 1900 1. kik gyapjú fo*-

násból élnek.

Veere , Ter Veere , Camps ,

Weer Campoveria , erös vs

Zeeland tart.ban eggy. Bei«

sen tart.ban Iter bir.tok-

ban

Ve/a, kishelys. Veronese tart,

ban Lomb. Vel. Kirs.ban

12 mfdnyire ész. felé Ve-

r.onától , a' természettol al-

kotott hídja miatt neveze-

tes. Ezen híd^o lábnyi szé-

lességü ; boltozatja 72 lab
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es 20 lábnyi GrófMigazzi birtokában va

gyon ; fóképpen szép , és

jól kiterjedt erdei vannak,

melly ekben sok vadak u. ra.

özek i farkasok , rókák,

nyúiak, és sokféle mada-

rak találtatnak. Lakosi ,

kiknek számok 668 személy--

re megy, szántásból, és szôl-

lö mívelésbol élnek ; szép

temp loma, és pléb.ja va-

, Trencsen

vize mellett,

sok tüzellö faja, és sava-

nyú vize vagyon.

Xelden, mvs Bajor orsz. Isar

ker. ékes tájjékon fó mel

lett 750 1

Yelden , kis vs Bajor orsz. Re-

zat ker. Pegnitz fó mellett;

várral, durva, hegyes táj

jékon, mellyben nevezetes

a' GeLsloch barlangja; pe*

tsét agyagja , cseppköve,

és más a' természet vizs-

gálokra nézve nevezetes

terraésí vannak.Délnyugot-

ján ezen barlangnak fek-

szik a' Hohenstein! hegy-

vár.

Xeldenstein , I. Neuhaus.

Yeldeni, h.tjdaniGrófs. Hunds

rück tájján, Rajnai volt

Palatinátushoz tartozandó,

Spanheim, Grófs.gal hatá-

ros. A' Lünevillei békesség

által Franez. orsz. neveze-

tesen a' Rajna , és Mosel

oszt.hoz jutott; hasonlóne-

vezetü mvsal, most a' Bur-

kus Kir. birtoka az A. Raj

nai N. Herczs.ben.

Weidet , vár , és urad. nagy

kosziklán , Karnióliában ,

Laybachi ker. hasonló ne-

vü tónál , melly 1 mfdnyi

hoszszú 1/2 széles , jeles a'

kózepén a' Verthi sziget,

tempi, és Prépostsággal.

Yátencte , Várad Velencze ,

mvs Bihar Várm.ben , Nagy

Váradhoz nyug.ra iß ora.

Koros,

Byira terjed ,

vastagságú. Oszlopok he*

Iyett , mind a' két oldalon

kosziklán fekszik. Oldalain

sok termé&zetes barlangok

találtatnak , kozvélekedés:

hogy itt valaha tüz oká-

dók lettek volna.

Xejke, (kisJ falu, Tolna Várm.

a* Volgységi jár.ban F. U.

Gróf Aponyi 800 l. a' Zá-

vodi pléb. tartoznak , jó #yon.

veres bor termesztetik táj- Xelcjtct, tót falu

ján. Várm. Vág

Xeirot , vs Alemtejo Portugal-

liai tart.ban , várral , a

mfdnyire Élvastól.

Yeitsçhy durva, hegyes kör-

nyék, f'elsö Stíriában, Bru-

cki ker. réz, és vasbányá-

nyával. Ezen a' tájjékon

vagyon a' hasonló nevezetü

urad.ban, Lambrechti in-

tézethez tartozandó.

!'eitshochheim, mvs Würzbur-

gi nagy Herczs.ben, 268 h.

és jeles Herczegi mulatói

kastéllyal.

VelaAri p. nyugoti Britanni-

ába, Notium fokon tul, Ker

ry Grófe.ban , Luccrusok

mellett lakott nép.

Yetan, a' nagy Bernardi hegy-

nek legföbb esúesa 10325

■ lábnyi magasságú.

Yetau , 1. Veltfwe.

Xetavni , Vellavi , Avernusok

mellett Galliában lákott

nép, vsok Revessio.

Xclay , kis birtok, a' hajda-

ni Languedocban , Franez.

orsz. Sevennenben , Viva-

rez , Gevandan , Auvergne,

6ь Forez köztt ; hegyes tart.

ban , Loirétúl , keresztül

hasittatik , most Puy de

Dome Franez. oszt. része.

Xelburg , kis vs Bajor orsz.

.Regen ker. Számtartó la-

kóhelye, mint egy 800 1.

és szét omlott hegyvárral.

Xelcsicz , falu , Bars Várm.

Gróf Forgács örököse , most



Koros i és Pecze vizek mel-

lett. F. U. Nagyváradi Püs-

pbkség. Lak. elegyes OÍá-

nok, kath. ref. ó-hitüek

és Zsidók.

Xelencze, Magyar falu » Szé-

kes Fejervár Várm.ben, Sz.

Feier vár és Martonyvá-

sár köztt pósta hely. F. U.

Meszlényi uraság, lak. Ma

gyar kath. és reí', pléb. és

tempi. mal. Az itt lévo to

ban találtatnak sok vadak,

sárcsák, sneli'ek, vadlúdak,

kácsák 'sa' t. és jó ízü ha-

lak. Lecsapoltatásán dol-

goztak. Áltellenében esik

k. Velencze , sok szép épü-

letekkel.

Xelencze Olatz orsz. 1. Venedig.

Velenczei tenger obôl , 1. Ad-

riai tenger.

Xelez-Malaga , vs Granada,

Spanyol tart.ban, szép táj-

jékon, Velez fónál, kastél-

lal, és S590 1. kereskedik

borral, apró szñllóvel , czit-

ronokkal , fügékkel , mon-

dolával , olajjal, 's t. ef.

Tájjékán több malmok ta

láltatnak , mellyekben az

ott novo czukor nád szét-

zúzattatik, és ebböl jó czú-

kor készítetik.

Velez- Ruóio , vs Granada Spa

nyol tart.b. 1900 h. és 7000 1.

Xelioa-Gubaviza , falu , Dal-

mácziában , Sign birt.ban,

Cettina fó mellett, melly*

nek itt 150 lábnyi magas-

ságú víz rohanása vagyon.

Xelictna, Nagy.Falu.nagy mvs

Arva Várm. Árva fónál ,

várral , kath. és evang.

tempi. 164 kath. 1078 evan.

és 68 Zsidó lakossa vagyon.

Lakosi erôssek szép terme-

tüek, és együgyü élet mód-

jok mellett kôzënségesen

sokáig élnek? Termeszte-

nek kendert, lent, harits-

kát,- krumplit és zabot: ke-

reskednek buzával, Van-

Hün. ЬЕх. V. олп.

nak itt sok takácsok kik jó

vásznat készítenek. Azon

kívül nagy kereskedést üz-

nek fával, marhaval , saj-

tal 'sa' t. jó seriözö haza is

vagyon.

Xetika , mvs Körös Várm. ben,

Koros vstól 1 \fi óra , azon

nevü víznél , F. U. a' Re-

ligyiói fundus, vásárral.

Xclinus , lacus , Itáliában ,

most Laco di Rieti.

Xeliocatsus , Velocasses , p.

Céltica Gulliában Iakott

nép, Sequana innensó par-

tyán ; fo vsok Rotomagus

(^Rouen)

Xelino , kis fó Abruzzóban,

Nápoly orsz.b melly a'Nerá-

ba , és evv«L a' íiberisba

folyik.

Xelino , az Apenninus hegynek

legmagasabb csúcsa Rómá-

tól ész.nak i 7872 lábnyi

magasságú.

Xelkapolya , Hochwiesen. Né-

met mvs Bars Várm. Osz-

lanyi jár.ban , N.Zsámbok-

réthoz 4 1/2 óra , a' völgy-

ben , F. U. a' K. Kamara.

ország útnál; kath. tempi,

és marha tenyésztéssel.

Xellaoh, (felsö) Herczegi mv»

Karinthiában, Villachiker.

Lanzach , és Möll vizek

os/ve folyásánál ; szegcsi-

nálással, és drót húzással.

Igy neveztetik egy falu is

a' Dráva mellett , hámor-

ral , és papiros malommal.

Xellberg , vs Vürtembergi Kir-

ság Jaxt orsz.biroségb. ,57o I.

Xel/etri, Veltri, Velitrae(4i?

41' 16" E. Sz. 30Э 2.5' 1.5" K.

H.) vs Campagna di Roma

tart. az Egyházi birtokok-

ban fekszik hegyen , 14000

I. Püspök lakóhelye. Sok

szép ugrókútakkal ; naçy

piatzán VIII Urbán Pápa

ércz oszlopa éhex. Tájjéka

tele vagyon s£01lokkeI , o-

íaj fákkal és kertekkel.

20
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Veils у falu , Catalonia Spa- mint a' selyem mívelés is

nyol tart.ban , érczkészí- szembetüno. 1798 e/.en tart,

téssel. 'a' Cisalpinai koztársaeág-

Xe/mcze, Várad-Velucze , Ma- hoz, külömisen pedig La-

gyar, Oláh mvs В har Várm. rio oszt. jutott. Lak. 1779-

Magyar orsz. kath. és nem ben 66766 számmal voltak,

egyesult , görög templom kik rosz Olasz nyelven be-

Nagy Váradi Püspokséghez s/.éllenek , merö kath. 1620

tartozandó. ' olta.

Xetó , 13 Német eredetü köz- Xettri , 1. Velletri.

ségek fö helye , Olasz orsz. Xeluwe , Velau , bizonyos tá¡-

a' volt also Etsch oszt. jék, felsö Yssel, eggy. Bel-

Xefpe, kis fó , Brabantban, gyiomi tart.ban, a' Zuydi

rnelly Harlemnél Goette ló , Raina, es Yssel köztt ,

foba ömlik. E/.en fóknál szántóíoldei ,

Xelkpe , pléb. falu Volfenbüt- . es rétjei , kôzepén pedig

tel Herczs.ben 53 h. és 426 homok hegyei , éi pus/.tái

1. Közel ide vannak hires vaffynak, Zütphen reazben

kötörft helyek , 132 gpd- pedig Yssel fónak csupán

rökkel , mellyeíiben szép nyugoti , és déli részén ,

négyszegü , és épületre va- és a» ó Ysselnél míveltet-

ló kövek készítetnek. nek szántóíoldei, a' többi

Xeltlin, Valteline, Vallistelli- pedig pusztákból és mo-

lina, Hegyes tart. nagyon csárokból ál. Itt fekszik

termékeny foképen jó bor- Arnhem vsa.

ra nézve; ' hajdan Graubün- Venafro, vs Terra di Lavoro

denhez tartozott Helyécziá- ta rt.ban, nagyon termékeny

ban, most a' Lomb. Velen- táijékon , 2800 1. Püspóki

czei orsz.hoz csatoltatott. lakóhelyel.

Kel.rôl nyúgott felé iOmfd Xenaissin , 1, Avignon,

hoszszú, és Tyrolistólegé- Xentires , 1. Benares,

szen a' Majlandi birtoko- Xenasca , vs Piemontban 23,50

big terjed , széles-sége csak lak. •

g ift mfd. A' Rhaetiai Al- Xenusque , Vindausca, kis vs

pesek tovinél fek#zik, Hel- Estremadura Spanyol rart^

vécziából, Olasz ors'z.balé- ban., szép völgyben, Essera

vô általmehetelnél. Ezen fó eredetinél, szôllo míve-

egész völgynek szelíd égal- léisel, és halós/.attal.

jatvagyon, és fñképp jó ve- V#nc<?,Vincium, (430 43' 13" É.

res borral, jó gyümoksel , Sz. 240 45/ 29" K. H. ) vs

kiv^lt dinnyékkel , baracz- Var Francz. oszt. гбоо 1.

Jtal , fügével , olasz geszte- Xencsellô , Magyar falu , Sza-

nyével, czitronokkal , grá- boles Várm. a' Tisza mel-

nátokkal, mandolákkal, és ■ lett, ref. tempi, és dohány

eperrel bôvelkedik. Rétje termesztéssel.

jó szénát nyújt , földe min- Xendee , fó , Francz. orsz..

den féle gabonát terem , Sevré és Niort vizekkel egy-

ámbár a' tart. szükségére gyesül. Ezen fótól vette

nem elegendó bñségben ; nevezetét.

mivel a' szántófoldek na- Xendée, oszt. Francz. orsz.

gyobb részint szolïôkké,' also Poiton tart.ból formât

es rétekké változtattak. A' tatott az Atlanticumi ten-

jnarha tenyésztés , vala- gernél, a' Vendée, Autise,



Lay, Yon , Oíng fóknál ,

több mocsárok kiszárítása

végett készült csatornák-

kal, 134 □ mfnyi nagysá-

gán 270000 t. számlál ; só-

val búzával borral, kender-

rel , 's t. ef. bövelkedik. 3

ker. u. m. Napoleon, Fon

tenay, és Sables-d' Olonne

ker. osztatik, ezek askant.

'5324 kôzségeket foglalnak.

Ezen oszt. lakosi bizonyos

Zene bona miatt , melly 3

esztendeig Vendéei háború

név alatt tartatott, a'töb-

bi Francziáknak magokat

nagyon félelmessé tették ;

kezdödött az 1793-ban 10

Marcziusban Kir. familiá-

hoz vonszó hüsegböl , éssok

vér ontás után 1796 Mar-

cziusban végzôdôtt. Ezen

a' Bourboni Házhoz muta-

tott hüségek miatt Filep

KárolArtóisi Gróf 1814 eszt.

26 Aprilisi Decretum által,

fö vsának Napóleou nevét

Bourbon Vendéere változ-

tatta , kimutatta e' tart*

ismét 1815-ben a' Kir. Ház

* iránt vonszó szeretetét 's

hívségét Jaquelin buzgó Ha-

zafi alatt.

"Xendomois , tart. Francz. orsz.

Orleannois Heüyt. Perche,

Maine , Touraine , és Blai-

sois köztt. Fö vsa vala

\endome , Vindocinum , (47o

47' É. Sz. 18o 43'K. HJvsés

ker. föhely, Loire , és Cher

oszt. a szigeten fekszik Loir

vizében , 7500 1. pamut,

bör, kesztyû és papiros

fabr. kereskedése hasznos,

Vindutena , I. Ventotiene.

Yenedî , Venetae , Vendi , p.

azon nevü , v. Svecziai,

mostani Bait tenger

mellett , délre Basztar-

nusok' szomszédságában la-

kott nép , Slavokhoz tar-

toztak , 's idôvel ezekkel

«&zve is elegyedtelt, é$ Wis-

tulától Elbe vizéig ta-

nyásztak.

Venedi, Venetiae, magy. Ve-

lencze egykor hatalmas sza-

bad koztársaság , most az

Austriai Lomb. Velenczei

Kirs.nak tart.nya, felsö O-

lasz orsz.' keleti részében ,

hasonló nevü vstól vette

nevezetét , mellynek ere-

déte az 5-dik századbói va-

ló. 697 es/.tendöben válasz-

tatott az elsö Dogevagyis

Velentzei ve/.ér. A' kôzép

idökben szép tart.nyokat

birtak a' Velenczeiek , Dal-

mácziában , Görög orsz,

ban, Candiában , Cyprusz

szigetében , Lombardiában,

és más helyekben. A'keres-

kedés dûs gazdagokká , és

hatalmasokká tette 6ket.

Az XV-ik század* vége fêlé

hitalmok fogyni kezdett.

Midön tudniilik keleti In-

diába a' tengeri út felta^

láltatolt, akkor füszerszám

kereskedéseket elvesztették.

Lassan lassan minden bir-

tokaiktól megfosztattak ,

Olasz országon , némely

görög szigeteken 's Dalmá-

czia egy darabján kivûl ,

és csak Lombardiában tar-

tották meg egészen tarto -

mányjokat. Ezen birtok ha-

tárai ezek : délre a' Romai

Pápa* földje; nyug.ra a'

Lombardia v. Mediolanumi

Herczs. ész.ra Valtelift (Val-

lis Tellina) és kel.re a' par

ti tart.nyok Adriai tenger

és Austriai Dalmatia. Úgy

tartják, hogy 10860 Olasz

ßmfdeket (Miglia) fog-

1 vala köreben. Lak. szá-

ma a* legújabb számlálás

ezerént , Stato del Mare-

vel együtt (melly a' föld-

közi tenger' szigetjeit , és

némelly tartomanvait Al-

bániában , é¿ Dalmácziá-

ban foglalta vala magá
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ban) '¿830000 ihre inentt.

A' ío vsban iÓü'joo 1. szám-

láltatik. Ezen volt а' Koz-

társaságnak legnevezeles-

sebb lészei, ezek: 1 ) Velen-

czei Herczs. (üogado diVe-

nezia) <z) a' Páduai (il Pa-

dovano) 3) Poleaine di Ho-

vigo. 4) a Veronesi. 5) a'

Vicentini. 6) a' Trevisani.

(il Trevigiano) , j) a' Fel-

trini. 8) &' Bellunesi. 9)

Istria. lö) Friaul. n) a'

Brescianoi. 12) a' Berga-

maski. 13) a' Creniaski Her-

czegség. Mostan.iban e' kö-

vetkezö Delegátiekra osz-

tatott fei. ») a' Velencze

vsi. 2) Udinei. 3) Trevieoi.

4) Veronai. ,5) Vizenzai. b)

Paduai. 7) Rovigoi, 's 8)

Beliunói. Welencze körül

a' levegö a' sok mocsár mi*

att egésségtelen. Nagy çé-

szint fólde a' szárazon, ga-

Ьоп4га , fára, olajra , bor

ra , selyemre , es többre

nézve termékeny ; de ki-

váltképen a' Vicentiai Her-

Czegség melly Welencze

kertjének neveztetik. A'

Brescianoi Herczs. vassal,

ércczel , márványkóvel , és

nagy 's h.asznos tavakkal

bôvelkedik. btria egéség-

telennek tartatik. A' Ve-

lenczei szabad Koztársaság

Aristocratie volt , melly-

ben elsö helyet a' Do

ge vagy is Herczeg foglalt.

JLeghiresebb Collegium volt

a' nagy Tanács (gran Con-

siglio) mellyben minden

Velenczei nemes embernek,

a' ki több volt mint '¿5 esz-

tendös és Pap nem vala,

«zéke 's voksa volt. A' 9

Prókátorok Sz. Márk nap-

jától fogva, más foglala-

tosságok miatt , ezen ta-

nácsnál való ülések alól fei

voltak óldozva. A' Pregadi

Tahácsban végeztettek a'

háború , békesség , és szb-

vettség béli dolgok. Ebben

120 nemes ült. A' voksolás

golyóbisok által tbrtént¿

A' Doge 6 Conaiglierrel , il

Coiisigliet.to-nak , vagy isa'

7 urak' legl'eisftbb tanácsá-

nak neve/.tetett , kiknek

mind ószve Serenissima.

Signoria titulus adatott.

A' 10 Urak* Collegiuma a'

nyilvánságos gonosz tet-

tekre, a' kozhivatalok' rosz

í'oly tatására , az eretnek-

ségre , gyilkosbágra 's t. ef.

ügyelt; eiinek segédi vol

tak a' koztársaság 3 Inqui

sitor jai , kiknek mindenfé-

le kémjeik valának. Ezen

eltörlött Koztársaság' a'

száraz földön a' tö vsal e-

gyütt 310 □ míd térséget

foglala magában 1384000

lakosokkal 24 vsal, 76 nagy

helységgel és 2079 íaluvaí.

Koztársaságban uralkodó

hit a' katholika voli : de

eltürettettek niinda/.álta 1

a' Görögök és az Ormé-

nyek. A' Zsidóknak tulai-

don Kvártéljok volt. A' Pro»

te.stánsok tulajdon isteni

szolgálatjokatiitkon végez-

ték. VelencZének különös

Patriárchája volt és vagyon

most is; az Aqti iléjai Pa-

triarchatus 1750 eszt. törül-

tetett el. (1. Aquileja.) A'

Papságnak sem a' koztársa-

sági dolgokba magokat avat-

ni/sem pedig ingatlan jószá-

gokat szerezni nem voltsza-

badságok. Az inquisitiónak

minden cselekedeténél 3 ta-

nácsbéli személy volt jelen

hogy annak helytelen ité-

leteit gátolhassák. A' koz-

társaság rend szerént való

jövedelme rnintegy 7200000

Ducati d' Argento volt ,

mellyeknek mindegyike 1

német tallért, és 6 garast

ért. Az egyetlen egy ado



volt Takeza , mellyeta' ke- , vsa; régi, igen hires , szép

reskedök tizettek. Hazai gazdag , pompas, és népes

volt csak nem minden köz- vs , 160000 1. kik köztt4ooo

társaság' a/lóssága: és az in- Zsidó találtatik. 1 1/2 mfd

teres' ktfizetésétol soha sem kerülete hoszszasága mint

kelletett tartani , mert a* egy 2000 , szélessége pedig

Küztársaságnak koltsége i- 1,500 ölnyi. Mediolanum

gen kevésre ment. A' hadi ( Mayland ) keletí'elé 36

erö békesség' idejében 15000 mfdreesik; az Adrlaticu-

lovas , és gyalog katoná- mi tenger eggyik oblében;

bol állott; de háború ide- fekszik 72 nagyobb , 's kis-

jén 30000 emberre felment. sebb szigeteken , (mások

Tengeri hatrtlma régi idök- axokat mindöszve 150 szám-

. ben szörnyü nagy volt. A* lálják} mellyek 450 hid,

Koz-társasá?' tengeri hajós- 's bürü által köttetnek ösz-

serege , mellynek nagyobb ve. E/.en hirlak nem is igen

része többnyire Corfuban haeználtatnak ; mert, mi-

feküdt, közön.segesen 9 ha- vel ezen vs' utts/.ái több-

di hajóból , 1,5 gállyából , nyire igen szorossak , és

több bárkákból , és posta nagy kerüléseket kíván -

hajókból állott. A* száraz nak , inkább a' csatornák ,

földi Generálisság mindég mellyek a' szigeteket vá-

egy idegen emberre volt lasztják egymástól,használ-

bizva. E/.en koztársaságnak tatnak helyettek , és eze-

nagyobb szárazfoldi része ken béfedett csónakokban

1803-ban a' Lünevilli bé- }ár 's a' vs nagy népesség*

kességnél fogva az Austriai illy csónakokatmellyek fe-

birodalommal kapcsolta- ketére vagynak festve és

tott ös/.ve , Istriával's Dal- Gondel nevet viselnek , it-

mátia és Albania részével ; ten 20000-nél többet talál-

■ ft' hétszigetek az Orosz Csá- hatni. Ezen igen hasznos

szárnak •jutottak ; de az esatornáknak az a" hibájok,

]Roj-diki Posonyi békesség hogy (mivel azokba az ár-

ájtal attol elszakasztattak, nyekszékek 's más szeme-

• és az Italiai Kirs.gal кар- tek üritetnek) nyáron igen

csoltattak egysryüvé. Az s büdösek, és a' levegot ki-

. 1814-diki Parisi békülés,és gbzblgéseik által megront-

Bécsi egyesülés ereje sze- ják ; azonban hogy ezen.

rent úijonnan Austriai bir. rosznak is gátot vethesse-

hoz kapcsoltattak , és Lnm- nek, a' csatornákat , erö-

bardiával egy Kirs.gá vál- mívekkel gyakran tiszto-

toztattak ( mellynek К on- gattatják. A nagy csator-

stituliója egy a* Lombar- ¿a (Canal grande) mindan-

diáéval, és hasonló az Au- nyiközött a' legszebbik, ne-

striaival. vezetes rajta a' Ponte RiaU

Venedig, P'elencze , (Venetia , to'i híd , melly az ide va-

Venetiae) (45Э 35/ 35" É. ló hídak köztt a' legna-

Sz. 300 o' 4.5" K. H.) ama' gyobb, egyetlen egy 8oláb-

híres volt Velenczei Koztár- nyi széles bolthajtásból áll

saságnak , késftbb az Olasz csupa márvány kobnl épít-

országi Adriaticum tender ve , az egész épület 12000

oszt.nak , most pedig Lomb. szüfa oszlopon fekszik , és

Velen. Kirs.nak második fô miad a' két oldalrólp.ortíj's
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kás boltoktól vétetik kö- zonséges piacz , éssokmin-

rül , mellyek 3 úttzákat denféle ritkaságpk , ezek-

formálnak. Nem oily sokak nek, azon hét lo osztály

utszák valamint diszesek re ezen ve osztatik , rövid

a' csatornyák, mindazáltal leírása ez :

még is raindenütt palléro- Sestiere Sz. Marco az

zatlan márvány kövekkel elsö , és legnevezetesbb fo

ki vagynak rakatva. A' vs osztállya a' vsnak , ez a'

legtöbb épületei márvány, hire s Sz. Márk piatzát a'

vagylstriai kövekböl van- fényes hasonló nevü tem-

nak felépítve ; csak kevés plomát , 's cgyéb pompas

házakat , és köfalakat le- épületeket foglal magában

het találni, mellyek tég- A' Sz. Márk piacza , a' leg-

lából állanának. Egészen nagyobb , és egyetlen egy

's általjába véve Velencze nagy kôzônséges piacz

vsa igen szépen vagyon é- Velenczében , tulajdonké-

pitve , 's sok pompás palo-т pen 2 piaczból áll , és 2

tákkal kérkedik , ámbar magos oszloppal ékesítetik,

azok kbztt , még né- mellytöl kölcsönözi legin-

melly régi , gothusi , kább fényes tekintetét. Ez

és a' szebb izlés néll<ül a' piacz az idegeneknek gyü-

s?ükölködö épületek is ta- lö helyül , a' vsbélieknek

láltatnak? némelyek az é- pedig sétáló tér gyanánt

pítésmesterség czifrasági- szolgál. Lakhelyek az egy-

val felesleg ib megvannak szersmind a' szemfényvesz-

terhelve , másrészrol pedig töknek ; kozép-ponl ja a'

leg több palotáiban az e- farsangi mulatságoknak ;

gész épület hoszsza szerént és itt láthatni leginkább

fedett tornáczokra találni, , Velencze vsának büszkefé-

-— Széke e' vs R. K. Pátri- nyeségét. Köröskörül pom-

árkának , a' ki egyszers- pás fedett tornáczok , éa

mint Dalmatziának Pri- bolthajtások emeltettek. E-

mássa ; ezen kívül egy Gö- /en a' piaczon áll Sz. Márk

rög, és egy Ürmény érsekr temploma melly egy régi ,

nek; és a' Pátriárkai tem- gothusi, éshelyesebb ízlés

plomon kívül 71 kat. Szent- nélkül lévo épület ugyan ,

egyházat számlál (most a* de most a' leggazdagabb ,

plébániáknak száma 29-re és leghíresebb Szentegyház

szoríttatott ) sok, . egyéb àz egész vsban. Pitvarában

templomokkal, i2apátságr látni Sz. Márk képét, egy

gal, és priorátussal , 30 ha- 8 lábnyí hoszszú ércz orosz-

rát, és Apácza klastrom- lányal; ugyan ott állanak

mal, 18 Oratoriummal , 40 a' négy gyönyörü érczlo-

papi-szovetkezésbéli kápol- vak is , mellyek Napoleon-

nákkal , 's 23 ispitállyal. tól Parisba vitettek , dé

Ezekenkívül találtatik it- most ismét a' vsnak visz-

ten. 1 eggyesült és 1 nem sza adattatván régi helyek-

eggyesült gorög templom , re állíttattak. A' templom-

1 Ormény szentegyház , 1 nak egész padlása külömb-

német protestans templom féle kövekböl, oily mester-

vábbá vagyon itt 35 lfö- hogy némeíly helyeken/e*
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gész állatok , 's más. ékes-

ségek tünnek fei. Nagy ol-

tárja pompas , 's a' napke-

leti aiabástromból lévôné-

melly oszlopjai igeri nagy

becsüek. Üégy oszloprol,

mellyeket az Oltárszencség'

Kápolnájában látni, abban

a' vélekedésben vagynak

hogy hajdan Salamon tem-

plomában foglaltanak lé-

gyen helyet. Nevezetes a#

itten találandó Sz. Maria

képe is, mellyet a' mint

mondatik , Sz. Lukács fes-

tett , es szuhség' idejében

a' köz tiszteletre kiszokott

tétetni. A' templom kincse

felette nagy, de ez ritkân

es csak a' vs eggyik Pro-

kátora jelenlétében muto-

gattatik. A' Sz. Ereklyék

köztt találtatik Sz. Márk'

hüvelykújja is, mellyet ö

a' mint hiszik, maga ma-

gának vágott le , és a' Sz.

Márk Evangyéliomának e-

redeti kézírása , de ez a*

portól és az ido viszontagsá-

gaitól már olvashatatlan-

ná tétetett. A' templom e-

lött 3 árbotzfák állanak

ércz os/.loptalpokon , mel-

lyeken innepnapon aran-

nyal hímezett selyem zász-

lók lobognak. A' régi her-

czegi palota , vagy is a' Ve-

lanczei Doge' hajdani la-

kása , mellyben egyszers-

mind tartja vala a' Vel.

Tanács üléseit régi, hosz-

szú, gothusi módra , csu-

pa márványbol készült é-'

pület 8 kapui, és pomjíás

szálái vagynak , mellyek

külombféle ritkaságokkal'

*s remek mívekkel díszesí-

tetnek. A' vs' tömlöczei rész-

szerént az alsó szálák' bol-

tozatja, ésaz ólomból lévô

ház fedél köztt ; (sotto i

piombi) részszerént pedig

a' palota alatt levo nyir-

kos boltozatokbah talál-

tatnak. A' téres szála mel-

, lett, méllybe a' 'nagy Ta

nács szokot vala oszvegyül-

fii kis fegyvenár állott 1500

töltött puskával és 6 t'ól-

téssel a' zenebona veszedel-

minek eltérítésére; a' f'egy-

verek minden 3-dik hónap-

ban ujonnan töltettek meg.

3 másszoba: karddal,pán-

czéllal 's t. ef. vala rakva.

Azon kívül látszatnak ezen

palota' oldalain szép már-

vány szobrok, és falba ra-

kott számos oroszlány fe-

jek, mellyeknek tátott szá-

jokba az úgy nevezett de-

nuntie Segrete'i czédulák

vagy is alattomoS vádolá-

sok hajíttattak kivülröl.

Az új fogház , Márk pia-

czának azon részén épült,

melly a' kis piatznak (pia-

zetta) neveztetik , és a' pi-

acznak nem csekély díszé»

re szolgál. Márk piaczának

másik oldalán a* herczegi

palotával általellenben ,

áll az úi Procuratziának

hoszszú, 's pompás épüle-

te , mellyben nevezetes a-

ma' hires Bessarion Kardi-

náltól gyüjtött konyvtár

régi gorogkézíratival, mel-

lyel Ö hajdan a' Koztársa-

ságot megajájndékozta va

la; ezután erolitésre mél-

tó a' szép régiségek gyüjte-

ménye, a' Gorógok" 's Ró-

maiak' márvány szobrai ,

's a' t. Az új Procuratzia u-

tán áll az ékes pénzverô-

ház (lá Zecca) mellynek

portája <i Oriás . szoborral

ékesítetik. A'legalsóbb bol-

tos tornácz a* Herczegi pa-

lotánál , és az általellen

ben lévô tornácz az új Pro-

turatzia alatt Broglio pia

czának neveztetik ; és¿ a*

Velenczei Nemességnek »é-

táló helyül szolgál. Б' pi-
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acznak tengeri szélénél lát-

szatik napkeleti gránitko-

böl két oszlop, mellyeket

а* kóz vélemény Egyipto-

miaknak tart. Azok kpztt

M tino FalieriDoge" fové-

telétôl fogva senki a' Ne-

mesek közül ált nem mé-

gyen ; most vesztñ hely. A'

felfegy1- етке/.elt hajós sereg

mellynek eleje azon két

oszlopot tekinti , fegyveré-

töl soha se fosztátott meg

a' koztársaság idejében ,

hogy szükségben azonnal

használf athasson. Márk pi-

attzának általellenében va-

gyon a' régi Procuratzia é-

pí'ilete, mellynek tornáczit

számos kávéházak töltik.

Jeles raég e/.eken kívül Sz.

Márk piatt/.án a' Sz. Ge-

nuanp' tempi.ma 318 lábnyi

magas,négyszegletü.vigyázó

's harán? tornyával, melybe

csak egy grádics vezet fei min

den lépcsft nélkül, ezt ôszvér

is járhatja. Ezen torony te-

tejérôl 7 német mfdnyire

lebet látni. Az által ellen-

ben álló toronyban ékes a'

B. 3z. Mária megaranyozott

oszlopképe , és a' mestersé-

ges ¿ra. Ezen vs részben

vasjynak még nehánytem-

plomok, hires paloták , é$

az úgy neveztetett német

ház (Fondac.o de i Tedes-

ohi) melly most alkupalo-

tára fordíttatott , hajdan

pedi? a' Német országi kal-

mároknak rakodóbóltja volt.

2) Sestiere di Castello,

E/.en vs oszt.ban vagyon

ami' hires fegyveres ház ,

melly méltán Velenczének

legnagyobb nevezetességei-

hez számláltatik ; ez egy

különös , magos kofallal ,

és 12 toronnyal érósít te-

tett. szigetet fogHl, melly

nek 5/4 ora ¡árásnyi a' tér-

sége és a' vsnak keleti

szegletjén fekszik. Ezen fegy

veres háznak 2 kapuja va

gyon , az egyyik a' száraz

iöldröl szép híd által ? a*

másik pedig a'* tengerrol ;

itt vagynaknem csakmin-

den hadi mühelyek, épitô

álláeok , hajó csináló he-

lyek, lövö eszköz' fahr, 'з

a' t. hanem a' hadi tárhá-

zak is, tengeri hadi sereg*

tarházai , és a' hadihajók-

лак nyugvó helyek , rrjel-

lyekben azok f'edél alatt

feküdhetnek ; itten rencí-

szerént mindég 2000 ember

dolgozik; kôtél , és vitorla

fabrikában, ágyú öntö 's lö

vo eszköz müvekben , ko-

vács mühelyekben, '5 t. ef.

nem csuda tehát ha ré-

genten olly hôségel volt a*

Velenczei koztársaságnál a'

hadi eszköz. Rilkaság gyf -

nánt mutogattatik itt az

idegeneknek a' Buccentoro

nevü hajö , mellyböl szok-

ta vala hajdan az Adriati-

kumi tengert magában eJ-

jegyezni a' Velenczei Doge,

midñn évenként Aldozó

Csötörtök napján nagy

pompával kieveztetett a*

tengerre , és ottdrágagyü-

rûjét abba hagyittá. Ézen

oszt.ban egyéb templomo-

kon kivíil , jeles az ideva-

ló Patriárkának , S. Fetro

di Castello nevü pompas

nagy ffi temploma neveze-

tes szép márvány pádimen-í

tomával , és emlékezetre

méltó képíratival;az elgyen-

gült és megvénhedt tengeri

katpnák háza;a' talált gyer-

mekek'háza , a' nagy Men-

dicanti nevü ispitály ; a'

Szeminárium ; az új töm-

löcz , és a' fedeles sohajtás-

hídia ("Ponte de SospiriJ)

mellyen a' foglvok vittet-

tek által a' vaUástételre ,

innen s ohajtás hídjának ne
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veïtetett. — 3) a* Sestiere

di Canale Regio, mellyben

többi között nevezetes a'

a' hajdani Jesuiták' Colle-

giuma csillagvizsgáló to-

ronnyal: a' Názáretbéli Sz.

Mária temploma, a* fenyes

Játékszín , és a' £sidók'

•kvártéllya, (il Ghetto).—

4) a' Sestiere della Crore ,

ez e.mléke/etre méltó rit-

kaságok nélkül egés/.en szü-

kölködik. — 5) a' Sestiere

di Paolo, hola/, alku palo-

ta , a' kôzônségeg váltó

kaszsza , a* Scuola (társa-

ság) di S. Rocco , melly

nek épülete méltán a' vs'

legderékabb intézeteihez

számláltattatik ; a' 40000

taller évbélt jövedelme ala-

misnákra, a* szegény leá-

nyok' férjhez adásoícra , 's

egyébb jótéteményekre for-

díttatik. Jeles itt az emlí-

tetteken kívül: a' Sz Fe-

renc.z szerzetesek ternplo-

raa Sz. Antal' szép kápol-

nájával ; és a' Barbarigoi

Palota. — 6) a* Sestiere di

Dorsoduro , így neveztetik

a' szigetnek kosziklás tol

de miatt ; itt sok látásra

méltó templomok vannak;

ugy mint: S. Cosmo' e Da

miano' , Sz. Mária de Car-

mini' , Sz. Mária Maggio-

re* , mellyben mindenféle

ritkaságok találtatnak , Sz.

Mária della Sainte' , egy

klastrommal , mellynek je

les Bibliotékája vagyon,

és a' Sz. Bastiano' templo

ma , melly a* hires Vero

nese Páltól festett képektôl

*8 rájzolatoktól nevezetes.

A' Dogana , vagy is a* vára-

házgyonyorü épüle.t. — Ve-

lenczéhez következendö kis

szigetek is tartoznak : a)

Gindecca vagy is Zuecca'i

eziget, igy neveztetik haj-

dani lakosiról a'ZsidókróI,

kik nagy számmal tenyész-

nek vala itt; a' legutólszor

nevezett vs osztályától egy

csatorna által választatik ;

a' nyolcz templomok kbztt,

mellyek ezen szigetben ta

láltatnak , a' Del Redento-

ra'i a' legnevezetessebb.

Sok fabrikák és tárházak

is találtatnak itten. 6) a'

Sz. Gyórgy (Georgio) szi-

gete Márk piacznak által-

ellenében, hoszszasága 175

olnyire terjed ; itt vagyon

az a' nagy Benedictinus

klastrom m«lly a' hires

Palladio epitö mester ve-

zetése alatt emeltetett , Sz.

Georgio Maggiore' hires

templomával ; melly talán

Velenize vsának legs/.ebb

temploma kívül belöl már-

ványnyal d'szesen borítta-

tott; e/en klastrom' Bib

liotékája egész Velenczé^

ben a' legnagyobb ; a' kla

strom' ebédló szobája és

kertje is méltó az emléke-

zetre. c) Sz. Helena sziget-

je hasonló nevü templom-

mal. d) Sz. Erasmus' s/.i-

getje kis várral. e) il Lido

di Malamocco 1 kastéllyal»

1 kikötö hellyel , és Sz. Mik-

lós templomával. f) il Li

do di Palestrina, hoszszas

sziget, melly másokkal egy-

gyütt a' vst a' tengeri fer-

geteges habok eilen védel-

mezi. Nevezetes itt: a' Mo

lo di Pilestrina nevet víse

lo kógát , melly a' múlt

század kôzepében a' tenge

ri habok eilen kezdett épit-

tetni a' mint mondják

hoszszasága 10 mfdre ter

jed. g) Mi' hele szigete vagy

is a' kis Chiozza Kamal-

dulenzisek' klastromával «

mellynek temploma jeles;

itt vagyon temetö helyek

a' Velenczei protestans ke-

reskedöknek. h) Muran»



exígete , Velencze vsától i

mfdre esik ; ezen szigetben

fekszik a' hasonnevü ve

7000 lakosokkal , melly-

nek ámbár tulajdon taná-

csa vagyon, még is a' Ve-

lenczei tôrvényhatalom a-

lá tartozik , és némünémü,

képea ezen fö vsnak egyik

részét állítja ; 1,5 templo-

tna , és több üvegfabriká-

ji vagynak , mellyekben

nagy tükörnek való üveg,

üveg-kláris , üveg virágok

,'s más mindenféle üveg-

munkák , és sok igen gyb-

nyörü üvegportéka készí-

tetik. A' Cornaroi Palota is

a' festett képekkel tele ra-

ltott tornácza miatt , em-

lékezetre méltó. — Es ezek

Velencze sziget vsnak állí-

tó részei. Ezek a' szigetek ,

melyeken e' fényes 's rop-

Í>ant város tornyosoda

el, a* mennyire tudjuk,

az ,5-dik század elótt kiet-

lenek voltak ; azoknak e-

gyikétkereskedés vé.íet42i-

ben Paduanusok lepték el;

lcésóbb ide futottak Olasz

ország szárazáról is sok Ve-

lenczeiek, midón a' Gothu-

sok és Hunnusok аппак

szép tartominyit dúlnák ;

.de a' va tulajdonképen csak

563 esztendoben támadott,

midöri felsó Olasz orsz. szá-

mos lakosai Albain elötfc ,

ki a* Longobardok királya

volt, és a' száraz földetel-

foglalta, itt keresték 's ta-

találták ezen h.ozzájárúlha-

tatlan szigetekben гаеце-

dék helyeket.. Az akkori A-

quilájai Patriárka is papA

ságával, és sok polgárok-

hxl , itt tilált a' Hunnusok

aczéla eilen bátorságos pai-

zsot. ïgy szárnaazott itt az-

után egy v?, éî koztársa-

sájf , ¡nelly Velenozének

ÇVenetiae} neveztetett , és

a' kôzép századokban vi-

rágzó kereskedése 's hajó-

kázása általnem csak nagy

gazdagságra jutott , hanenl

a* szomszéd tartományokat

is birtokába kerítette. Ve

lencze volt akkor a' nagy ,

és mindenütt hires fö vsa.

a' büszkén virágzó kóztár-

saságnak , melly késobb

külombféle okokból ama'

nagy fénnyét olly annyira

elvesztette, hogy végre 1797-

ben a* Campo Formiói bé-

ke szjerént Austria alá ha-

jolni kénszerítettetett. A*

vs' lakosi nemesekre , ÇNo-

bili) és polgárokra (Citta-

dini) a' po.lgárok , tisztek-

pe , kereskedökre , müvé-

szekre , mester emberekre

és lakosokra (habitanti)

osztattak kikhez tartozott

a' koznép is, mellynek na-

gyobb része hajós. A' ne-

messéritt, valamint kozel

mindenütt, büszke, magát

nagyra tarto, *s az^alsóbb

rendüeket megvetö buta

alkotmány —- megismer-

tették ezt vélek is legin-

kább a' most múlttizedek.

Az erkölcs is csak olly ál-

lapotban vagyon itt, mint

foldünknek legtobb nagy

vsiban, Fôbb mulatságaia'

vsnak ezek : a' kávéház és

Casino , vagy is öszveszö-

vetkezett tarsaságok , a'

Mirk piaczán , Sz. Georgio

Maggiore' kertjében a' kö-

vel kirakott új parton , és

a' Savorgna.no Grófné kert

jében való sétálások ; a*

számos konczertek , és ki-

váltképen a' muzsikás szá-

lák , ámbár ezekböl még

csak a' della Pieta'i szála

maradt légyen hátra ; a*

fényes Játék színek , mel-

lyek кол/.ül legnevezetes-

sebb a' Fenice játékszíne ,

1801 esztendöben csak ket»
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töben iátszottalt, úgy mint

Sz. Angelo' és Sz. Samuele'

játékszínekben. Mulatsá-

gaik kôzé tartozik a' szo-

kás is, melly szerént a' vá-

rosiak kétszer esztendön-

ként kiútaznak a' száraz

foldre, (Juniusban , és Oc-

toberben) hol az ö Villáik-

ban (me/.ei házaikban) ke-

vessé mulatoznak , és innét

ezen idö Villagiaturának is

neveztetik. Barátjai a' Ve-

lenczeiek minden játék ne-

meknek. — A' csónakokkal

tétetni szokott verseng í'u-

tások (Regatta) a' farsang

(Carneval) és kivált ennek

végso három napjai Velen-

czére nézve. — Számossak

itten a' jóltévo intézetek ,

mellyek nagyobb részént

igen jól vannak elintézve;

kivált képen emlékezetre

méltó.a' talált gyermekek

nagy, 'sszéphazok, melly

moslanig mint egy 7000

gyermekeket nevelt vala

fel. A' raár említett köny-

vesházakon, gyüjteménye-

ken, túdós, és mesterséges

intézeteken kívül , taláíni

itten képíró 'srajzoló Aka-

demiákat, 's némely pri

vât társaságbkat. Az okta-

tó intézetek köztt kivált-

képen a' hajókázás' iskolá-

ja, és a' görög Gymnasi

um méltó az emlékezetre ;

holott a' Görögök isalkal-

raas konyvnyomtató mü-

vet birnak. Igen értelmes

mívesek, és mesteremberek

lakják ; Selva Domenico

telescopiumai nevezetesek. ,

Az arany mívesek' és .

gyöngy árosok' száma 1796

esztendöben 47o nél többre

ment ; selyemszövßk 420

voltak. Az ide való fabri-

kák és kézi mívek számo-, .

sak , 's szembe tünök ,; Jki--.

váltképen a' selyem , gum*

mi , szappan , theriak ; 's

üveg fabr. 's a' t. Találni

itt porczelán fabr. is, né-

melly nádmézes házakkal,

vászonfejéríto helyeket, és

több efféléket. Azon kívül

sok hajók is építtetnek itt.

— Kereskedése ezen vsnak

mar most ugyan sokkal a-

lább szállott, mintvoltez-

• elött , midön Velencze az

Europabéli kereskedo vsok

köztt elsôséggel kérkedett;

mindazonáltal kereskedése

még most is jeles. A' ha

jókázás, és egygyütt a' ke-

reskedés is a' kôzép tenger-

re terjed; a' száraz földön

lévô kereskedés kiváltké-

pen Német országgal üze-

tik. A' vs' útszái éjjenként

lámpások által világosítat-

nak. Mivel itten jó forrás-

víz nincsen , minden ház-

ban különös vízkádak tar

ta tnak az essóvíz felfogása

végett , melly azután ho-

mok által tisztíttatik,Bren-

táról is hozatik víz az em

lített víztartókba.

A' Velenczei tart.nyok

egymástól nagyon meszsze

feküdtek, és e' három kö-

vejtkezö f6 osztályra vol

tak felrészelve : 1) La Ter

ra ferma, ez azon tart.nyo-

kat foglalta magában mel-

lyeket a' Velenczei szabad

koztársaság Olasz orsz.ban

bírt. 2) Dalmáczia a'men-

nyi tudnillik abból a'Velen-»

lenczeiek' birtokához tar-

tozott , a' Dalmátziai és

Morlachiai szigetekkel egy

gyütt , kivévén némelly

helyeket, mellyek a' Ra-

gúzai koztársaságot ural-

ták. 3) Levante a'vagy a*

keleti tartományok , úgy-

mint.Perga, és Butrinto

az Epirö'i parton ; Suda és

Spinalonga a* Candiai par-,

ton; Corfu, Pachsu , An
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tipachsu , Cefalonia , Zan- denae rév (Navulo a* l'en

te , Cerigo, Tina , és más

egyéb Archipelagusz' szi-

getei. Morea is ide tarto-

zott, de ezt 1715-ben a'Tö-

rökök elfoglalták , és a'

Paszszaroviczi békesség sze-

trée du Morbihan) 2) Nép

Itáliában , Carnusok mel-

letl lefelé , az Adriai ten-

gernél , hoi most Velencze«

tartomány. Fô vsaik Ra

venna, Spina és Adria.

rent meg is tartották. Е- Venezuela avagy Caraccat , U¡-

ren szép 's téres tartomá- Granada , Spanyolok' Vi-

nyokat Hellytartók kormá-

nyozták , kik a' Velenczei

Nemességbol választattak.

Bonaparte' gyözedelmei ,"

mellyeket Velencze' birto-

kában nyert , ezen koztár-

saságban zenebonákat o-

koztak : az Aristocratiai

polgári alkotmány Demo-

cratiává változott , míg

Campo Formidoi békesség-

által 1797-ben October 17-

kén az Austriai keleti tart.

nyoknak *. Belgyioranak

tudniillik és Lombardiának

veszte kipótolása iránt Au

stria alá vettetett. i8o3*ban

Martziusban az Austriához

került Velenczei birtokok

e* kovetkezo hét tartomá-

nyokra osztattak , u. m.

W'elencze , Viczenza , Tre-

viso , Belluno , Verona ,

Padua , és Udine tart. Ve-

lenczében fo helytartóság

éllíttatott; most pedig Ki-

rályságra emeltettek a' haj-

dani koztársaság birtokai :

Lomb. Vel. czím alatt. A'

7 Jóniai szigetek az elötta'

Francz. birtokhoz tartoz-

tak ; most szabad Társasá-

got formálnak Angol olta-

lom alatt.

Venegono {altó és felsd) két ko-

zel egymáshoz fekvô vsok,

Sevese és Olona fók köztt.

Lomb. Vel. Kirs.ban.

\eneti , p. 1) Jeles , és tenge-

ri hajózáshoz jólértó nép

Céltica Galliában, a' kö-

zép tengernél , f5 vsok Da-

t|oriura (Vennes) és Vin-

cze Kirs.gánák tart ja, dé-

li Amerikában. Hajdan bir-

toka volt a' hires Augsbur-

gi Velseknek ¡5 Károly , azt

egy nagy adósságért , mint

Castilla' koronája' íeudu-

mát , által engedte 1528

eszt. tehát azoknak birto-

kába jutott , de 20 eszten-

dö után , mivel az ide kül-

dött német katona kegyet

lenségének , és telhetetlen-

ségének gátot nem tettek ,

megint elhagyattatott. Fek-

szik e' tart. az atlanticum

tenger és új-Andalusia köztt

és a' tengeri part folytá-

ban mint.egy 400 , béfele

pedig a' szarazban több

mint .300 ángol mfdre ter-

jed. Égalya mérsékelt ; föl-

de olly termékeny , hogy

esztendônként kétszer le-

het aratni , és nagy esor-

dáknak szolgál legelövel.

Cacao, indigó , nádméz,és

a' nyug. Indiának minden

terméke itt bôségben talál-

tatik: Terem torokbúzát is,

riskását , és egyéb min-

denféle eleséget. Arabár

csak kevés bányái látszat-

nak; de a' hegyekben vas-

nak , és éreznek kell lenni

a' mint azt az azokhól k¡-

folyó források jelentik. Szép

erdôségei a' hajó építésre

alkalmatos fával szolgál-

nak. — 1812 eszt. fogva e-

zen tart. új egyesült köz-

társaságot formál , melly-

nek e' 7 tart.nyok* az állí,-

tó részei ; u. m : Caraccas*
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Curaana , Barcelloma, Va- gi vs Basílica Nápolyitart.

riñas, Truxillo , Merida ; ban egy kiégett tüzokádó

Marguerita szigete mind- hegynek hátán, 4000 1. Püs-

öszve 900000 1. kikrészsze- pöknek lakóhelye. — Szom»

rént Spanyolok , részsze- ezédságában vagyon a' ki-

rént pedig Indusok. Fó vea égett Voltore tüz okádó

Caraccas. hegy.

Venezuela , (az az kis Velen- Yenroy , Jülich Herczs. vsa

cze , mert szigeteken , és 2370 1,

karókon vagyon építve) Venthie , la , vs Francz. or-

vagy is Coro, vs a' most szág' Calais oszt. 5900 L

leirt tart.ban , hasonló ne- Ventóse , a' szeles hónap , ha-

vü tengeri öbolnel, melly todik hónap ¡a a' Franczia-

egy mesterséges fó által Reszpublika kalendariomá-

Maracaibo tavával kötte- ban, 19-rîik Febr. 20-ik Már-

tik öszve; eddig egy Hely- cziusig tartott.

tartónak, és egy Piispük- Ventotiene, Vendutena , eggyi-

nek szolgált lakhelyül. ke a* Ponti szigeteknek a*

Venezuela, tenger-öböl déli Tyrrhenumi tengerben , 4

Amerikában , Venezuela mfdre ész. felé Ischia szi-

tart. és Rio de la Hacha getétól, ift mfdre ho's/.s/.ú,

köztt , eggyik része az At- és sehol se szélessebb 500

lanticum tengernek , 27 lábnál , kis kikötö hellyel;

mfdre terjedbé a' tart.ban. termékeny , és csak 1769

Xenicnii , p. ész. Britannia esztendötol fogva mintegy

Rom. ban, Dunnegal Gróf. 300 embernek lakhelye.

ban lakott nép. , \ep Wettendorf , hoszszu ma-

Ven/oe , С50Э 22' 17" E. Sz. gyar mvs Vas Várm.ben

23Э 50' 16" К. H.) erös vs Szombathelyhez 1 ifi mfd

eggy. Belgyiom Kirs. Gel- F. U. Gróf. Erdödy , kinek

dria tart, felsotájján, Maas kastéllyával diszesíttetik.

fónál , mellyen által alkal- Lak. magy.- kath. számok

mas repülö hid ve/.et , 900 950 tulajd. pléb. és temp.

részént: hajósok, kocsisok, del. Itten sok Czigányok is

's a' t. Ezen vs mellett kez- laknak , kik robotákra is

dódik a' Fossa Eugenia ne- unszoltatnak.

vet víselo mesterséges fó , Veprinat, mvs Istriában ; tar-

mellyet II Filep Spanyol tozik a' Kastua uradalmá-

Kir.nak leánya Clara Isa- hoz. Fbldejóbort, olajfa-

bella Eugenia Hollandiá- bogyót, gesztenyét, babér-

nak hajdani Helytartónéja fát , és rozmaringot terem.

ésattatott ; 7 mfdnyi hosz- Lak. mint hires vadászok

szú , Rheinbergig terjed , israéretesek.

és most romlásra jutott. Verg , Virri , vs, és kis kikö-

Venloon , vs az eggy. Belgyi- tö Spanyol Granada tart.

omi Brabant tart.ban , 350O ban , a' Cartagenai (Gol-

lak. fó obolnél.

Vcañones , Venones , Rhaetiá- Vera, nagy helys. Spanyol

ban, Comoi tó mellett la- Navarrában Pampelona rae-

kott nép; fó vsok ("Claven- gyében, Francz. ország' ha-

na, Cleven Chiavenna) táránál. ?

Venosa, (a." régi Vernusiaj té- Vera, Veratastr, Gallieot fo

il, és 2»oo 1. kik nagyobb

' ' t . i. _ : 1 1. 1 î . _ j.

 

föld-



vize Maczedoniának , Gö-

Tög orsz.ban , melly a' Sa-

lonichi öbölbe szakad.

Vera, fö Lomb. Vel. Kirs.ban

melly Pavesano tart. leg-

alsóbb részében ered , éa

Pavía vsához Pó fóba öm-

íik. -,л\ i. :: \ - , V

Vera Cruz, torvényszékes ke-

rület új. Spanyol ország*

Mexico V. Kirs. Tlascala

tartmyában, 4141 □ mfdet

foglal térsége , 156000 1. Fö

vsa

Vera Cruz, (19o n' 52//É. Sz.

98э 29' N. H. Páristóí) Me

xico tenger öbölnel fektzik

16000 1. uem elég bátorsá-

g03 kikötövel; melly ész.

tájjáról ingó homokkal 's

nyug.ról egésségtelen mo-

csárokkal keríttetik a' vs-

. nál csak két bástya védel-

mezi , de meszszebb a' vs-

tól mintegy 400 francz. öl-

nyire S. Juan d' Ulloa vá-

rától oltalmaztatik. A' vs

legnagyobb általméroje

mintegy 700 francz. ol,szép

egyenee útszáji , és tengeri

Itôvévàlt csillag klárisból

épült házai vagynak. Vera

Cruz vala eddig egész Spa-

nyol Amerikának legneve-

zetesbb kereskedöhelye , A-

merica* kincseinek terme-

szetes kôzép pontja, min-

den új Spanyol orsz.bólki-

jövö terméseknek , és por-

tékáknak , valamint azok-

nak is mellyeket Europa

ide szállít, tárháza. De ki-

váltképen virágzott e' vs

midôn minden 2 esztendö-

ben az elött kikötöjet a'

Cadixinagy Spanyol hajók

töltik vala, mellyek ittle

rakván portékájokat , éret-

tek aranyt , èziistôt , kose-

nillabogárt , bort » vanil-

liát, indigót, jalappát, és

más termékeit ezen gazdag

tájjnak viszik vala viszsza

Spanyol orsz.ba. Ittszállott

ki hajójából Cortez , Mexi

co hódoltatója 1519 Apr.

21-kén.

Vera Cruz., 1. Heil. Geistland.

Vera de Placentia , к is tart.

Estremadura Spanyol tart,

ész. végén. Ezen tartomá-

nyocska csak egy völgyböl

áll a' hegyek köztt , melly

mintegy 14 mfdre terjed ,

és mindenütt termékeny.

Veragua, új Spanyol ország*

Gvatimalatôrvény ker.nek

déli tájja a' Darieni föld-

■ szorúlaton hegyes , de e-

züsttel bövelkedö. Fö vsa

S. Jago de Veragua.

Veragri , p. Celt. Italiában ,

Centronok mellett , Alpe-

sek tovében , lakott nép ;

fö vsok Octodurus (Mar-

tigni) Rhodanus vize ke-

resztül foly rajta.

Vera Paz, új Spanyol ország*

Gvatimala torvény ker.nek

tart.nya,Honduras öbölnel,

hegyes , de csokoládébab-

baí , kassziával , szassza-

parillával , mézzel , viasz-

szal , és más többel bövel-

kedik. Hasonnevü a' fö vsa,

melly máskép Cobannak is

neveztetik.

Verapole , keleti India' Bom

bay Angol Helyt. Travan-

kor tart.nyának helysége ,

egykath Szemináriummal,

Karmeliták' klastromával,

és mind a' két nemnekva-

16 Katechuménus házzal.

J79i-ben Tippu Sahebtól

elrontattatott.

Vet ataser l. Vera, fó Bosniá-

han , Horváth országi ha-

táron , Száva fóba ömlik.

Verbenico , vs , a' Dalmácziai

Veglia szi^etén , hasonne

vü hegynek tôvében , 1200

1. l kastéllyal, és egy bá-

torságtalan mocsáros, kikö-

tövel.

Verbicze , tôt mvs Liptó Vár
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megyében P. Ü. а' К. Ka

mera , lak. elegyesek Vág ,

es Szereczka vizek mellett.

46 kath. es 1280 luth. 1.

Yerbo , Werbowe , Vrbau , tôt

mvs Nyitra Várm. Galgócz-

tól 3 l/t óra, F. U. a' Csest-

hei uraság, 4°o h. 6000 1.

kath. tompl.mal , és evàn.

orat.mal , harminczaddal,

*s szftlft miveléssel. Itten

sok szabók laknak , kiksok

paraszt ruhákat készítenek

az eladásra.

Verboct , Werbowce , nagy és

népes tôt falu Nyitra Várm.

Jawornik hegytég mellett

a' Morvai határon. Berencs

urad.hoz tartozik. Lak. na-

gyobb részént lutherán.

kath. és luth, templommal,

harminczaddal, és serfözö-

házzal.

Xerbotano , nagy vs BosniA-

ban, mellyben sok török

kereskedö, és kézi mives

lakik.

Vercelli, (45a 31" Е- s*. ^3Э

49' К. H.) Vercellese tart.

fo vsa Piemontban , a'

Santhiai mesterséges fó-

nak Sestába szakadAsa mel

lett ; Püspök lakhelye 1616

I. Az emlékezetre méltó Me-

diolanumi kapuval , S. Ma-

ria-maggiore'templomával,

tanátsházzal , a' nagy ispi-

tállyal , és a' Helytartoság

" palotájából ékesítetik's a' t.

. Itten az aáztalosok mester

séges portékákat készítnek.

' Kereskedés : gabonával ,

riskásával , hüvelyes ve-

teménnyel , szénával , еэ

más foldveteménnyel üzet-

tetikkétszer szokott eszten-

dônként tartatni vásárt ,

- mellyek nagy hasznára

* - szolgálnak.

'Vercellese , bizonyos birtok

' Piemontban, mellynek ha-

tárai e/.ek : ész.ra és kel.re

a' bomb. Vel« Kirs, délre

9 —

Montferrat , é*s nyug.ra Ca-

navese tart.

\erchen , Verken , hivatal , éa

nemes Kisaszszony klastr.

elö Pomerániában , Peene"

Cumerovi tóból való kifo-

lyásánál.

Verde, (marej az Atlanticumi

tengernek eggyik része ,

melly a' zöld foktól , és. a*

Nigritziai parttól egészen

á* zöld fok* szigetjéig ter

med..

Verde , \. Zöldfokszigetek.

Verdeck , Г. Overlop.

Verden, Herczs. Német orsz.

' Ves/tfáliai ker. melly dél

re Hoya Orófs.tól, nyug.

ra Bremen Herczs.töl , ész.

ra pedig , és kel.re a' Lü-

neburgitól határoztatik ,

mintegy ónémetmfd hosz-

szú , és ugyan annyi széles,

»6090 1. 's 220 faluval. Ez-

elött Püspokség volt, melJj-

nek a' Vesztfaliai békesség-

kor birtokai elvétetvén Své-

tzia orsz.hoz kapcsoltattak.

Késfibb ezen Herczs. az ész.

háborúkban nagy" Somma

pénz' lefizetésért a' Braun

schweig Lüneburgi Válasz-

tó Fejedelemnek éngedte-

tett által ; minekñtánna

1719 tôrtént alkuban Svéd

orsz. egészen Iemondott vol-

na róla. Az újabb idökben

Francz. ország' Veser tor-

kolat osztályának állító

része volt ; most Burkus

Királyé. Fö vsa

Verden, Verdia, (52e 55' 37"

É. Sz. 260 52' 24" X.' H.) a'

hajókázható Aller fó mel

lett , ¿94 h. 3600 l. 's deák

oskolával. Szomszédságá-

ban vagyon az Uhlemülli

savanyú víz , melly a' Pyr-

montihoz hasonló.

Verdnik , mvs , Slavoniában,

Szerem Varm.ben , RumA-

tól i iA óra. Illoki urad.

hoz tartozik. bak. Hlyru»
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sok ésó-hitüek. Vásárttart. ben azok a' hajók , mellyek

Xerduitt , \7er dúo, kis vs Tö- ezen ai úton mennek , tris

rók orszr. Rum-Ili tartomá- vizet szoktak meritteni.

nyában , a' fekete ten- Xeres tenger , v. az Arabiai

gernél. lengeröböl, a' Tórükóknél

Verdun , Verodunum , (49o 9' Mectai te/iger; ez tenger 0-

24" É. Sz. 23o я'^'К-Н.) bol Asia és Afrika kö/.ött

nagy 's erös ker.béli fö vsa mèllynek hoszs/.asága 300,

a' Francz. orszâg' MaaS a' legnagyobb szélessége 00

oszt Maas fónái, 10170 1. néra. mí'dnyi. bsz. íelé Suez

Bór , Sersch, Liqueur , Kon- száraz szorúlattal , melly

fektfabr.val, olajjal's t. «f. , által a' kozép tengertol el

kereskedik. válasz.tátih k. íelé Arabia, d.

Xerdun , vs Francz. orsz. Tarn felé Babel-MandeL tenger-

és Garonne oszt. Garonne szor.úlal, melly által egys/.er-

fónál 3440 1. 'smindaz Oceántól elválik

Slerebély , Matra Verebély , végre ny. íelé Habessinia és

falu Nógrád Várm.ben , Egyiptom határozzák Sok

Zagyva vize , és Mátrahe- kosziklái raiatt a' hajóká-

gye mellett , S/.akálltól 4 zásrá igen veszedelmes, de

1/4 ¿ra , F. U- Alraási fam. ma igen kevessé is hajókáz-

Lak. Magy. kath. A' mel- tatik minek utánna az út

lette levo Sz. kút , és ke- kel. India feie Afrika kö-

gyes Boldog Aszszony ké- rül feltaláltatott ; nevét a'

pétol nevezetes,y sok veres kláris sxáraktól

"Verebély, Wrable, vídám ma- vette.

gyar mvs Bars Várm.ben, Xeresto , kis fó , Campagnadi

Zsitva mellett , F. Ü. az Roma Papa tart.nyában ,

Esztergomi Káptalan. Lak. melly Teverone fóba sza-

Tótok , Magyarok ; több kad.

nemes Kuriákkal , pósta- \ereto , Santa Maria di Vere-

hívatallal ,' 1 híddal , és to, kis vs, a' Nápolyi Ter-

kath. pléb. templommal, ra di Otranto tart.ban.

Lak. mind kath. számok Ver/eil , vs Francz. ország*

1060. felsö Garonne oszt. 2140 1.

Xerecike , (alsó) Orosz mvs Verg<ira , 1. Bergara.

Beregh Várm. a* GallicZiá- Vergato , csekély vsa az Egy-

ba vezetó útnál , sóhíva- házi Bologna birtoknak,

tallal , harminczaddal, és Reno fónál. délfelé 3 mfd-

pléb.val. Itt gyakran az re Bolognától.

úgy nevezett magyar gyé- Vergellus , kis fó alsó Italiá-

mántok, v. is szép kis he- ban. Ezt Hannibal mero

gyi kristályok találtatnak. Rómaiak holt testeivsl hí-

Sereinigte Staaten v. Nord A- daltatta által , 's úgy ve-

merika, 1. Északi eggy. A- zëtte által hadi aeregét.

fnerikai szabad koztársa- Vergora , falu, Dalmácziában,

eág; és szôvetséges Statu- hason nevü tónál ; ha ¡dan

sok Amerikáb'an; igen népes mvs volt , de a*

Vereinigungj-lnsei , 1. Napoleon kiáradás miatt szegénység-

9zigetje. re iutott 's lakósaitól na-

Xerero , -sziget , Malacrából gyobb részént elhagyatott.

Asiába vezetö útnál, 7 mdre Verja, kis régi vsa a' Spa-

Piliifótorkától.Ezen sziget- nyol Granada, tart.nak.

Xeria ,



Verla, Deroea , Maczedoniá-

nak vsa Gbrög orsz.ban,

Salonich ûblének általelle-

nében.

yjeririas, vs déli Amerikában,

Spanyol új Granada vicze

Kirs.nak Popayan tart.nyá-

ban, hol a' legjobb Kanas-

ti dohány terem.

Xetirrungsthal , 26 órajárásnyi

hoszszú völgy , melly rit-

kán látógattatik emberek-

töl , Egyiptomban, Kahi-

ra es Suez l<oztt.

Verlach , 1. Ferlach.

Verlia, kis vs , Natoliában a'

Marraorai tengefnek ész.

partján.

Yerlicti , kis erñsség, Dalmá^

tiában sziklás domb' tete-

jén közel a' Zetina fó' tor-

kolatjához.

V erlornen Sohnt- Intel , (az el-

Vesztetett íiú' szigete) a'

baratságos szigeteknek egy-

gyike, Aus'tráliában.

\ermajo , tengeri helys. Spa

nyol ország' Biscaya tart.

nyában 1 kihótóvel.

Vermajo, nagy fó déliAmeri-

kában , melly a' Cordille-

rekból ered , és Paragvay-

ba szakad.

Уermenton, ("47° 41' E, Sz. 21o

8' K. H.) vs Francz. orsz'.

Yonne oszt. 2.300 1. ée szö-

10 míveléssel. Szonlszédsá-

gában vagyon az Arcisi

cseppköves nevezetes bar-

lang.

Vermejo , vs Biscaya' tengeri

partján, szép kikötöyel.

Vermont , (420 43' 50" É. Sz.)

ész. Amerikának szabad

koztársasága, Connecticut,

Otter-Creek , Onion-Rivei-,

Lamoille , Mischiscoui, és

Pültney fó mellett, 'sa't.

414 □ mfd nagys. 's 251020

I. A' zold hegy foka által a'

kel. és a' nyug. részre osz-

tatik , Champlain tóval. A'

nyug. részében vagyon:- a'

HÜB. LEX. V. ÙAÂ.

Benningtoni Grófs. Rut

land, Addison, ¿s Chitten

den Grófs. a' kelefibeh pe-

dig: Windham, Windsor,

és Orange Grófs. találtatik

itt, vas, fa , gyapjas ál-

latt , vad állat, hal , 's t. ef.

Vermo , Istriának mvsa i/i

óra járásnyira Fiumetúl.

Vernate , Helysége Piemonti

Tenda Grófs.nah.

Vernazto , Gonua Herczs. hely-

sége , a' tenffernél.

Vemett falu Francz. orsz. ke-

leti Pyrenaei oszt.ban meleg

ferd&kkel.

Yerneuil, Vernoliüm , (48® 44'

É. Sz. i8-> 3,5' K. H.) ve

Francz. orsz. Eure oszt. 700

és 5280 h Eure fó mellett.-

készítetik itt gyapjú mate

ria, Йог, és vasportéka.

Vemon, (49э б' É. Sz. 19O 9'

К. H.) vs ugyan ott, Sei

ne fónál 4070 h

Vemoux, vs Fraricz orsz. Ar-

deche oszt. 2220. ï.

VerOcte, IVerowce, magyar fa

lu , Neográd Várm. jó hal,

's néha viza fogással , és

kôszénneï.

Verdete Vámiegye , Cottus Ve-

r&czensis, Verovitzer Ge-»-

spanschaft , Slavoniának

nyug. északi részeit foglal-

ja ; az É. Sz. 450 16' és 45o

59' a' K. H. pedig 34o 5%'

és 36" 48' te," alatt fekszik.

Ész.ról Somógy , Baranya

és Bács Várm.kel batiros,

holott azoktól a' Dráva ,

ettöl pedig a' Duna választ-

ja , kel.röl Szerem Várm.

délrÔl a* Bródi Határ örzü

Regement , és Posegá Várm.

magas és erdös hegyekkel,

nyug.ról pedig a' Horvát

Sz. Györgyi kitona vidélt

kornyékezú Földe róna 's

bótermékenységü , gazdag

a' gabonának minden ne-

meiben, déli és délnyugo-

ti szélei hegyesek , jó bort

21
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es gyümölcsöt Leremnek M*

yált Veröcze és Orahovicz

vidékei. Fói a' határos Drá-

ván és Dunán kivül mind

csekélyek , és inkább patak

nevet erdemelnek,- ezek kü-

zül jelessebbek : a' Kar«.;i-

cza , ez Posega Várm. Szé-

lein ered Melyány és Sze-

kulincze falúk kór'nyékei-

ben a* Veröcze jár.ban, ész.

nak és kel.nek irányzott

folyásában számos pata-

koktól u.m. Vucsicza, Vu-

csinszka 's a' t. oblosítteük,

Walpó és Petrievcze falait

mosogatván az Eszéki já-

, rásban Petrievcze alatt a'

Drávába ömlik ; а* Brána

' na víze Veröcze vidékeit

iLedviti ; a' Csagyavicza ,

melly csatornábaszoríttat-

ván Kapincze falu felett a'

Drávába szakad ; a' Vuka,

Borovik kürnyékében a'

Diakovári jár.ban ered ,

Koprivna tájékán Szerem

Vármegyébe tér, és Vuko-

várnál 30—46 lépésnyi szé

450 51' К. H. 350 1$' 30"

alatt, nivs hasonló nevü

Várm.nek nyu£. északi szé-

lein Babocsától 4 órányi-

rat< F. U. a' Veröczei Gróf

Pejácsevite , kinek díszes

kastéllyá"al éke&íttetik.

3200 kath. 70 ó-hitü , és

106 Zsidó lakosokat szám-

lál; nagy részint Illyrusok,

kevés Németek és Ráczok.

Vagyon tulajdon pléb. és

Szentegyháza Sz.Rókus tisz-

teletére szentelve ; a' Sz. Fe-

rencz szerzetesinek klas¿

tromja , Lovasság kaszár-

nyája, levéltárja 'sa* t. Kör-

nyéke kies és Brána patak-

tól nedvíttetik; délrôl fek-

vö hegyeiben jó gyümölca

és bor terem ; látni itt há-

rom kápolnákat is ugyminf :

a' Sz. György , Sz. Három-

ság, és a' Sz. Kereszt ká-

polnájit;

\eróla-Alghisi, kis vsa Velen-

czei Bressano tart.nak.

Verolengo , Piémont városa

4020 I«

les torkolatjával a' Duna- \eroli , Verulae , régi kis vs

ba szakad. Mocsárjai kö- az Egyházi birtokokban.

zül nevezetesebbek •. a' Ko- Veromandui, Viromandni, Gal-

logyvári vagy is a' Palacsai liában Áttrebatesek rael-

JLo ~ ' ТЛг\т\\сИ ГУЛ Г» i ■ С íí T» Ti Ir .
es a" Dombéi mocsárok.

Nagysága 83П mfd ; 131000

népességgel. Xakosi Illyru

sok , Németek , Ráczok , es

csak Eszék körül találtat-

nak kevés száninial Magya-

rok. Kath. ó hitüek; kevés

eggy, görögök, luth, és réf.

a' Zsidóság itt

szokot mesterségét ûzven.

1 erös várat , 1 Sz. királyi

vst, 1 püspöki vst, 9 mvst,

237 falut, és 7 pusztát szám-

lál. Portája70. A' Veröczei,

Diakovári és az Eszéki já-

rásra osztatik. A' Zágrábi ,

Pécsi és a' Diakovári Püs

pöki Megyékhez tartozik.

Fö vsa Eszék.

Vgrôcit , Veroviczium , É. Sz.

lett, Isara vizén fellül, (hol

mái Vermandvis) lakott

nép; fö v»ok Augusta Ve-

romanduorum (St. Quen

tin)

Verona. Augusta, Catullus ha-

zája, hires, régi, nagy vs,

■>У» görogoK, íum. es rer. 1. Verona.

Zsidóság itt is 'cenyészik Verena, régi, nagy, 's díszes

fö vsa Veronese tart.nak

Lomb. Vel. Kirs.ban fek-

szik (*¥P 41' K. H. és 45Э

its' 2" E. Sz.) igen szép ró-

nában , melly hegyektöl

keríttetik, Etsch vize mind

a' két oldalán , 4 híddal ,

Diakovári Püs- mellyek a' fó álfal kettö-

vé szelt vst öszvekötik , ám-

bár a' bal parton fehvö vsi

rész hostáthoz inkább mint



Tshoz légyen hasonlóbb.

Verona vsa szép , bátor, ré

gi ízíés szerént légyen épít-

ve köre 2 geogr. mfd , és

némü némü erossóge is va-

gyon. Útszái többnyire gör-

bék , éssz0ros3ak, mellyek-

nek oldalain a' gyalogokra

nézve fedett tornáczok

vagynak , de mindazáltal

némelly szép útszái sem

hibáznak. Lakosinak szá-

ma 3,5890 megy. A' legtöbb

épúletek , hídak , és fedett

tornáczok' pallókovei már-

ványból valók , mellyet Ve

rona körül35 helyeken tör-

nek , de kiváltképen Baldo

hegyén, hol festö fold is

ásatik. Széke egy Püspök^

nek, kinek kathedrális tem-

ploma jeles régi , gothusi

épület. A' kôzônséges pia-

czok kö*tt Piazza dei Sig*

nori nevezetesebb, azonta-

nácsházzal , a' .mellyen «*

koVetkezo hires Veronai

születésü férfiaknak lát-

szatnak diszes szobraik ,

u. m. Catullus' , ^milius,

Macef' , Cornelius Nepoa' »

idösbb Plinius', Vitruvius',

Hieronymus Fracastor' , és

Márchese Maffei halha-

tatlan férfiaké. Jelesek az

itt találtató képeknek , ré-

" giségeknek , 's egyébb rit-

kaságoknak szép privât

gyüjteményei, számosak itt

és ezen tájban mindenféle

római régiségek is mel-

' lyek közzül a' római Am-

phitheátrum, melly Are-

nának neveztetik , legin-

kább méltó az emlékezet-

re ; ezecr roppant fényes ré

gi épület tojásformájú 464

lábnyi hoszszú , és 367 szé-

les, köre. 1331 lábat foglal;

köröskörül 4,5 sorban szép

márvány székék látszatnak,

mellyek 22000 embernek

könnyen hëïyt adhatnak.

Ezen Arenában, melly most

is jó állapotban tartatik ,

máiglan is némellykor ál-

latokkal küszködesek tör-

ténnek. Tudománybéli in-

tézeteihez : a' fö oskola , az

Academia Philarmonico-

rum , mellynek gyülekezö

helye falaiban számos em-

lékjelek 's felírások talál-

tatnak , mellyek részént a'

vs tá¡ jaban ásatattak' ki,

részént pedig máshonnét

gyüjtettek ide öszve Jeles

a' képíró Academiája is.

Számosak tímármüheíyéi ,

jó börkesztyü , selyem és

gyapjúmateria fabrikák-

kal. Kereskedése az Alpe-

seken keresztül virágzó.

Verantte , tart. hajdan a' Ve-

lenczei Koztársaságban

most Lomb, Vel. Kirs.ban

Etsch folyta mellett., a'

Tridenti Püspokség, il Vï-

centino , il Paduano, il Po-

lesine di Rovigo , Mantua,

és Bresciano tart. köztt.

Gyönyörü egésséges , 's ter-

mékeny tart. melly deltöl

ész. felé 10—12 mfd hosz

szú , ,és nyu?.ról* kel.nek

kevesé szélesebb ; olajjal ,

borral, és baromfival bo-

velkedik leginkább. i8o«r

ben nagyobb része Austri-

ához , a' többi pedig a'

Cziszalpinai kôztàrsâsâg-

hoz csàpatott a' Posonyi

békességtbl pedig , ( 1805)

az Olasz országi', alsó Etsch

oszt.nak volt állító része ,

most a' Lomb. Vel. Kirs,

nak tart.nya.

Verpeléth, mvs Heves Várm,

ben. Tama jár ban , a' ne-

vü fó víz mellett , Egertñl

1 1/2 óra. F. U. B. Brüdern,

és más uras. Lak. Magy.

kath, tul. pléb. jó határ-

ral , és gyümölcsös kertek-

kel.

Vefra, Villa , fó a' Genuai

21 *
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Herczs.ben melly аг Appen- dáltatott, most a' Francs,

nini hegys.ben ered , és Sar- Prytaneumnak széke.

zanán íeiiil Macra íóba öm- Versehe , fó, melly Sveczia

lilt. országi Lapplandban ered,

Verraether-Eyland , 1. Niuta- és a' fejér tengerbe ömlik.

bulaba. Verschott, vs Francz. orsz.

Verre , hegyí'ok , az innensö felsö Rajna oszt. 3670 1.

Calabriaban , Nápolyban. Verseci, (Werschüta) (450 4/

Verrei, Vitricium, kis vs , 26" E. Sz. 38o 59' 30'' К. R.)

Piémont' Aostai ker. Doria, nagy mvs Temes Várm. F.

's Baltea f'ónál , erös he- U. а' К. kamara 6000 Né-

gyen épült várral, és 150 met, Rácz , uj-Görög, és

ház. Magyar 1. 1400 h. jó bor,

Versa, fó a' Pavesano tart. selyem és riskása termesz-

ban, melly Piacenzai hatá- téstel, (mar 1783 eszlendö-

ron Fó loba szakad. _ ben 16000 mérft riskása a-

Versaille* , (48o 48' st»' É. Sz. raltatott bé , most sol.kal

»9° 47' 7" K. HO s"p , új , több) Vagyon selyení fabr.

's kellemetes ío vsa Franc. lovas katonák' kaszámyá»

orsz.! Seine, és Oise oszt. ja, kath. és nem egçy es&lt

Páristól nyug. felé 4 óra gürög templom. A' Verse-

járásnyira, 27500 (hajdan czi nem eggyesült gürög

80000) L róna tájban feküt» Püspök' lakhelye.

vén egyenes, 's szép épü- Versmold, vs , Vesztfaliai ker.

letekkel ékesíttetett útszák- ben Ravensberg Grófs.ban,

kal kérkedik ; a' Revolutió templommal , 2 oskolával,

elött XIV Lajos idejétftl 180 h. és 930 1. kik köztt

fogva Francz. ország' Kirá- vagy 1*7 takársok , e/ek

lyai' fényes lakóhelye , eszteüdonként 346000 fran-

mellyoek felépítése 1000 kot érô vâszont készítnek.

miliónál több Livíebe ke- Xersoy , Vartoyx , kis vs Gex

rült. Föbb jelességei kôzé tart.ban , a* Genf, tónál,

tartozik a' szép 's igen hosz- hason nevii fó melh ti,melly

szú kert , mellynek ugró- ezen tóba ömlik, tágas rév-

kútja 80 labnyira lovelîi vel , melly nagyobb hajó-

a' vizet. A' küzonséges kat is birhat. Vagyon 1 tég-

konyvtár a' szép ispitály , ïa égetô kemenczéje , por-

a' Lyceum , Atheneum , czellán fabr. és nehány 6-

Gymnasium, musika, füld- rásai.

merö 's lovagW oskola, a' Véries, szölöhegy, Komárom

némasiketek intézete , a' Várm. Pest vsától 7, Szé-

foldmíveléstársaság , hires kes-Fejérvártólpedig4mfd-

fegyverfabr. automasi óra- re jó borokat nyújt*

intézet , 's t. ef. Ezen vs Verton, vs Francz. orsz. mUé

most a' Püspöknek , Prae- Loire oszt. 4030 Г.

fectusnak , a' fóbenjáró dol- Vertus , Virtudum Castellum,

gokat illetö , polgári , és vs Francz. Mame oszt. ré-

kereskedéíre ügyelö tör- gi várral, 3600 L és ezolö-

•vény széknek lakhelye. A' mivelésseï.

nagy Parkban fekszik a- Verne, Verua, kis eros vs, bo

ma' hires Sz. Cyr Aszszony sziklán , Piémont' Aosti

apátság , melly Mainte- tart.ban, közel ar Póhez,

non»*' Aszszonyságtól fun- a* Guerbignan i kis vár ál



tal védelmeztetik , melly

közel ahhoz hasonló képen

kosziklán fekszik.

Verulamium , vs Britannia

Rom. Catyevchlanusok föl-

dén , Caesartól megvéte-

tett, hoi most St. Albans.

Verviers , szép vs Liittichi

Herczs.ben , Wege fónál ,

Hodimont, Francomonta ,

és Ensival szomszéd helyei-

vel, 16000 t. számlál ; legbe-

csesbb posztó fabr. válasz-

tó yízzel , fekele szapan-

nal , és jó pastétom sütés-

sel. .

Vervius, (49o 50' É. Sz. ai*

34' tí. H.) szorgalmas kis

vs Francz. orsz. Aisne os/,-

tály ker.béli fôvsa , fekszilj

dombon , Sarrehez közel ,

3000 1. Linon , és batíz-

gyólcs fabr. Gabonával,és

gyolcsal kereskedik.

Vtinu/o, kis vs Piémont' Sa-

luzzo birtokában , 5000 I.

Vescitant , p. Hispaniában la-

kott nép , Osea (Huesca)

megvett fö vsokból Helvius

vezér 20 mázsa , 438 font

ezüstöt vitt Romába.

Vescovato , 3 vagy 4 mfdnyi

darab fold a' Lorab. Cre

mona tart.ban, hasonnevü

fôhellyel.

Vesle, kis fó Francz. orsz.

ban melly Aisne oszt.ba

szakad.

\esty , Veilly, kia vs Francz.

orsz. Aisne oszt. Vesle fó-

nak Ais ;ébe szakadásánál.

Vezoul, Vosolium, (47o ¿o'É.

. Sz. 23o 4З0 K. H.) régi, és

szép fö vs Francz- orsz. fel-

80 Saone oszt. teke formá-

íú hegynek tôvén , 5400 1.

és 1 pléb. templ.mal. A*

földterm -seivel kereskedik.

Közel ide vagyon Fräis-

Pnit forrása , melly közön-

ségesen kicsiny , de néha

úgy megárad , hogy vize

az egés» tájjékot elborítja.

Vessini , p. Sabinusok' mara-

déki , Reí. Italiában , A-

ternus vize partyain egéss

tengerig kiterjedtek; ifja-

ik vadászat-szeretok vol-

tak; L. F. Camillus és D.

Jun. Brutus CC. alatt fegy-

verre mertek kelni a' Ró-

maiak eilen, de Brutus ál-

tal megaláztattak , Cutina

és Cingilia vsaiktól meg-

fosztattak ; egyéb vsaxk vol»

tak : Angulum , hoi most

Ortona , Pinna, most Git

ta di Penna , 's a' t.

Vesuia Viso , 9587 lábüyi ma

gas hegy a' Cotti Alpesek

kóztt, mellyekben a' Po-

fó 2 forrásból ered. ч

Vesuvius, Monte di Somma,

ré^i tüzokádó hegy, melly-

nek visgáltatása pregebbik

Plinius életének vesztébe

tellett ; ez most is ntpról

napra irtóztató képen dü-

hösködik , 2 1/2 órányira

délfelé Nápolytól a' tenger-

töl pedig , mellynek színe

felett 3680 láb. emelkedik

1 órányira fekszik. Csúcsa

tekef'orma , ennek alapja

30 Olasz (15 óra) mfdet

foglal korében. Szünetnél-

kül füstölög , mellyben éj*

jenként lángok látszatnak,

A' mi idószámlálásunk' kez*

detétol fogya csák mintegy

30 fö kitorések számláltat-

nak i ezek köztt a' 79 , 472,

1631, 1694, 1767,1779,1794,

és 180.5-dik esztend&ben tor*

téntek , a' legnevezeteseb-

bek, az 1794 esztendöbeli

kiütés által a' gyönyörü.

Torre del Greco nevü hely-

ség , mellynek 15000-nél

több lakosi voltak , semmi-

vé tétetett. Ezen torténetn

kor a' hegy' teke forma te-

teje öszve rogyott , melly

által magassága szembetü-

nöen megkissebbedett ; 4-

gyan akkqr Somma , és Or-»



tojano szomszéd hegyei a'

rettenetes füldindúlás , és

ménkóvek által смк пега

tenkre zúzattattak. Az e-

gész hegy nagyobb részént

lávával , salakkal boríta-

tik; némelly tájjékokban,

kiváltképen a' tenger felé

gyônyôrûséges kertek 's jó

borokat termo szöllök vi-

rítnak Ь6 termékeny föl-

dén , 's onnét van , hogy

ezen tüzokádó körül cok

faluk , és mezei házak el-

szórva látezatnak. — Ezen

hegy csoportossan látogat-

tatik az útazóktól , a' mi

valóban nem is oily vesze-

delmes mint tartatott ; söt

1801-Ьеп 8 mérész Franczia

a' tüztorok* belsójébe eresz-

kedett,melly veszedelmes

próbának most már számo-

eak követöji,

Vesiprém , 1. Weszprém.

\eterdni-barlang, Temes Vár.b,

ó-Orsovától 4 órányira, Du

na vize' bal oldalán , Таг

mantisches hegyben. A*

barlang nagysága csak nem

egy a' hegyпек téïségével.

Bémenetele , melly 2-T-3

lábnyi hoszszú nyiladfcb,

tokroktól fedeztetik. E'tér

res barlangnak borzasztó

setétségét a' hegy tetón ta-

láltató luk hígítja, melly-

nek általméróje mint egy

8 láb. lehet. Megtér a' bar-

langban könnyen 4oq em

ber. Gróf Veteranitól vet-

te nevét, ki azt 1693-ban

300 emberrel megrakatta ,

de nem a' legjobb kimene-

tellel , mert dühös ved ti

tán a* 300-ból megmara-

dott katonaság a' TÖrökök

ígíja alá jutott. Hasonló

sorst tapasztalt 1788 ban

Stein Major is harisnyás-

saival.

Vettiakotta , vár kel. India'

Travankor Kirs. ban, a' My

sore! határszeTen.

Vêts , Jets , Erdélyben. Tor

da Várm.ben Maros vize

mellett fekvö mvs , Szász

Regentöl, 1 óra. F. U. G.

Kemény. Lak. Magy. Olá-

hok, ó-hitu és reí; pléb.

val és templommal ; régi

várral , és vásárral.

Vetschau , kerítettlen ve Al-

só I Luzácziáb. Kalaui ker.

Spree fó mellett , ioo h.

kastéllyal, sok takátsok-

kal , és jó lenvásárokkal.

\ettone* , Hifrpániában , Lu-

sitánusok mellett ítel.re

Dnius , Tagus , és Anas vi-

zek között lakott nép ; ettöl

vprettetett agyon Hamil-

cár; fö vsok : Lancia Op-

pidana , hoi most Gnaar-

da, Lancia Transcudana ,

hoi most Cindad Rodrigó ;

Igaedita , hol most Eda-

nia.

Vetulonii, Vetulonia vs Itáliá-

ban , Arnus és Umbro

köztt , Tengertöl nem

meszsze ; most pora sincs.

Veurne , 1. Fûmes.

Vévay , 1. Vivis.

Vexin , kis vidék Francz. orsz.

ban, Franczia , ésNorman-

di Vexinre osztatik. Атаг

kel. felé , He de France

mellett fekszik , és most

Seine és Oise oszt.nak ál-

líttó része; az pedig nyug.

felé Normandiában , most

alsó Seine oszt.nak eggyik

vidéke. Mind a' Jtettö ga-

bonára nézve igen termé

keny.

Veyre , le, vs Francz. orsz.

Puyde Dome oszt. 3230 1.

Vetelize , kis vs Francs, orsz,

Meurthe oszt.

Vetere, fó Francz. orsz.ban

melly Correze oszt.hegysé-

gében , ered Usseltôl 2 mfd-

re. Brire , és Montignac

felé folyik és 1,5 mfdnyi

folyás után Liroenilnél



Dordognébe szakad. Legne-

vezetesbb mellék fója Cor-

rezé.

Vezseny , magyar falu heves

Várm. a' Tisza mellett , e-

zen ált almenetellel ; teke-

nös békákka] kereskedik.

Viadrus , Viader, most Oder

fó víz.

Viana , vs , Spanyol ország'

Navarra tart.nyában , Ebro

fó' bal partján , jeles nagy

híddal , 3900 1. szölö és se-

lyem míveléjsel.

Viana, (4» 39' É. Sr. 8o ¿i'

K. H.) vs, Portugallia' En

tre Minho e Duero tart.

nyában, Lima fó torkolat-

iánál, 2001 h. és 7000 1. Em-

litésre métó benne : a' ka-

tona Akademia , a' homo-

kos kikóto , egy kastély , és

i világosító torony. Halá-

szattal kiváltképen foglala-

toskodik.

Viana, hegyfok, Portugalli-

ában, Lima torkolatjánál,

hasonnevü vs mellett.

"Standen , Vianen . vs Luxem

burg Herczs.ben 1300 1.

posztó fabr. tircjár mühe-

lyekkel, ésszóló niíveléssel.

Vianen , vs déli Hollandiában,

Lech fó' bal partján , 1800

I. E' vs' nyugoti tájján fe-

küsmek Bakestein várának

omladékai. Jeles Vianen-

hez közel a' Vianensche

Busch* liget is, az Amali-

ensteini mulatóházzal. Lo

vai e' vidéknek a' hires Friz-

landi lovakkal tartósságra,

és szépségre nézve vetélked-

nek.

\ianne, vs Francz. orsz. Tarn

oszt. 2030 1.

Viareggio , Vorreggio, helys.

és Lucca Herczs. ker.béli

fóhelye , a' Liguriai tenger-

nél ; itt vagyon az egész

Herczs.ben egygyetlen egy

kis kikötoje , melly erös

torony által védelmeztetik.

Vias, vs Francz. orsz. Heraulfe

oszt. a' Louraut fónak kö-

zép tengerbe szakadása mel

lett.

Viasdow, ferdókkel , csator-

nákkal és kertekkel feléke-

sítetettmulatóház, Warso-

tól 1 mfdfe, visztula fónál.

Viast , Ugast , vs Slésia' Op

peln Herczs ben , Kladnitz

fó mellett, F. U. a'Breslá-

ui Püspök. V

Vic , Vs Francz. orsz. felsöPy*

renéusi hegyek oszt. 3000

lak.

Vic, vs Francz. orsz. Muerthe

oszt. Seille fónál 2400 1. é»

harisnya fabr.

Viarelio , helys. Olasz. orsz'.

Pápa tart.nyában , Bracci-

ano fónál hires ásványos

ferdókkel.

Vic en Carladez , vs Francz,

orsz. Cantal oszt. 2050 í.

Vic en Lotse, vs Francz.'orsz,

Gers oszt. 3050 1.

Vicentino , vidéke a' hajdani

Velenczei Lombardiának ,

Olasz orsx.ban , Veronese,

Paduáno , Tarvisimárk , és

a' Tridenti Püspokség köztt,

Gyönyörü , termékeny 's

marhával bövelkedö tart,

oily annyira , hogy már

régonten Velencze kertjé-

nek 's mészárszékének ne-

veztetett. 1801 esztendôben

Austriához kapcsoltatott,

a* Posonyi békességtôl fog-

va (1805) Olasz orsz'. del

Bacchigïione osztályához

tartozott ; most Lomb. Vel.

Kirs.nak tart.nya. Fö vsa

Vicenta , Vicentia , C290 12'

.50" K. H. és 450 31' 42" É.

Sz.) Bachiglione, és Reco-

ne fók mellett , 2 hegy kb'ztt

lévô rónán fekszik îomfd-

re Velenczétôl, és 24 mfd-

re Mailandtól; kiilsô for-

mája rendetlen ; köre 1

mfd; kettös fal keriti , és

derék felleg vártól védet
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tetik. Püspök lakóhelye , lakásoktol fénylik. Egy órá-

30000 1. 75 tempi, éskápol. nyira a* vstól magasbbhe-,

27 klastrom. Ezen vsban lyen fekszik Madonna del

született Palladio , ama' Monte neve^etü klastrom ,

hires épitô mestèr 1 580-ban és templom , mellyben

a' kinek mesterségét maig- nagy byc<*újarások tartat-

lan is tpbb mint 20 fényes nak , és némelly tekéntet-

épület birdeti , ezek közül re méltó mível'.et mutat,

neve/etesebbek : az Olym- Vieh, 1. Vique.

piai Játékszín , ez a' régi Vichnye , Viohnovan.i , Eisen-

Amphifheátrumok forma- bach, tôt í'alu Bars Várm.

■jara építetett, és az Olasz ben Selmecz vsához neni

riyelv pallérozására ügyel- meszsze, mellynek birtoka,

lö társaságnak (Academia tót. kath. lakosokkal, 'a

Olympiorum) gyüléshelyül egy hires ferdövel.

szolgál , a' tanácsház ; a' V¡chodna,iót falu Liptó Várm.

böl« sonozoház ; (Monte de kö/el a' Vághoz , 236 kath.

Pjetà) hplott egyszersmind 1071 luth. I. és póstahíva-

köz konyvtár is áll ; Pal- tallal. IUen jó sajt szokott

ladio remekei kôzé tarto- készítetni.

zik az Isola (sziget) nevü Vichy, vs Francz. orsz. А1П-

piaczon fekvö ékes pelota er oszt. Allier fónál , hel-

is holott a' fenn említett lemetes tájban, hires me-

két fók egymásba szakad- leg ferdokkel.

nak. A* templomok köztt Vic le Comte , vs Francz, orsz*

emlékezetre mçltôk : a' Püs- Puy de Dome oszt. attól i/í

öki fö templom; a' Sz. francz. mfdre az Allier fó-

orona teinploma , ékes nak partján 4 ásványos viz*

nagy oltárral , és Vérone- fbrrásai vagynak, mellyek-

ee Pál szép képíratjával , böl 1 meleg, 2hideg, és 1

melly Krisztus U. imádta- lágymeleg. ' ,

tását a' 3 Napkeleti Böl- Vice, (42° io' 4.5" É. Sz. 26a

csek által adja elñ ; a' Sz, 26' 20" К. H.) vs Piemont-

Lörintz, és Sz. Mihál tern- ban, 3280!.

plomai ; 's a' t. Régiségei Vieo , tart. és helys. Corsika

szépek 's sz-ámosak , neme- szigetben.

lyek különös tekintetre Vico di Soreato , k. vs a' t^A-

méltók. Jelesek a' selyem polyi Terra di Lavoróban.

müvei , és selyem fabr. is. Vico Pisano , omladékos vs-

mellyben a'fó által hajta- ka, a' Toskanai Pisa her.

tott '&a' selyem letekerge^ fekszik dombon , nem igen

tésre szolgáló erómív ki- egésséges tájban 1200 1.

váltképen nevezetes. Keres- Vicq , vs Francz. or-z ban felsö

kedése virágzó. Kôrnyéke Vienne oszt. 2.5.50 I.

a' vsnak igen kellemetes, V*> лиг Allier , ("45° 33' E. Sz.

's minden termékekben 20» £8' K. H.) vs Françz.

gazdag. Gyonyorüséges mu- orsz. Puy de Dome 3060 1.

latóhely a' vs elött az úgy Via sur Cére , vs Francz. orsz.

nevezett Campo - Marzo , Puy de Dome oszt. 2100 1.

eánczal 's fallal keríttetik, és Font-Salade;.? ásványos

belsejéta' hires Palladiotól víz fprrással.

é.píttetett diadalmi kapu Victoria, erfisség a' Molucki

nyitja; köre diszes mezei- AmboinaJ szigetben / kpzej



— 3*9 —

Ambon fo vshoz , hajdan sok vizet einem veszlene*

a' Hollandusok'fo kereske

do há/.a volt, több tárhá-

zakkal ; most Brittaniához

tartozik.

Xictoria , hegyfok déli Ame-

ríkában, a' Magellani út'

kezdeténél.

Victoria, 1. Maskara és Vito

ria.

"V idunasses , Biducasses , Gal-

liában nép es vs , bol most

vieux

Vidék , 1. úi Vidék.

V idigneira , vs Portugalliának

Alemtejo tartományában

6.58 h. és 2000 1.

Viechtach, mvs, Bajor ors/.ág'

also Dunai ker. 1300 1. és

tobik fabr. lakja egy or-

szág torvényszéknek , és

számtartóságnak. Gyolcsal,

zsirral és parmokkal ke-

reskedik. Vannak ércz, és

ezüstbányái

midön egy raélly gödörbe

rohanik. E' fótól 2 kovet-

kezendö Francz. osztályok

veszik neveket.

Vienne, (oszt.) Vienne (Creu-

sevel , és Clainnal) Dive,

Gartempe, Anglin, Envig-

De, Bone, és Auzante fók-

nál ; a' hajdani felsö Poi

tou tart.tfoglalja m^jrában,

és i2.3Q mfd térségen 253040

1. számlál. Gabonában , hü-

velyes veteményben, gyü-

mölcsben , borban , vadál-

latban , kôszénben , már-

ványban » 's a* többekben ,

gazdag, 's e' követke/.ft 5

ker.re osztatik ugymint:

Poitiers , Loudun , Chatel-

lerault , Montmorillon , és

Civray ker.re , mellyek

mind öszve 31 kantont , és

344 ko/séget foglalnak. —■

Fö vsa Poitiers.

Vielgut, falu Slésiaî Oels Her- Vienne, (oszt. a' Felsö) Viçn-

czs.ben , Weida fónál , s/.ép ne, Dive, Vezére , 's a' t.

herrzegi mulato házzal.

Vienn, I. Wienn.

V tenerat i , Wuczidern, kis tö-

rök hely Duna fónál , Ser-

viában.

Vienna , vs ész. Amerika* Ma

ryland szabad koztársaság-

nak Dorchester Grófs.ban ,

kikötövel.

Vienne, Vienna Allobrogum,

Francz. orsz. fóia , melly

Sornac mellett, Correze osz-

tály' batárán ered , S. Léo-

nárd , Limoges, Aix , S. Ju

men , Charbonnais , Avail-

fóknál hajdani Limosin

tart.nak egyik részét par

che* egy darabjával foglal-

ja magában ; 103 □ mfd

térséffen 243200 1. számlál.

Gyümölcsre, gesztenyére ,

fára , vadállatra, halakra,

's a' többire nézve termé-

keny , és négy ker.re részel-

tetik ugymint : Limoges,

Bellac , S. Prieix , és Ro-

chechouart ker.re, mellyek

mind öszve 26 kantont és

224 kôzséget foglalnak. Fo

vsa Limoges.

le j Ile-Jourdain , Chan- Vienne, Vienna, Galliarum »

yigny ,Chatelleraut (itten (45= 31' 55" *Ч Sz-, 22° ®*

hajókázható kezd lenni)

lln-Bourchard , 's Chinon

vsokat «s vidékeket nedve-

siti , és mintegy 24 mfd

folyása'után Candesnél In

dre fóba szakad. Ezen f6

már elobb haiókázható

volna , ha Aixnal , 3 órá-

val Limogesen- alol igen

36" К. H.) régi szép vs , és

Francz. orsz. Isère oszt. ker.

béli fö vsa , Cere fónak

Rhone vizébe folyásánál,

10400 1. Amphiteátromi for-

mában egy sziklás domb-

nak lapulásán fekszik. A*

miívek 's fabrikák itt jelcs,

virágzásban vagynak , ja
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vászon , posztó , papiros,

üveg, kard, vas, aczél , és

agyú fabrikáiban 4000-nél

több ember foglalatosko-

dik ; innét këreskedése is

szembetünö. Épületjei köz-

eiil jelesebbek : a' hajdani

Jirseki Szentegyház kettös

tornyával,a' Királyi Dau-

phénnek rég palotada , a'

négyazegletü templom No

tre Dame de la Vie név a-

latt, mellynek hajdan ró-

mai praetoriumnak kelle-

tett lenui , az Érseki pato

ta (la. Sale des Clementi

nes) ebben tartatott V Ke-

lemen Pápa alatt a' vs ne-

vét viselö közöns. Egyhá-

zi gyülekezet, holott töb-

bi köztt a' Templariusok

töröltettek el ; most azon

jeles épületben széna tar-

tatik. Nevezetesek becses

FÓmai régiségei is u. m:

egy Amphiteátrom* om-

ladéki , valami 100 lépés-

nyire a* kapan kivül, Avig

non felé egy nevezetes pi-

ramis 4 szegletii kövekböl

melly Г Eguillenek nevez-

tetik, ésnvilván római sír-

íel maradéka.

Yienne , k. vs Francz. orsz.

Meurthe oszt.ban.

\iennois , vidék a' hajdani al

eó Dauphinében Francz.

orsz.ban , Rhone mellett ,

melly délfelé Valentinois

tartomanytól, és nyug. fe

lé Rhonétól kôrnyékezte-

tik. Vienne fö vsától vette

nevét.

Vierherrische , (das) District

vagy is a* Négyurak földe,

29 helységbol ¿lió birtok

felsö Rajnai kerben , Hes-

szen-Cassel és Rheinfels ,

Nassau-Dietz , Usingen, és

Weilburg Herczegek uradal-

щок alatt »774 esztendö-

ben tôrtént felosztás által

ezeri Districts eggyik fél-

része Hessen-Casselnek ju-

tott i és alsó Katzenelnbo

gen! Grófs hoz csapatott.

A' másik félrésze pedig a*

Nassau ház köztt úgy osz-

tattatott fel , hogy egy ne-

gyedrész Dietz a' másik

negyedrósz pedig Usingen,

és Weilburg Herczegeknek

kerülne birtokaiban.

Xierlender , a' vagy Marsch»

land Elbe mellett fek&ze-

nek közel Hamburghoz , El

be fó ágai köztt. , és e' kö-

vetkezôk: a' régi Gamme

és az uj Gamme , Kirch ,

werder , és Koszlaçke. E-

zen Marschland, Hamburg,

és Lübeck vsokhoz tarto-

zott , mellyek azt a* Szász-

Lauenburgi ?i rczs.tôl el-

szakasztván az 1420 Perle-

bergi szôvetségszerént meg

is tartották. Termékenysé-

ge miatt nyárban felette

kellemetes. Bergedorf itta'

leghiresebb hely, mellynek

kastélyában a' köz tisztar-

tó lakott.

\ieroff , k. vs , és vár Prus-

sziai Pomerániának Camin

Herczs.geben.

Vierraden , vs Ukermarkban

Stolpeni ker.ben, Welse fó-

nak Qdervizóbe valófolyá-

sánál 109 h. és 1000 1. Do-

hány termesztéssel kivált-

képen foglalatoskodik.

\eirwaldstaedte , 1. Wald-

staedte.

Vierwaldstaedti T6 , Helvetzi»

ában igy neveztetik azért,

mivel a' 4 Erdovárosok ,

vagy is Erdös kantonok

u. m: Luzern, Uri,Schwyz

és Untervalden kant. köztt

fekszik. Máskép Luzerni

tónak is neveztetik , ám-

bár ezen névtulajdonképen

csak a' tó' északi részének

tulajdona.a' hol Luzern fek

szik. Ezentónégy fürészek*

bol vagy is öblökbol áll»
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a* Luzerni , Küsznachti ,

Urí , és Alpnaehi tónak is

jieveztetnek , és csavaro-

«lásokkal tellyes. 1391! láb.

íekszik a' te^ger' szfne fe-

lett. Hoszszaaága 9, ésleg-

nagyobb szélessége 4—5 6-

rányi. Partjai gyönyörköd-

tetö durva tAjjakat képez-

r¡ek ; de a* kószirtek , és

meredek köszikla íalak ha-

jó/ását veszedelmessé te-

8/Лк.

Vierton, (470 12' E. Sz- 19°

43' К. H.) vs , Francz. orsz.

Cher oszt.ban, Eure és Cher

mellett , 5700 1. kötel , és

gyapjú fabrikákkal.

Xietti, vs Nápolyi Capitana-

ta tart ban , tengernél ,

5450 1. és kikötovel.

\ietri , helys. Nápoly Kii\ in-

nensö Hercz.ben , i/i órá-

nyira nyug. í'elé Salernótól

2460 t. és kikötftvel.

Viette , falu , Brandeinburgi

Neumarkb. Landsbergi ker.

ben , 1 Kir. vashutával.

Vieux, fain Francz. orsz, Cal

vados oszt.ban , hoi a' 18

század elején mindenféle

régiségek , ésrómai pénzek

találtattak , Oct. Augusz-

tusz Csás/.ártól egész Nagy

Constantinus' fijaig.

Vieux Berquin , vs , Francz.

orsz. ész. oszt.ban , 3400 l.

Vieux Marché , vs Francz. orsz.

északparti oszt.ban , 3500

lak.

V¿f, vs, Francz. orsz. Isere

oszt.ban , 2260 1,

Vigan , Le Vigan , vs Francz.

orsz.Gard oszt.b. Mont de l'é-

peronfsarkantyú hegy)385o

1, és eelyemharisnya fabr.

Vigevantuko , hajdan Grófság

Mediojánum , Pavia , Va-

lenczia , és Novara vsok

köztt 1801-beu az akkori

Olasz knztársaságnak iu-

tott , késôbb állító része

volt az Agogna oszt.uak ;

most Sardinia Kir. birtoka.

Vigevano, (45o 18' 54" É. Sz.

*6* 31' 46" К. H.) к. vs,

és Vigevanasko tart.nak fo

helye , melly igen kelleme-

tesen Tessinónál fekszik , 3

mfdre Novarától, 11760'L

Püspöknek lakóhelye; ko-

eziklán épült erös vár ál-

tal védelmeztetik. Ezentáj-

ban sok eperjfa növeszte-

tik.

Xiggiano , vs, Nápoly Kir. Ter

ra di Lavoro tart.ban 5500

lak.

\igna di Mandarria Reale vagy

i* la Xigne de la Reine, Vin

ca Montana, gyönyörü Kir.

mulatóház, Turin mellett,

Piemontban , egy hegynek

közepen , mellyböl felette

gyonyoriiséges kilátás va-

gyon. Victor , Amadeustól,

s/.erette feleségének kedve

tôlière, építtetett.

Vignac, vs Francz. orsz. Lot,

és Garonne oszt. 2160 1.

Vignemale , 172a Francz. öl-

nyi magas hegy a* Francz.

Páraeneusok köztt.

Vigneux, vs Francz. orsz. al*

só Loire oszt. 2460 1.

fignola , Vignuolo , kis ve

Modena Hercz, Panaro fó«

nál.

Vignory, kis régi vs Frapcz,

orsz. Marne oszt. Márnefó-

nál.

Vigo, (42° 13' 20" E. Sz. 90

6' 1.5" K. H.) mvs Galicia

. Spanyol orsz. kis tengernél,

¿000 1. egy kastéllya , jól-

megerftsíttetett kikötö hel-

lye vagyon, mellyben Cies,

vagy Isles des Dieux nevji

szigetkék (42o 13' 30" E*

Sz. 8o 48' K. H.) feküsznek,

Wigone , vs Piemontban, Clu-«

soné fónál 5300 1.

Vihiers, k. vs Francz. orsa.

Maine , és Loire oszt.

Világot , Siria , Oláh mvs A4

rad Várm.ben Klagos hegy-*
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lak. elegyesek , egy. kath.

és ó-hitü Görög^templ. re

genten nevezetes várral

kérkedék, melly most om-

ladékában hever. Szölei jó

borokat teremnek. 16-dik

században , hires könyv-

nyomtató mühelye volt.Van

itt gyönyörü két kastélly

és kilátás is egész Budáig

's egy Sz. Kút nevü orvos

fprrás. Aradtól 3 ora. Az

É. Sz. 46° 16' alatt fekszik;

Szilágyi Mihály fogsága és

Dugonits András Etelkája

által nevezetesíttetett.

Vilaine, fó víz, Francz. orsz.

Juvigné tájjánMayenne oszt.

származik , Vitré, és Ren-

nesnél folyik el , melly u-

tóbbnál Ule vizébe szakad ,

melly felett hajókázhatóvá

vál, és 37 mfdnyire Roche-

Bernárdoál Belle Isle sziget

általellenében a' tengerbe

szakad. 1. Ule. — Ezen fó-

tól veszi nevezctéfc egy

Franczia osztály.

Vilbao , 1. Bilbao.

Vililla, Villila , mvs Arago-

niai Kir. ñera meszszé Eb-

rótól. Ezen vs , és Frágá

között több mfdekre nyú-

ló puszták találtatnak ,

mellyek Aragonia pusztá-

inak hívatatnak.

Villa , egyetlen vsa Ibica Spa-

nyól szigetnek , 3500 l. és

derék kikötöhellyel.

Villi Albani , mezeiháza az

Albáni Nemzetségnek Ro-

mánál . melly rendes épü-

letéért, szálájáért régi kin-

csiért, ezobraiért, mejké-

pek, oltárok, sírkovek 'e

egyéb emlék jelek gyüjte-

ményeiért, a* jeles képíra-

tok, festések , gyönyörü

kertek, és felette kellèmes

kilátása végett Frascati táj-

ja felé , hires és minden

utazókaál isméretes.

Villa Aldobrandini , szép mu*

latóház , és kert kölömb-

féle vizi mesterségekke! ,

mellyek Frascati mellett

nem mesze Romától fekvö

fúresa Orgonát hajtanak.

Villa Barberini, látni méttó

mulató ház szép kertekkel,

Castel Gandolfo vs elött.

Villa bella, 1. Matto Grosso.

Villa Benedetli , nevezetes mu

lató ház Sz. Pancrátznak

udvara elött Romában.

Villa boa, fö hellye Brasiliai,

Goyacz hellyt.ban.

Villa Borghese vagy Villa Pin-

ciana , nevezetes mulató

ház Olasz orsz.ban, Romá-

nál Porta Pincia elött.

Mindnyája köztt legszebb,

's legnagyobb mint nagy

számú jeles kép oszlopi és

a' régieknél 'szokásban le

vo hamv vedrei miatt ,

mint pedig szentek festései

kertjei , 's ugró kútjai vé-

gett.

Villa ßracciano , szép mulató

ház nem meszsze Romától,

melly máskép Montaltó-

nak neveztelik. «

Villacarillo , (38o 4' É. Sz. 130

19' K. H,) vs Jaén Spanyol

tart.ban , 6400 1.

Villa Cibo , kellemes mulató-

ház \s kert Lágo Castello

partján Olasz orsz.

Valla Conti, gyönyörü mula-

tóház Frascatinál, az elött

Ludovisi nevezet alatt.

Villa Oorsini, mezeiház , nem

távólRómától,rendesek épüi

leti.

Villachi kerület , ny. része Ka-

rinthia Herczs. 108 Qmfd

3 vs, 13 mvs, 1140 f. 19Я87

h. 1155,50 Lkal. (1807 eszt.)

Uralkodó nyelve a' Német,

egy kis részében pedig a'

Vandalus ajak hangzik.Ezen

ker.ben , melly a' Klagen

furtival Gurk PüspÖkseg-

hez tartozandó, íoDékány
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sfigok> 140 Plébániák an- ruházv*.

rjyi líáplán.sággal , 31 luth. Villa de horta , kiktitohelly

Oratoriumok , .30 ország Fayal Azoriai szigeten.

Tórvény táblák, i48Helly- Villa de Palmas, la, föhellye

béli Tórvény túblák , 1 a- Kanariai Gomera szigetnek

rany bánya , 2 réz , ,3 vas 150 bical.

9 ólombányák, 1 rézhámor, Villa de Vellos, f6 helye az

3 olyasztó kemenczék , 37 Azori Sz. Gybrgy szigetek*

sin с /.ok , térségek , aczél , nek, déli részén egy pléb.

és fekete pléhámor , több temp, vagyon ; kicsin, 's jó

kalapács , sarló , serpenyö, kikötövel a' kis hajókra

fejsze, és szeg mühelyek- nézve , ez egyetlen e* ezi-

kel, 3 kényeso és 1 pis- getben.

kolcz (Antimonium) bánya, Villa Diego , k. vs , 6 Casti-

2 galmei bánya, 1 kénkô liában Spanyol orsz. Pizga

fabrika , 1 timsó , 4 már- fónalt eredetén.

vány bányák, 1 turfa gö- Villa d' Iglesias, kevesé meg-

dör, 6 ásvány ferdök talál- efösitett vs Sardinia szi-

tatnak , 1 eavanyúvíz kú- getnek napnyugoti részen

tak. Az 1809-dikben kötött nem messze a'tengertöl 7000

Bécsi békességtol fogva e- 1. és Püspokséggel.

zen ker. az IUyrikumhoz Villado Conde , (41° 2¿/É. Sz.

tartozott, 1813-ban ismét 9° о' до'' К. H.) vs Entre

viszsza vétetett , és az újjo- Duero e Minho Portugal

nan alkotott Illyriai Kirs. tart.ban , Ave torkolalyá-

hoz csapatott. Ker. vea. nál 900 h. 3000 l.kal , és

\illach , (46= S$' Б. Sz. 310 kozépszerü kikotöhellyel ,

31' K. H.J f'ekszik az itten megJehetössen üzi a' parti

hajóká/.ható Dráva és Gail kereskedést.

fók eggyesülésénél ; 330 h. Villa Doria Pa mfiliv&gy Beles

is 3000 1. Nagy kereskedést piro , mulato ház nem távúl

üz vassal , ólommal , és a- Romától Porta di S. Pan-

czélal, nagy portéka kbzlé- crazion kivül az Aureliai

*e vagyon Olasz , 's Német útnál (Via Aurelia) víg ki

orsz. szomszédságában több látás , kép oszlopok ugró-

vashámorok, dróthú/.ó mü- kútak , vizijátékok játék-

hellyek, szeg csináló hel- szín , kertek 's sétáló he-

lyek, egy meleg ferdö, 3 lyek díszesítik.

márvány bánya , és két nem Villa de Topo, legrégibb he-

sokat eró kényeso bánya lye Szent György Azoriai

találtatik. ezigetének magas k5sziklák

Villa Lagens, ki* mvs, föhe- köeött.

' lye az Azoriai Pico sziget- Villofalletto , vs Piemontban ,

nek kikotöhellyel a' déli 2890 b , .

parton. Villafames, (40° 4' E. Sz* 16°

Villa a" Éste, jeles mulató- 47' K. H.) Valencia Spanyol

ház, mellyet d' Este Kar- tart.nak vsa 4000 1.

dinális,Tivolinál01asz orsz. Villa Ferdinanda, 1. Artimino.

ban egy hegyen , mellyröl Villa Flor, t. Chazna. ;

az egész tartomány látha- Villa Franca , (43o 40' 20" E.

tó , épitetett; legszebbek a' Sz. 24o 59' lj" K. H.) vs Pie-

kertek, mellyek külombfé- montban Sardinia Kirs.ban

le ékeségekkel fei vagynak kikotöhellyel, melly mind



a' két részjn Mont Albano,

' és S. Ospitio vártól fedez-

tetik , és szörnyü hosszan

tart, mivelaz hegyek, mint

valamelly félsziget ek a' ten-

gerbe bé nyúlnafc. Itten jó

hajók is készitetnek.

Villa Franca, Cordava Spa

nyol tart, vsa 4000 1. es egy

jó posz tó kézi mivvel.

Villa Franca , legrégibb helly

Sz. Miguel Azori szigetben,

mvs egy*i □ mfdnyire ter-

jedö szigetnek béfedett ki-

kötö torkánál mint egy 900

h. 2 pléb. tempi, anyi ká-

pol. Közel vagyon egy ne-

vezetes völgy nagy tóval,

kenköves patakokkal , 's e-

gyéb forrásokbal. Talál-

tatnak itten meleg fer-

dök is.

Villa Franca de Panades, (41Э

аз' É. Sz. i8=> i5" K. H\)

mvs Cataloniában Spanyol

Hercz. 4800 1. kereskedik

pálinkával.

Villa Franca de Xira , vs Estre-

madura Portugal tart. ban,

Tejonál 950 h. 2900 1.

Villa Giraud , mulato ház ,

Dem meszsze Romától, épü-

lete rendes , 's kelemetes.

Villa Giustiniáni , mulató ház

Róma mellett , del popólo

kapú elött. Kedvezö nyi-

lások , babérerdôcskék , 'а

ugró kútakkal kérkedik.

Villa Gutiere, hellys. Almo-

dovár del Campo ker.ben,,

nem távól Sevillától Spa

nyol orsz. hol 16-dik szá-

zadban egy ezüst Bánya

1 vala , meliyben 150—300

bányászok dólgoztak és

naponként 170 mark ezüs-

töt ástak ki.

Villa Harta, mvs Toledo" Spa •

• nyol tart.ban , Gijuela fó-

nál.

Villa Hermosa, k. vs Spanyol

oriz. Valencia tart.ban.

Villa Jesús , k. ve a' Philippi

Cuba szigetben , Asiában ,

egy Püspöki székkel.

Villaine ta Juhel ,' vs Franca.

orsz.'-Majenne oszt. aaoo 1.

Villa Joyosa, (38o 43" fi. Sz.

16o 33' K. H.) mvs Spányol

Kir. Valenciában kôzép ten-

ge ren , 4800 1. vagyon Es

partó fabr.

VillaIpanda , k. vs Zamora

Spanyol tart. yíg tájon,

egy rajzoló házzal.

Villa Ludovisi , 1. Villa Conti.

Villa Madama , mulatóház,

Mario hegynél nem mesz

sze Rómától.vagy nak mesz

sze kilátási , és nevezetes

kové vált ritkaságai.

Villa Martin , k. vs Spanyol

orsz. Leon tart.ban «4 mfd-

re van Burgostól.

Villa Mayor , k. vs Aragonia

Spanyol tart.ban , nem

mes/.sze Saragossától.

Villa Mayor, Beira Portugal-

lusi tart.ba , Coa fónál , 5

mfd la Guardától.

Villam<fe, vs Francz. orsz. li

le, és Villaine oszt. 2400!.

Villa í\1 ondrogone , mulatóház,

FrascatinálJ , a' Borghesei

házhoz tartozandó.

Villány, helys. BaranyaVárm.

a* Baranyavári járásban ,

Pécstôl dél kel.nek 4 mfd az

az Ë. Sz, 450 50' 30" és a'

K. H. 36o 4' alatt. Fekszik

szép dombos 's egyenes he-

lyen; lakosi Németek 's rá-

czok , kath. és ó-hitúek ,

azoknak 88a, ezeknek pe-

dig 295-ra mégyen számok,

4 zsidóval. F. U. Albert

Herczeg. Vagyon tulajdon

pléb. és B. Szüz tiszteleté-

re szentelt temploma. Itt

kezdodik a' már is sok hasz-

not hajtott Albert Herczeg

és Battyányi Gróf csator-

nyájának eggyik ága ; hi

res jó veres borával, melly

a' borban gazdag Hazánk'



legnemessebb borai közül mvs a' tile ileveztetett Di«

való , és a' külfoldi Eur- strict, la Mancha tart, nem

gundiaihoz hasonlittatik ; meszsze Montieltôl.

ezen nevezetes szöllöhegye- Villa nueva de Duque, mvs Cor-

ket Harsány hegyétôl csak dova Spanyol Kir. bel, ré-

egy völgy választja. Kör- szén Gvadalquivir fónak.

nyékének levegöje tiszta's Villa nueva della Serena, к. ve

egéséges. Estremadura Spanyol tart.

Vilî/tndrand, vs Francz. orsz. északi felén Guadiának Her-

Gironde oszt. 2170 1. czegi czime alatt Zuniga

Villaredo, Estremadura Spa- házhoz tartozó.

nyol tart.ban k. vs Tajó Villa nueava del Rio, mvs Gua-

fónál. dalquivir f'ónál , Carmona

Villa Nemori, 4 mf'd Rómától, ker. AndalusiaSpanyol tart.

Barbarini Nemzetsége, nem ban.

Teg Luicián Bonapártéhoz Villa panda , I, Villalpanda.

tartozott. Villa pinciana, 1. Borgheee.

Villanova , vs Savoyeben 3000 Villa Real, (39Э 53/ E. Sz. 16a

1. Sardinia Kir. 46' К. H.) vs Valencia Spa

Villanova da Porto , vs Entre nycl tart. 67,50 1.

Duero e Minho Portugálu- Villa Real, vagy S. Antonio,

ei tart.ban, Gayával egye- vs Algarve Portug. tart.

terabe joooo 1. Oporto. igen tisztán 's rendessen

Villa Nävi d' Atti vagy Villa építve Guadiana torkolat-

nova deII' Astiguano , meg- jánál, 2000 J.

erösitett mvs Piemonti Her- Villa Real, igen derék 's ke-

czeg. Asti Tanaró fónál. lemetes mvs Traz os raon-

Villanova de Cerveira , mege- tes Portugal. Tart. Serra

rósített mvs Entre Duero de Marao fónál, 1500 h. és

e Minho Portugali tart.Min- 6000 1. kik mivel az ország

bónál. Egyik felén fekszik út mellett fekszik Spanyol

a' de la Conception koszik- orsz.ban meglehetös keres-

lán épültt vár, melly ha- kedést üznek.

ióhíd által a' vsalkapcsol- Villa Ricca , gazdag kereske-

tatik. Itten sok hagymát dö vs úi Spanyol orsz. b. Me-

termesztnek. xico Tôrvényes ker. Tlas-

Villanova de Portimao, fallal cala tart. kikötöhellyel.

körül vett mvs Algarve Villa Ricca de Mariana , jeles

Portugali tart. Villa nova vs Minas Geraes Brasilia

fónál 487 h. 3460 1. és két Helyt.ban.

fellegvártól védelmezett ki- Villarina, örÖkös hóval fede-

kötöhellyel , mellynek bé- zett hegy még eddig mé-

menetelét az homokos dorn- retien magasságú Chiliban

bok veszedelmessé teszik. déli Amerikában.

Villenove de Principe , vs Mi- Villa San Felipe vagy Brava ,

nas Geraes Brasilia! Helyt. fö helly ugyan azon nev^L

tájjában gyémánt találta- szigetben.

tik. Villa viçojia , (víg városka)

fillanova do Porto; vs Entre megerösilett mvs Alemtejo

Duero e Minho Portug. tart. Portug.tart. 1051I1.3700 1 régi

Portónak áital ellenében kastéllal , Braganza Hercz.

2900 1. kereskedést üz. idos residentiájával, ésegy

Villa nueve de loiInfantes, nagy- Tapada', az az királyi va
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dászlíerttel. . vs , Ardeche oszt. Ibic f«5-

Ville Dieu Us Joles , Francz. nál , 2100 1.

vs Canál oszt.ban , Sienne Villeneuve tur Yohnt, Francz.

fónál , 30ÏO 1. itten sok üst vs, Yonne oszt. Yonnenál

's serpenyö készíletik. mellyen egy híd visz ke-

"4illefort , kis vs Lozère oszt. resztül, 4600 1.

Francz. orsz. kulcsa Seven- Villepreux , h. vs Fr.Seihe oszt.

nának. Villereut , Fran, vs , Lot , és

Sillafranche , Francopolis, (45° Garonne oszt. 2,500 1.

tfl' É. Sz. 22э 23' К. H.) Villeis-Coterrts ', Villaris ad

Francz. vs ker. fö vsa oszt. Collum Rhaetiäe , Francz.

termékeny téren Morgón- vs , Aisne oszt. Rets erdöben

Kál. Vagyon gaze , 's pánt- 2400 1. fával, 's széunel ke-

lika fabr. kereskedik gyól- reskedik.

csal, 's borraj. Wiltingen, (38° 3' 12" É. Sz.

УUle/ranche . Villafrancá (43O 28= 8' 6 ' К. H.J vs , Baden

20' 20" E. Sz. 24o 59' 15" N. Herczs.ben a' Duna ker.

К. H.) Franczia vs Aveiron ben , Briegnél a'Feketeer-

oszt. 10000 1. patyolat fabr. doben egyen.es, 's rendbe

vékony gyolcsál , és hasz- szedett útázákkaljCOó h.aijo o

nos gyolcskereskedéssel. 1. Gymnasiummal 's közel

'SUlefranche , Francz. vs Pie- orvos ferdövel.

montban. Villmany , gyönyorü , 's derék

VHlefranche , vs , 's ker. föhe- Magyar falu Abaújvár Var*

lye Francz. orsz. Fö Garon- megy. Tiszán innét, refor.

ne oszt. nem meszsze Kunst tempi, póstával, 's szölök-

fbtól 2000 1. kel.

V¿¿lémur , Francz. vs felsô Py- Vilm , k. sziget a'' keleti ten-

reneusi oszt. Tarnál, 4330 geren Rügen szigethez tar-

lak. tozandó.

VHiena , Arbacala , (38o 36' Vilmar, vsNassauHerez. Löhn-

É. Sz. ió° 8' K. H.) vs Mur- nél.

cia Spanyol tart, a' San Vitt, fó viz Baváriában, két

Christvali Sierra hegytové- ágraszakad, mellyek nagy

ben 8000 1 szappan fôzéeel^ 's kis Vilsnek neveztetnek ,

pálinka égetéssel 's gyócs az útobbik Kirchdorf he-

fabr. kereskedik. gyénél , amaz egy mfdnyi-

Villeneuxe la Grande, Francz. ' re Taufkirchtöl Isar ker.

kis vs Aube oszt. 2500 1. veszi eredetét , egyesülnek

Villeneuve , Franca, vs, Avei- Rüting várnál. Az igy e-

ron oszt. 3100 1. gyesült Vilsbe Kresdorfnál

Villeneuve a" Agen, vs , 's ker. Kolbach folyik bé 's mi-

fo helye, Francz. orsz. Lot, nekutánna Isar, 'sinn köztt

és Garonne oszt. igen tsr- igen kelemetes , ésnagyobb

mékeny tájonLotfónál,5ioo részént termékeny táféko-

1 1 1. kereskedést üz. kon ált futott 14 mfdnyire

Villeneuve d' Avignon, Francz. nyúló folyta után Vilsho-

vs Gard oszt. jobb partyán fennál a' Dunába Ömlik.

Rhone fónál fónak, 3300 L V ilsblburg , mvs Baváriában,

közel hozzá vagyon Sz. An- Isar ker. Landshutj ésNeu-

dré vara , honnét szép a' markt között 1,54 h. 1030 L

kilátás. egy tart. itélfi székkel , '*

Villeneuve de Bergne , Francz. Számtartósággal. Nem mes-

sze
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sze innét mind a' két ágai oszt. 240a 1.

Vilsnek egyesiilnek. Vinca, k. vsTerfónát, Fran.

Vilseck , k. vs Bavariában , orsz. keleti Pyrenek oszt.

Regen ker. több , mint 960 Vincennes , mvs Francz. orsz.

1. Viís fónál. E' tájon a' Seine oszt. 2000 I. régi vár-

vasbányászat, íoldmivelés,

Шагha nevelés , és a' halá-

ezat szépen virágzik. Közel

u. m. Heringohn , Altenwei-

her , Neuhaus, és Gönlas-

nál vasbámorok találtat-

nak.

V ilshofen , kis jólépült vs Ba-

váriában alsó Dunába való

szakadtánál 290* h. 1500M.

tart.béli ItéÍ6 székkeí, de-

rék vásárokat tart.

V ilvorden, k. vs Brabantiában,

régi várral , és 4600 1. szom-

raí , melly a' vsnakfoghá-

zúl szolgál. Az mellette

fekyo mulató erdö le Boie

de Vincennes nyáron a'Pa-

risiaknak leggyönybrködte-

több sétáló helyek.

Vincennes , vs keleti Ameriká-

ban. Indiana szabad vsok

kö/ül, Vabasnál , 300 I. kik

tobbnyire Francziák , 'e

bunda kereskedést üznek.

\inchiaturo , V8 az innensö.

Nápolyi Herezs.ben Nápoly-

ban, 3370 1.

ezédságában vagyon egy ne- Vinel, vs Toscaniai Florence

velo , 's muvház 8 teres ud- urad.ban Valdernóban. Szü-

varokkal, és fallal külöm- letö helye Vinci Lénáft

bozött quártélokkal , és a' hires képírónak.

dologra tehetetlen szegé- Vindeiicia , nyug, Brigantinus

nyek számára alkalmasis-

pitály.

V ¿mercato , vs Mailandban ,

Morgara kis fónál.

Vimiera , vs Estremadura ,

Portugal, tart.holott 1808 a'

Francziák és Anglusok meg-

ütköztek.

Vimioso, k. keveset megerö-

sített vs Traz os montesPor-

tug. tart.

Vimontiers , Francz. va , Orne

oszt. 400O 1.

Vinacourt , Francz. vs , Som

me oszt. 2770 1.

Vinadio , vs , Piemontban ,

Stura fó volgyében 2,560 1.

's derék orvos ferdökkel.

Vinaroz , (40o 24' É. Sz. 17°

3' K. H.) megerosített mvs

Valencia Spanyol tart. a'

tengernél borral bövelkedö

tájon, 1100 h. és 9000 1.

kik halászattal, hajókázás-

sal, só , bor, 's pálinka ke-

reskedéssel foglalatoskod-

nak; derék kikötfthellyel

bír.

\inajr, Francz. vs Isere oszt.

BUS. bEX.V. DAR.

tó által választatottel Hel-

vetiától, ész.ra Duna által

Marcomannusok foldétftí ;

kel.re Inn vize által Nori-

cumtól ; délre Rhaetiával

volt határos. Rhaetia se

cunda nevet is viselt , fó

vizei voltak, Duna, Vindo,

v. Virdus (Wertas , Licus)

( Lech ) , Isarus (Iser, Gun-

tia (Günz) Aehus, Oenus ,

(Inn.) Tavai : Brigantinus

v. Äcronius (Bodensee) tó;

Venetus Lacus (Zellersee);

Lakosi voltak 1) Briganti-

nusok , Brigañtium (Prae-

gent) f6 vsal ; 2) Estionee

Campodunum (Kempt) Ro

strum Nemaviae (Mindel-

heim) vsokkal 3) bicales:

f& vsaik Ausgusta Vindeli-

corura (Áugsburg)Reginum

( Regensburg ) Gunczia

(Günzberg) és ama hires

Damasia. 4) Isarci , Isinis-

ca , fö vsal , München kö-

rül; 5) A' Boiusok , Pons

Oeni (Alt Öttiogen) Bata-

va Castra ( Pass au) fö vsok»

22
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kal, 's a' t. Ezek közös név- rusban egy dombon , két \

vel Vindelicknek is nevez- felöl tengercöl , a" tob- '

tettek. bi részén mocsároktól kö*

Vindobona , Vindus eredetfi vs rül véve. A' száraz felé hár-

felsö Panhoniában , most mas fal védelmezi , 's a'

Vienna', Bées. kikötöhely részérôl hástya

Vinenburg , pléb. falu , Hal- fedezi.

berstad Hercz. Radaunál , Vipascha . Deva fó felsobb ln-

î temp. 105 h. es 730 1. Kö- diában Sanhyn hegyböl

/.el vagynak mészgôdrok. ' ered.

Xinicta , mvs Horyáth orsz. Fique, Vieh, Vicue Ausoni-

ban Warasd Várm.ben , us , (410 47' É. Sz. 190 ¿3*

Warasdtól a óra. Több ne- К. H.) vs. Catalonia Spa-

ines telkekkel , tul. pleb. nyol Hercz. Gurrénál kü-

val , Normal, iskolával , 's lönössen termékeny tájon,

régi várral. 8400 1. Szomszédságában

Xinkovcie, derék mvs Slavo- vagyon Mont Senny.

niában, Bródi katona ker. Fire, (48o 50' É. Sz. 16® ùg

Bosszút vize mellett , Sze- K. H.) vs , 's ker. fóhely

rem Várm. határánál , az Calvados Francz. oszt. ha-

É. Sz. 45э 18' és а' К. H. sonló nevü fónál , 7300 1.

36a 31' 30" alatt , 370 h. posztó , gyolcs, és papiros

1670 kat. és ,57o ó-hitü lak. f»br. kereskedést is tiz.

két katolika, és egy ó-hi- Vire, fó Francz. orsz. elöbbi

tu tempi, 's pléb. A' Bródi vsnál ered , Carentánál a*

Regement stabjának széke ; Csutorna oszt.ban , és

és pósta hívatala ^ Vera és Br'ttaniai tengerbe szakad»

Orolik között. Bécshez 31 Xirgiiiana , Mantuai Herczs«.

i/i pósta statiora. vadaskertfe , 1 Olasz mfd

Vinna, tóth mvs Ungvár Várm. Mantuától, holott egy bar-

4 kastéllyal; régi magas he- langban a' köz hiedelem

gyen épüft várral , kath. szerént , hajdan a' boros-

templ. tyános Virgil tanult légyen;

Vinove , vs , Piemontban, 2080 1701-tol pusztán elhagyat-

lak. va fekszik.

Xinox Bergen, vagy Bergues , Virgin Gorda , 1. Spanyol-

1. Vinox. Town.

Vinstgau, völgy Tirolban, egy Virginia, az ész. Amerikának

nehány mfdnyi hoszszú , nagy Szabad Státussa. Ha-

magába foglalja a' Minster, tárjai : ész. Maryland It el.

's Paussan völgyeket is. az ész. tenger , del Caroli-

fintain , vagy Bintuin, Neger na, és nyug. az Alleghani

vs alsó Senegambiában , hegyek. j497.be Gabót Se-

Foniah orsz. hasonTó neyü bestyén által Ifta e' vidéR

kis fónál , Angliai kereske- esméretessé az Európaiak-

dôhely. nál. 1,583-ba Valter Raleigh,

Xintimiglia , Ventimiglia , Er'sébéth Királynétol pá-

Albumlntimilium, vs, Ge- tenstkapván, egypárhaiót

nuai v<rad.ban,Rotta fónak külde oda. De szüntelen

a' tengerbe omlásánál, erfts nyughatatlankodtak lakosi

várral, 's kikötöhellyel. ez után is, rníg Lord Dela-

Vlguitia, Venizza, vs , és ki- varea' *7-dik század koze-

kötoheiy Görög tart* Ep> pén tartéa rendtartáet he*'



eott volnabé szerencséssen.

Ez idötöl fogvást egy te-

kéntetes , derék Coloniává

kezde Virginia válni. Az

Angol ész. Amerikai Coló-

niának legutóbbizenebonái

alkalmatosságával nemes-

sen , 's vitézi elszánásal vi-

selték magokat a' Virgini-

aiak , m idon 1776-ban Hely-

tartójok Lord Dumoreegy-

nehány rendeléseket , mel-

lyek gyülületessek valának

elöttök tett volna » olly

eendülés támadt , hogy a'

Lordnak egy hadi bajón

való szbkéssel kellet életét

meg menteni. Virginia szü-

letô hellyeama hires Was-

hingtonnak ; szentül meg-

tartá ö mindég a' tbbbiek-

hel lévb szóvetségét, és a-

zokkal kivánta a' iügger-

lenséget. Ezen tart. Potow-

mak , Rappahannok, York,

és James nagy fók által 4

darabra osztatik. Chesape-

ak öbölnek északi részén

levo kerületeik pedig ,5-dik

nagy osztályát tészik. Ra

leigh e' vidéket Erzébeth

királynénak tiszteletére, ki

fogytig páratlah életet

élt , 's szüz ( Virgo ) ma-

radt, Virginiának nevezte

el. Ész.tól délnek 240 Angl,

mfd hoszszú , és kel.töl

nyug.nak 170 széles, térsé-

ge ped[g 5300 □ mfdre mé-

gyen. Éghajlatja mintMa-

rylandnak csupán a' szelek-

töl Fúgg. Télben száraz ¿ *»

tiszta levegöje , temérdek ,

de alig 1 napig tartó hó

esik , a' fagy valamint sza-

pora, 's erñs , ugy hamar

múló. A'Tavasz hamarébb

bé köszön , mint Angliá-

ban, és ekkor fris szellök

mérsékelik a' meleget , el-

lenben Julius, 's Augustus-

ban türhetetlen meleggel

küszködik. A' revegßgyak«

i

rah egyszérre megcsènde-

sült , 's ekkor irtóztató E-

giháborúkat varázsól. Az

ftszi idök igen változók я és

a' lakesok egésâégének ár-

talmasaki M' tartományt

temérdek hajókázható fók

aiátiák , wiellyek köztt a*

fent emlitettek elsö helyet

foglalnak , 's iszonyú soka-i

ságú halla! kedveskednek,

Erdei sent hibáznak , a' hol

tÖlgyjkörös-feny<>, 's bikfán

kivül. cedrus , és cypru*

fák is találtatnak. Földe

közönsegessen tefmékeny ,

és riskásán kívül mindeii

egyébb Európai gabonát is

termeszt. A' 1. leginkább do-

hány müveléssel foglala-

toskodnak , és esztendön-

ként több , mint 200 nagy

hajókat dohánnyal raknak

meg, regenten csupán 6*

nerhböl add gyahánt Sz.

Anglia urad.nak, 3<>oó,ooo

sterling érôt küldöttek.

Az erdökben elfogott lovak

szilajok ugyan , de szépek,

találni itten falkástúl ju-

hokat , 's disznókat is. Az

Insectumok , ésmászóálla-

tok között jegyzésre méltó

a* rettenetes csorgokígyó.

Ezen tart, melly 1774 kezd,

1782 végzett Brittania eilen

való had elött Hellytartó

igazgatása alattvolt, megJ

lehetôssen bé töltetett la-

kosokkal. 1801. Virginia

8788910 l.kal. dicsekedett. E--

zek koztt .'546968 Neger Sclá-

vokvoltak. Egynehány vso-

kat kivévén ritka é' vidék-

ben az együvé épültthply-

eég t hanem s?.araszét ma-

gánossan fekvö kalibákat

Iáthatni. A'déli ker.nél van

a' ffleszeze nyiiló mocsaros

Dismal-Swamp puszta , hol

sok medvék, farkasok, tiff-

risek 'et.ef. tanyásznak, azel

szulíidc Neger Sclávok me

as-.*
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nedék helyek, kik itt rozs ce Georg, Peince William ,

terraesztéssel, tyúkok , diez-

nók nevelésével , 's szabad

vadászattal pa/.alják ideje-

¡ket. Virginiának nyug. ré-

sze FranMinne^í hívatik ,

's száma 1. 25000-re mégyen,

nem sok idö mulva új sta-

tust fog ezen név alatt for

matai. Nagyob részént la-

kosai Anglusok , kik az An-

gliai öltüzökkel érzéseket ,

's erkólcsoket is megtarják.

híven. Találkoznak még-

egynehány Franc, réf. Nem-

zetségek , kik hazájokb¿l

el üzettek. A' kereskedés

itten módnélkül derék , a*

dohányon kívül vas , be-

sózott hús , faszerek is vi-

tetnek hülsb tart kba Fëbit

а/. Anglusoktól vagyOn böl-

rsönözve, mindazáltal más

hitüeknek is e" tájon s/.a-

bad , 's bátor érzés enged-

tetik. Virginia szabadSta-

tusa e' kôvetkezendê 7a

Grófságra osztatik : Acco-

mak ,' Amélie , Amhert,

Albemafis, Augusta, Bed

ford , Berkeley, Botetourt,

Richmond t Rockingham ,

Rockyridg, Schenandoah ,

Southampton , Spotsylva

nia, Stafford, Sussex, Vas-

sington, Warvick , Weetmo-

eland, Isleof Wight , Vili-

amsburgh, Yahogany.York.

F6 vsa Richmond. 1800

eszt. ves/.edelmee Neger ösz-

sze esküvés fedeztetett fei ,

* mellynek fogyútója Gabri

el nevü Neger valt.

Virginia tùget«i, mellyek más-

kép Szüz szigeteknek is ne-

veztetnek, óotobbnyire kis,

szárat, minden viznélkûl ,

es ugyan azért nagyrészint

lakatlan Caraibi szigetek

nyug. Indiában , Porto-Ri-

cotól kel. felé. Nevezeteseb»-

bek közülök ezek : S. Tho

mas t S Jean és S. Croix,

a' Daniai Hatalom alatt,

■33000 lak. Anegada, Town,

és Tórtola más 12-vel az

Angolok birtokában. A' Ki-

gyó szigeteket a' Spanyo-

lok birják ; a' Krabi szige

teket pedig mind a" három

emlitett Felsôség használja.

Brunsvik , Buckingham , f'irçrund, Virngrund , erdö,

Caroline, Charsescity,Char- és tajék , Svéb tart. 7 mfd

lotte, Chesterfeld, Culpep

per, Cumberland , Dinwi-

die r Elisabethcity , Essex ,

Fairfax, Farquier , Fluvan-

nah , Frederik , Gloucés-

hoszszú ; hos/.szasága szám-

láltatik Baldern vártól ,

Tannebergi várig , szélesé-

ge pedig Dmiketspiltöl Hast

nevü erdöig.

ter, Goochland, Greenbir, Virneburg, egyébfcent Gráfs.

„.,i:í..„ u u;_„ Westfáliában a' Lövensteini

Wertheim Grofhoz tarto-

zarndó , mivégett a'Westfá-

li ker. vsolfhoz is számlál-

tatik. Fohely benne Virne

burg mvs , és vár. A' tob-

bi része , mellyet a" fellebb

nevezett Grófok nem bir-

nak, 3 □ mfd 5600 I.36000

for, jövedelemmel a' Trieri

fö nevelo házhoz tartozott.

Hallifax, Hamsphire, Han

nover , Henry , Henrico,

Jamescity, Kentuke, King-

George , King , és Queen,

King- William , Lancaster,

London , Louisa , Lüne-

burgh, Meklenburgh, Mid

dlesex , Mononghahela ,

Montgomery, Nansemond ,

New-kent , Northampton ,

Northumberland, Norfolk,

Ohio, Orange , Pittsylva- Virieny vs Francz. orsz'. Ise-

nia , Powhatan , Princesz re oszt. 4060 Í.

Anne, Prince Eduard, Prin- i^Xon ,vsLutemburgiHercx*-



ben falukkal , 's gödrökkel

körül véve.

Virtou , к. vs Francz. orsz.

Che4»oszt. Cher fónál.

Visapur; vagy Bidschapur ,

(17° i%' É. Sz. 9.30 8' К. H.)

hajdan fô vs hasonló nevü,

egyébként gazdag Kir. Os-

tindiában most is jetea vs

a' nyug. Marattok tart.ban

Mandoa fónál , igen ma

gas falakkal; utóbbi idö-

ben szörnyen le szállott.

Szomszédságában vagynak

Gyémánt aknák.

Visbeck , vs , Schanenburg

Gróf Vestfal. ker. Vesernél

luth, kisaszszony nevelö

házzal.

Viscardo, Guiscardo Capo fók,

melly alatt cgy szép kikó-

töhely ertetödik Cephalo-

nia szigeten , ész. kel. felé

a' Jóniai tengerbe nyúlik.

Nevezetét veszi azon hires

Normanniai Herczeg Robert

Guiscardtól , ki 108.5-be u-

gyan ott vég/.é életét , és

kitol azon Canalis is, melly

e' szigetet a* Theaki , v.

bis Cephaloniától választja,

kölcsönözte nevét.

Visch , égyébként kir.siny,

Hohenzoll Sigmaringhöz

tartozó uradalom , a' haj-

dani Austriai Belgiumban.

Viet, к. vs Lüttichben Maas-

nál.

Viseu, Vs, Beira Portng. tart.

900 h. 5000 \. Mondega, és

Vonga fók közl t , széke egy

Püspöknek, it'les itt a' ker-

tivetemények termesztése ,

évenként nagy vásárt tar-

tat Septem, elején. Nem

meszsze találtatnak czín

bányák , és kö/.el S. Petro

de Sul, hol vagynak meleg

ferdök. Ezen vsba vagyon

аг utolsó Spanyol orsz.gi

Gothús Kir. Roderikus el-

temetvè.

Viso , felsô , Visnya , Viàova ,

falu Marmaros Várm.ben t

kozép és alsó Visó mellett,

Szigethez 9 if% óra. F. TJ,

a' Kir. kam. és több nemes

fam. Lak. róm. kath. és

egy. hitüek pléb. Azuraságs.

nak van itt erdei hívata-

la, és a' belys.nek hires sa*

vanyú vize.

Visoly , Vizsoly, mv8 Abvúj-

Várm.ben , Hernád vize

mellett, Tallya , és Hidae

Németi köztt , F. U. Sem-

sey fam. Lak. Magy. ref.

és kath. tul. pléb. val , pós-

ta hivatallal , és vásárral.

Xispack , mvs, Vallisi tart,

Vispnek Rbónébe omlásá-

nál.

Misegrád , Altum , Castrum,

Plintenburg , ;(E. Sz. 470

47' alatt) mvs Pest Várm.

, Pilisi jár.ban fekszik kiee

tájjon a' Duna partján Vácz-

hoz két, Budához ,5 mfd.

F. U. a' Kir. kamara , melly-

nek ó-Budai urad.hoz tar-

tozik. Lak. Magyarok és

Németek, mind kath. szá-

mok 915, 12 zsidón kívül;

kath. pléb. és Szentegyház-

zal. — A' mvs felett hegyen

látszatnak ama hajdan hi

res Kir. fö várnak Visse-

grádnak, Mátyás Kir. föl-

di paradicsomának szomorú

omladéki. Itt ültt már Sa-

lamon Kir. fogságban— itt

volt Kir. széke Károly Kir.

nak 's késôbb I-sö Mátyás-

nak is , kitöl nagyszabad-

eágokkal és példa nélkül

való királyi drágaságokkal

felékesíttetett.

Vissa, mvs, Ñera fónál, Spo-

letó Hercz. a' Pápai bir,

Vistricui , fó, Macedoniában,

a' Haemustól ered , és az

Adriai tengerbe szakad.

Vistula , 1. Weichsel.

Xisar/tis , 1. Weser.

Visik , fszk - , Magyar fatu

Hont Várm. Ipolynál r-én.



lteresztül szép híddal, Vár-

jnegye házzal, só házzal ,

patikával, és kath. temp,

termeszt gabonát , bort,és

dohányt.

Visk, \liskowecz,Magy. Szász,

Rusnyák , mvs , Alarma

ros Várm. Tisza pa.tyán

kath. ref. és ó-hitü temp.

F. U. К. Kamara , és több

nemes fam. Itt hires len

terem.

"\italiana , kis sziget çros vár-

ral Lago Magiórén Olasz

Orsz.

Viterbo , vidék a* Pápai bir-

tokokban majd csupa mu

lato házakból és paloták-

bol áll, mellyek a' Kardi-

nálokhoz és más jeles Ró-

mai familiákhoz tartoznak.

Fö vsá;

Xiterboi. Viterbium, (42O 24'

54" É- S?. 29= 4.5' 15" K.

H.) fallal köriii vettvs egy

meredek hegy alatt fekszik,

jó ízlésü paíotákkal , de-

rék piacczal , és 15000 1.

lakása egy Püspöknek; it-

ten sok féle vas szerek ké-

S/.ítetnek. Közel innen igen

járatos meleg ásvány for-

rások találtatnak. \ft mfd-

nyire vagyon Bulicame

kénykoves tó, ennek vizi!

szüntelen forni látazik.

Xitoche , vs , Perúban , Chi

chas Tarijatart. kordovány

bör fabr.

V ¡tolano, vs a' Nápolyi Ter

ra di Lavaro tart. ,550o 1.

Vitoria, Victoria , hajdan Bi-

zancio, fö vs Alava Spa-

nyol tart. 1.800 h. és 6.500

I. Kollegiummal , Rajzoló

oskolával , pamut , bör,

кalap , és gyolcs fabr. és

vassal , pamuttal , borral

)ó kereskedést üz. — Lakos-

sai különössen példás életü

emberek. Azon gyôzedeïem-

töl, mellyet itt vett We-

^Ucgthon Anglus vezer e"

gyesült seregével együtfc a>

Franczia és Jósef Napoleon

seregén, órok eralékezetet

nyert.

Vitré, Vitray, (48° 6' E. Sz.

16o 22' К. H.) vs , és ker»

fô helly Francz. orsz. Ille ,

ésVilaine oszt. 8800 l.gyolcs,

flanél , harisnya , és kesz-

tyû fabr. kereskedik.

Vitry sur Marne, vagy Vitre

le Francois , (48o 4o' E. Sz.

2a0 18' K. H.) szép, erös

vs, és ker. fôhelly Francz.

orsz. Marne, oszt. 6900 1.

Vagynak timár mühelyei,

materia, 's harisnya fabr.

Gabonával ieginkább keres

kedik.

Xilry sur Seine , vs Francz.

orsz. Seine oszt. 8000 1,

Vitteaux , vs Francz. orsz. A-

rany Domb oszt. 2000 1. ,

Vitteni , Ehtelnize , Telnitz ,

tóth mvs Nyitra Várm. 300

h. kath. temp, földes ura

Gróf Erdödy , határjának

. földe kôzép termékenysé-

gü , szölei tágassak, 's ter-

. , mékenyek , legelöje jó.

Viu , vs , Piemontban , 3000

lak.

Vivarais, vagy hajdani Vi

viers megye Franczia

orsz. Langnedocban , nagy

részét a' hegyes tart. vagy

is Sçvenne hegy foglalja.

magában , Forez , Velay ,

Gevaudan, alsó Langvedoc,

és Rhone között fekszik,

felsö , és also Vivaroisba

psztatik, és külombféle ter-

mészeti tulajdonsággal va

gyon fel ruház.Ya , részént

lapos, és termékeny* *s ré-

szént hegyes , és terméket-

len , de barmok legeíésére

hasznos. Lakossai szorgal-

matossak. A' tart. egyne-

hány természet ritkaságai-

val dicsekedik; itt találni

kiégetttüzet okádó hegye-

it, -r> Mostan állító rész^e
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Ardeche0.s7t.Tiak. Flama, Ulama , vs Judaeá-

Vivero, Bibero, k. vs| Gali- ban, Jordánon innen. Se-

ciában, Spanyo! orsz. ma- phoristól 12 mfd kel.re.

gas hegyen , mellynek fó- Xlassenbroux , vs Scheide oszt,

ján Landróve fó s/ép kikö- 2150 1.

to helyet csinál , es a' ten- Xlieland , Hollandiai sziget

gerbe szakad. Zuyd tónál , az úgy neve-

Xiert , Vivarium, (44o 29' 4" zett Eylandsgut valasztja

É. Sz, 2ao 2iv 15" K.. H.)

kisded vsotska Franczia

o- sz.ban Ardeche oszt. kö-

sziklák között Rhonénál,

1800 1. i п.

Vivís, Vevay, (4бэ 2б'Ё. Sz.

Ъй° 32' К. H. ) szép , életes

" — J D ,

Texeltöl, Vlie pataknál, 1

falu 736 1. es egy nagy ki-

kôtô torokkal. À' bémene-

telt à' fôvénytorlâsok aka-

dályoztatják. Egy része e'

szigetnek a' tengertôl elra»

gadtatot.
»• — • , T

4U~ .}* "■• J J ö—

vs Helv. Waadkant. 4000 1. XHeringen, Franc, vs Dyle oszt,

Genfi tónál , Lausanne kel. 3750 I.

felé , igen kelemetes vidé- Vlieszing , fji3 26' 37" E. Sz.

ken ; 8ok kalapos , óracsi- ai° 14' 9" K. H.) erös ten

nálók pompa müveleklak-

iák , derék fuvarosokkal.

Xivonne , kis vs, Francz. orsz.

Vienne oszt. 2060 1. Clain

fÓAií.

\ix , vs Francz. orsz. Vendée

oszt. 2030 1. .. ,

Xizkaya , 1. Bizcaya.

Xizegepatnam , vagy Bischna-

gapatnam vs , vagy inkább

mvs Hindusta Orissa tart.

egy kis folyónak torko-

— Г ✓ ^ T~

geri vs Walcher szigeten

eggy. Belgyiomi Kirs.ban

Vesterscheld torkolatjánál,

,5700 1. és jeles kikötöhelr

lyel tengeri habokat toró

gátak köztt , keresztül csap

ez a* v8on , és 1700 rajnaí

öl hoszszó , és 200 széles ,

80 nagy hadihajókat bé-

fogad. Kôzepén vagyon a,'

száraz álláson , hajók ké-

szítetnek. Nagy vizck alkal-

latjánál veszedelmes be- matosságával bé hozatnak

menetellel , száraz , ko- a* hajók, és víz elapadá-

paez hegyen fekszik , me-

redek kósziklák kornyéke-

zik. Ittena' melee igen tik-

kasztó. A* Brittusoknak ke-

reskedo helyek. 4 bástyái,

i8ágyukkal védetnek. Ké-

szítetnek itt hajók is , 's a*

szomszédsághan , mieden

nemü materiák, mellyek-

kel has/.nos kereskedést üz-

• nek lakosi

Xizini , vsSinliában Noto völ-

gyében loooo l.

Viilipuzli, Mexico hajdani la-

kosinak gonosz fó bálvá-

nya.

Xlaardinge, déli Hollandiai vs

Merue fónál , ,562o 1. nagy

heringhalászatot üz.

Xlaardingiy 1, Rotterdam,.

—, — , , i—. .

sával a' szárazra tétetnek.

Jobb felén az új kikötö7

helynek , mellyen keresz

tül az emlitett száraz ál-

lásra jutní, vagyon nagy

hajót épító hely , és job-

ban nyug.ra vagyon a' bé-

menetel a' régi kikötöbe ,

melly a" két öbölbeszakalt,

és a' kereskedó hajóknak

szolgál. Vlieszing mester-

séges fó által Minddelburgt

gal kapcsoltatik. Mível a*

viz felé a' vs ész. felôl az,

habok ostroma , gyakorta

a' szélvészek iszonyú káro-*

kat okozván gyászos nyom-

dokokat hagynak magok

után , millyen a* 14 Jan,

*8o8. Száj-az. felé kertjei,,
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's gyümölcsöset vagynak. tartóságnak helye. '

A' tengeri részén ágyúsán- Vöcklmarkt , Gentiíorum, mve

czok , a' izárazról bástyák ugyan Vöckl fónál , fejér

oltalmazzák. Ézen ve egy tüzkövel a* közel Jevö üyeg

kereskedés Tqrvény szék- bányák számára.

nek , karnerának , és alku Vöhl, vs , Hassiai Herczs. fel-

palotának hellye. 2809 az s& Hassiáben , gazdag réz-

Angolpktól Qstromoltatott, bányával , szovéssel , es

és njegvétetett. Ruyter Mi- gyapjú harisnyák kot-ésével

hály Admirálnak születö kereskedik.

helye. Уöhrenbach, Hercz. vs Baden-

yindáw, ys , Lublin oszt. új ben , Duna ker. Bregénél ,

Lengyel Kirs.ban Búgnál. 330 1.

Vladimir, kksin , de e>ös vs, Böhringen , vs , Hohenzollern

O'ros'z orsz. Volhyni Helyt. Sigmaring Hercz. Lauchart-

mocsárokkaí körül véve , 'nal, 700 1.

tiibnyire faházakkal , és Völklmarkt, Völkermarkt, tart.

egy Görög Püspökkel. Herczegi vs Karinthiában ,

Vlotho , vs Ravensberg Vest- Klagenfurt ker. Drávánál,

pbáliai Grófs. nem mesz- vámmal , hol hetenként

szë Vesertöl > lüth. ». réf. nagy marha vásár tarta-

templ. V luth. 1 réf. osk. tîk. E' tájra helyheztetik

X kath. tempi. 339 h. és némelly Geographusok Vie-

»190 1. szappan , dob4ny numot Norik fö vsát.

hör , 's pecsétviasz fabr. 1ле- Vörden , mvs,Osnabrück Hercz.

reskedik , gyólcsal , fonal- 120 h. és 500 1.

lal. Szomszédságában va- Vörden, mvs Paderborn Hercz.

gyon gyógyító , és árzél- Bruchnál 1 temd. 9,5 h. és

kut, mellynek vize a' szem- 5.50 1.

fájóknak hasznos. Vöjötkö , Bibersburg , Cser-

Vocontii, p. Galliában , Dru- veni Kamen, vár Posony

ètiti^ és Isara köztt Jakott Várm.ben , igen jeles fek-

jeles nép , Tricastinusok .véssel , yidám ellátással;

mellett délre ; S.ok vsaik belsö drága ékességgel, szép

közül esméretesebbek : Va- gazdasági épiiletekkel , ug-

sio ^Vaison) Eucus Augus- ró kúttal 's t. ef. nevezetes.

ti (bue) Déa (Die_) Modorhoz mintegy 1 mfd

Vodina, 1. Edessa. F. U.,Gróf Pálfi.

Vöckl, fó az Austriai Salz- Vörösvdgas, Tóth kamer. fa-

búrg Herczs.bén melly dél lu Sáros Várm. Tiszán in-

nyug. ered , ész. felé folyá- net. Libanka hpgyében va-

sá4, a' Vöcklabrük abatte- ffyon Opálgrodrei, mellyek-

zen ker. elhagyja, ps Schön- Ь61 egeez világon legsz'ebb

dorfnál Austria Hausruk- Opal barázdánkint ásatib.

fertálban. Afferrel egyesül. Ezen npál^odrok ki árenr

Vöcklabr unk , Veclaepontum , dáltatnak. Vagynak fenyö-

vs Aust. Salzburgi Herczs. fa erdei. Patakjában sok

ben ker. 19«: h. Eak. famü- pisztrángot fognak.

veket készítnek , karton Vörösvdr , Rothenburg , (az

fabrikája is vagyon. Vöckl É. Sz. 470 16' alatt) Német

fónál fekszik , pléb.ja , 's mve Vas Várm.ben , Szalo-

p)stáia t Tartqmánybéli nakhoz 1 tfo mfd. Pinka

Torvénysfcéknek , 's száija- vizénél, F. U. GrofErdödy

":'
"

""*
'
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- kínek kast¿ljával jeíes , la

kossái kath. számok 640,

12 zsidóval. Vagyon tuíaj-

don pléb. és templóme ;#

határja meglehetôs , né-

melly része síkos , réttye

]ó» itten szép csikókat szok-

tak nevelni. Vorosvár van

Bars Várm.ben és Pilisben

az ország úton egy Posta

Budától Bég felé. r

"Söschdorf , Csász. fam. urasá-

ga , Laxenburgnál köz'el

Bécshez , gazdasági oskol.

Vötlau , Gróf Fries vára szép

ker.tel pem meszsze Badeñ-

tôl Austr. 62 h.

Yöstenburg , régent ер ero s ,

most omladékjában fekvft

hegyi vár alsó Steyrmárk-

ban Grätzker.* szomorú he-

gyes tájékon, Vechsêlhegy-

nél , vitriol' fabr.val.

\oe-ting-fu , erbs vs Yun-nan

Chinai tart. derék ôrizet-

tel a' hegyeknek vad lako-

si eilen.

Vötiau , Bitow , nevézetes he

gyi vár Morvában , Znay-

mi ker. Zeletàva és Taya

vizek öszve szakadtánál.

Mellette fekszik Vöttau ravs

47 h. 270 1. 's pléb.

Vogelberg , 10273 láb. magas

negyGraubünden kant.Adu

la hegyhez tartozandó ;' itt

ered a' hátulsó Rájna for-

résa.

Vogelheerd , mulato haza Des

sau Hercz. Dessaunál.

Vögeln Inseln, Madár szigetek

Csoport sziget Austrália

veszedelmes szigeteihez tar-

tózandók.

Kögelsberg , magos hegy Vet-

r terauban , Niddánál felsñ

Hassia Hercz. kezdódik al

so Hassiáig terjed, kerüle-

tébén 10' tnfdfóglal, 's min-

denütt jelét mutatja föld-

alatt való tüztöl származtá-

nak.

Vngesi hegytég , Bosg , v. Wat-

gau, egy a' Francz. Jurt$n-

hegyek folyamatja, Elsas/.,

's Lothringaközött nyúlik,

és e' két tart.ban szélednek

él ágai. Legmagassabb rsú-

csai v: Böfch , Balou felsö

Rajna oszt. 726 Tois vagy

is fran. öl magos , és a' he-

vezetes Qdilienberg alsó

Rajnai oszt. Enberg Hunds-

rük ágai Donner Légyel ,

ésArdennen erdos hegyével

kapcsollatnak , utóbb ész.

feló terjedki. — Q¿en hegy-

töl.vette nevezetét Wasgau

oszt. 1. Wasgau.

Voghera , (440 ,59/ i\" É. Sz.

20» 4jl \o" K. H.) kis Sar.

diniai vs Pavesano tart.

StafFona fónál, toooo Г. erö,s

sejém fono háza , derék bor,

's gabona kereskedése 'je-

Ies. ■

Vogesus , a' mostani Wasgayi

he^ység Francz. orsz.ban.

Vogtsfekle , íalu Nordhausnáí,

felsö Szász ker. vashámór-

ral.

lfohburg , régi mys Baváriá;

ban , felsô Duna ker. hé-

gyi'várral, mellyben haj-

dan a' szerencsétlen Ber-

naui Agnes fogságban sín-

, lftde; vagyon yoo 1. A' vá-

eár piaezán Sz. Mária tem-

plomában fekszik eltemet-

ve az úgy nevezett jámbor

Bauer Vohburg.

V-ohenstrausz , mvs Bavariá-

bari , Regen ker. 1060 1. és

Fridrichsburg várral , he-

lye egy tart. Torvénytáb-

lának.

Voidanâr, régi vs Thessáliá-

ban , GÖrög" orsz. Peneo fó

nál , Larissátol 2 mfd.

Xoiçtlandi herület , Szász Kir.

Voigtland e?yik darabja,

feiér Elster, és a'. Zvikaui

Mnlda fónál , határós az

Erzgebirgi ker. Cseh ország^-

gal , Culbach Herczséggel ,

és Reisz Grófs. 33 i>4 Q
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8574o1* aevAnyi, lene, G. Battyáni urasag, lait.

fája, 's marhái gazdagít

ják. 3 Tisztséget foglal ma-

gában , tudniülik -. Voits-

bßrg, Plauen , és Pausa, i£

vs és 343 falu. Fö vsa Plauen.

Xoigtland, Terra Advocato-

rUm , Szász tart, ész.ra Cseh

országgal, és az Erzgebir

ge her. kel.re Altenburg

Hercz. és Osterlandal Tu-

ringiával, nyug.ra, és Ba-

Varia Main kerülettel ha-

táros. Nagyobb része a'

Szász Királyé; Hóf urad.

Bavariai Királyé ; Szász-

Góthai Herczegé a' Ronne

burg urad. és egy kevés

rész Herczeg 's Gróf Reusz-

hoz tartozandó.

Xoiguberg , ó-Bánya - vár

kath. számok 8oo ; széles

útszájának kozepén szép

temploma ; nem meszsze

van a' Helységtol Teren-

tás puszta , melly inkább

Trinitásnak hívattatnék az

ott régenten lakozott Tri-

nitárius Atyák le omlado-

ïott falairól. Van itt a/, u-

raságnak malma. serháza,

gôbolt hizlaló nasrv istál ó-

ia , márvány bányája , és

komlós kerje , három nyo-

más beli, búzát leginkább

terem , boraikat Eszéken

szokták eladni. Ráczpetrei

pléb. filiája , mellytöl zf\

ora fekszik.

Volean, grande de Mexico, 1.
..■ Popocatepetl.

Öelsnitz Szász Voitglandban \olcano , Lipari sziget, sok

honnét a' Voigtsbergi Tiszt- timsóval , 's % tüzokádú

ség veszi nevéfc. hegyekkel , csupán íengeri

Xoiioct , tóth falu Szepes nyúlak fészke. Mellette va-

Várn». F. U. Q. Csáky ura- gyon Volcanello puszta szi-

ság. Lak. kat. fekszik Szla- getke.

tinához közel , határja he- Xoloae , i) Arecoraici , Rho-

gyes. danus partján, tenger mel-

Voiniua , kis tengeri vs TÖ- lett íakott nép Galliában,

rök Albániában Arta , ten- fö vsokNemansus (Nimes)

geri bboluél, Görög Ersek hires, Rómaíknál kedves

lakásával , fellegvárral 's

 

kikötö hellyel díízes. Bir-

toka e' vsnak ii franfmfd-

nyi. 3.500 1.

Уoi¡ ou, Francz. vs Isère oezt.

4Яоо 1.

Voitelsirunn , Morva nyelven

Selecz , Oláh vs Morva orsz.

Brüni ker. az Austriai ha-

tárnál gyógyító ferdövel ,

131 h. 660 1. Bora hasonló

vs , es Pindomagus; 2) Vol-

cae Tectosages , Rhodanu-

son túl Íakott nép , Galliá

ban; igen hadakozó, és sok

tart nyokat elfoglaló nem-

zet Spanyol orsz. határá-

nál, Pireneusok me lie tt dél-

re ; fñ vsok : Cervaria (Cer-

vera) Illiberis vagy Elibe-

ri, Ruscino, Leucata (Leu-

cate) Сагсазо, Tolosa , Nar-

bo , Martius , Beterrae ,

's a' t.

ízü az Austria hegyi bq-

- rokhoz.

Xoitsteberg , veSteyer Herczs. Xolferdyck, kis sziget Zeeland

Grätz ker. 100 h. Vidékét ban 1 falu 's jó legelôvel.

köszene gazdagítja. Ezen Volkstedt, 1. Volkstedt,

tájékok szép búzát tererq- Xolhynia , hajdan Lengyel

nek. Útivám Tisztsége va- tart. Veres Russziában dél-

gyon. re Podoliával , nyug.ra Ve-

Yoiány, Német falu Baranya res Russziával , ész.ra Lit-

Y4rrrç. Siklósi j^r.ban F, U. vánia * és Orosz bir. kel.re
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Tiasonlólag Oroszbirod. ha-

táros, Meszsze terjedö. Nap

nyugftól kel.nek 120 délrol

északnak 40-töl hatvan -

mfd foglalatja. Lapályos , Vollo , régi vs Thessalia Gö-

termékeny, Tatárok , 's Ko- rög tart. Armiro öbölben

zákok rabolásainak tár- nagy kikötöhellyel.

gyazó vidék , két részre Vollor* , vs, Francz. orsz. Puy

osztatik : Felsö es Alsó Vol- de Dame oszt. 3.330 1.

eggy. Belgy. Kirs.ban a*

Zuyd tónál , 970 h kik ha-

jókázást , éskereskedéstüz-

nek.

hyniára. Lak. Orosz hitü ,

's nyelvüek. Felsö Volhy-

nia nyug. része két kas-

Vo/otí, kis fó Márk Vestfá^

Hai Grófs. Ruhr fóba fo-

lyik.

télyságbój álíó, mellyeka' \óíouska, mvs, Austriailstri-

ában Kastna urad.hoz tar-

tózandó kie kikotó helyel.

Nem távúl esik tole Prolu-

ka mind nagyságára, mind

ezépségére nézve ieles ki-

kötöhely. Ezen kôrnyék-

ben jeles a* tínhalászat , és

bésózott Tinhalakkal vab5

kereskedés. Egyébb terraé-

kei e' vidéknék. Bor, fa-»

olaj , és geszlenye.

2 fö vsoktól Lucko ,. és

Krzerminieltöl nevezt.etnek.

Alsó Volhynia, vagyisKio-

vi Palatinatue, keleti ré

sze, ezen keresztülvág Dni

eper fó , nagyobb része O-

roszokhoz tartozandó. 1569-

dikben már Lengyel ország-

gal egyesüle. Az utolsó

Lengyel oszt. alkalma tossá-

gával 1793 nagyobbára az

Orosz bir.hozkapcsoltatott, \o/pedo, kis vs , Novara Sar-

's moBtan Wolynsk Hely- diníaitart. Corone fónál.

tartóságot tészi. 1. "Wolynsk Votpiano, vs , Piemontban

Vat.

Volisso , falu Saki-Adassi Tö-

rbk szigetnek liles hegyén,

sejem keszitésseberôs szftlo,

'e füge ültetéssel foglalatos-

kodnak lakosi.

Molkach , kis vs Vürzburg N.

Her* zs.ben Main fónál , 344

h. és 1,550 1. borral keras-

kereekedik.

"V olker oda , Szász- Gotha Hercz-

be Tisztség, Körn , S. Körn

mvsok kívül 7 falukat , és

S pusztákat foglal.

Xolkmarkeller , Barlang a' Harz

erdöben.

Xolkmarjen , Volkmarsrheim ,

vs Vestfáli Hercz. Diemel-

pél , 281 h. és 3000 1. töb-

nyire kath. találkoznak

mindazáltal köztök vagy

100 Zsidók is.

Volkitädt , Volgstedt , falu

SwarczburgRudolstadtHer-

czeg. Porczellán fabr.val.

Hpllenhoven, vs felsö Ysseltart.

3640 1.

Xolscusok , legjelesebbnep La-

tiumban , nyug.ra Rutulu-^

sok és Latinusok > ész.r.4

^quusok Hernicusok , és

Marsusok , kel.re Samnire-

sek , Campanusok , délre

közep tenger kozött. Tulaj-

don nyelvel éltek. Nehany

századok által több ízben

megmérkeztek a' Rómaiak-

kal ; de szerencsétlenül ;

ezek 11 szer triumphust ,

kétszer ovatiót vettek raj-

tok. Utóbb Latinusokkal

egyesültek : gabona és bor

termo földököntöbb ízben

segítségül voltak a' szüksé-

get szenvedô Rómának :

Számos derék vsaik voltak

u. m; 1) Antium (Antia)

tenger mellett , ió révvel ;

itt sziilettek Calí rula és Ne

ro Cs. és sok derék Roma»

épñlefek tétettek. Az e' mel

lett tévô Astura kie sziget-.
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ben volt Cícerónak major- Volturata , fcie , 's esekély

sága; a) Circei régi vs, bol számlakosú vs Capitanata

most Monte Circello ; Ulis- Nápolyi tart.

tes temetö helye ; tenger- Yo/turno , fá Nápolyban j A-

fokkal, és jó réwel. 3} Fe- penni hegyekben ered, és

roniae Locus , Junó' ázent Gaeta oblébe szakad.

berke; 4) Anxur , v. Terra- Voluntii , p. kel. Britannia

ciña, Jupiter templomá- Rom.ban lakott nép.

val. s) Velitrae (Velletri) Volvic, mvs Puyde Dome Fr.

itt laktanak Augustus eleji, oszt. aogo 1. kobányával,

's ennek egyik majorjában hol Lavatöretik.

született maga is; Sancus Poriges, Francs, oszt. Arany-

és Mars templomival. 6) dombal Dijon mellett , es

Cora (Core) Castor és Pol- puskapor malommal.

lux, 's Hercules te«jplomi- Xonitia , birod. Albánia part-

val, jeles viz csatornáyal. ján, déli ' szélén Atea öböl-

Norba (Norma) Sulla nek , Xeromero Török tart.

eilen lakosi egész kéts»gbe tól kornyékezve, sikságból,

esésig yédelmezték ; yégre és kis halmokkal vegyült

magokat, és minden vagyo- térb&l ál , 4 falu, és mint

nikat megégetvén. 8) Sig- egy 4000 1. Éghajlatját a'

nia (Segni) és Setia (Sezza) sok források, tavalí 's mo-

hires jó borral. Ide Rómá- csárok egésségtelenné té-

ból út vezettetett ; ide rej- szik ; földje termékeny , de

tezkedett Saturnus is. 9) tunyán miveltetik legelSje

Sacriportus ; itt verettetett jó Ökrök, ürük , kecskék ,

meg ifjabb Marios Sullá- disznók, 's egyébb állatok-

tól. 10) Sulmo (Sulmona) nak. A' dombok sok építe-

Ovidius hazája n) Arpi- ni 1 's égetni való fákat

num ; M. T. Cicero , és Ma- termesztnek. Lak. sikeres

rius' hazája. Az elsfinek itt vadászattal foglalatoskod-

majorja is volt. 12) Inte- nak leginkább. Vagyon itt

ramna , (Terni) Aquinum egy alkalmatos helyen a'

("Aquino) Casinum (Casino) Velenczeiektöl épített vár,

nevezetes három vsok. E' jnelly most már romlás-

földböz tartoztak mégSues- nak eredt.

sa Pometia, Corioli , Tres Voorburch, legszebb , 's régibb

Tabernae , Forum Appii Hollandiai falu Delf" tart.

(Apost, csel. 24, 15) Ecét- Delft , és Leyden között,

rae, és Artena vsok is. Haagtól 1 mfdnyire.

Volta, l, Rio da Volta. \oorden,vs, az egyesültt Belg.

1/ olíala, kis vs várral Man- felsô Yssel tart. 244« 1.

tu'atterczs.b. Veronese hatá- Voorne , sziget Gelder egye-

rinál. sültt Bel. tart. Maas sza.

Volterra, Volaterra , vs Pisa kasztja el a* száraztól , Bri-

ker. Toskániai N. Herczs. el várral.

ben. Erra fonal sqoo 1. Pus- Voorst , vs felsô Ysselbe , Ys-

pqki szék , nevezetes , ás- seltöl nem meszsze 4380 L"

ványos források , és kü- Soralbergi uradalmak , Austri-

lombféle régiségekkel. ához tartozandók , és Ту.

Voltri , vs Genua Herczs.hen rolishoz számláltatnak, Bo-

a" nyug. résrén , a* Ligu- den tava , és Arl, vagy Ad-

щщ1 tengernél, 1er hegy köztt fekszenek
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keUröl délnek illy renddel. fejérfok v.földcsucs,felsöSe-

. i Hoheneck, a Bregenz, 3 negambiában , nyug. part-

Feldkirch, v. is Montfort a' ján , közep Ai'rikának , ne-

. Rhénusnál,4PludenzMonta- vezetét vette az ezen vidék

fön völgyevel, és 5 Sonne- fejér , 's száraz homokátóL

. berg , Grófs.gok. Utöbbi Vorpommern , 1 . Pommern,

idôkben IUi Baváriai ker. Vorreggio , 1. Viarregio.

nek.egy része valának > ha- Vorsfelde , mys Volfenbüttel

nem i8»4*töl fogva Tyro- Herczs. Alli, és Lüniburgi

lissai is még Austriához tar- országútnál , 1 tempi. 127

toznak. ss □ mfdön 65000 h. ¿9 870 1. kik dohányt,

lakost számlál. :. búzért , komlót , és ken-

Vorau , mvs alsó Steyermark- dert termeszt.nek pálinkát

Gräczi ker.ben hegyek öle- i öznek , és erös keréske-

ben fekszik , 100 h. és Her- dést ü/.nek gabonával , 3

czegi Dékánysággal. Jeles országos vás.árjai vagy-

itt a' regul. Kanonokok nak.

klastroma , kiknek egy In- Vosges , 1. Vogesi hegyeket ,

. ful. PrépostelóUárójok, de- vagy Wasgau.

rék könyv gyûjteményel , Vostanca , kisvs, Macedonia

's fö oskolával. Aquilin Ju- ban, Vardari fónál.

lius Caesar , azon hires Vouga , fó Beira Portugalli

. Torténettró, Misés Papja va- tart, melly Viskónál veszi

la e Szerzetnek. Szomszéd- eredetct , nagy sárt okoz ,

ságában vasbánya találta- és nyug. Oceánba dünti

tik. magát.

Xordernberg , Herczegí , gaz- Xouga , kis vs Bei ra Portu-

yd&g , meszszs terjedô , és gálfí tart. ti mfd mfdnyi-

majd л/г mfd hoszszú mvs re Viseótól.

felsö Steyrntarkban, Bruck Voulonilón , 1. Foulponit.

ker. lio h. lévo vasbányák- Voutesac, vs , Correze Francz.

rol (1. Erzberg) nevezetes. oszt. 2070 1.

A' Steyermarki fô Bánya- Vou-uchang-fu , Hou - Quan

hívatalnak, 's Itélo Bánya China tart. fö vsa a' kék

Táblának széke. HeYczegi ■ fónál. Mutatnak itt Bam-

Dékánysággal , privilégiált buspapírost, mellyböl te-

Tôrvény székkel, 's Pósta mérdek sok küldetik szél-

Tisztséggel. lyel.

Vordon, Vordan, Forden, vs X ouvrai, уз, Indre és Loire

a' volt Brombergi oszt. Franczia oszt/2100 1.

most új Lengyel Kirs.ban Xouziers , vs , és ker. föhely

Visztula fónál , hol hajó Ardenes Francz* oszt. Ais-

vám vagyon. Lengyelûl nénál 1550 1. gabonával ke-

Fordannak nevezik a' szom- kereskedik.

s/.éd falu Német Vordan Xùxett , fö Finlaridban Ker-

megkülomboztefése végett. holmnál Ladoga tóba от*

Xoreda, vs Britann iában , hol lik.

most Ferîth , Római erös- Votokdnf , tóih falu , Nyitra

ségekkel. • Várm. F. U. Mérey, és több

Xorrepe , Francz. va , Isère uraságok , lak. kath. foldj*

oszt. 45:30 I. kôzép terméíteftységü fája

Vorgebirge, Caplanc , (33o o' van, szólej«elég, rétje jo ,

to" É- Sí. 9o 3' 30" К. H.) piacza *gy ¿rányira , muí
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Xracennes, vs Scheide Francz.

os/.t. 474° 1- ■ ■

Xraita , fó , Piémont déli ha-

. vasaiban ered, délfelé Pó-

tól es Polangheanál 9 mfd

folyása után Póba í'olyik.

Xrana, fó , Angol halakkal

bövelkedö hasonló nevü to

nal , Zara Grófs. ban, Tem-

pláriusok kastélyának om-

ladékival , a' fent emlit-

tetteknek Nagy Priorjokszé-

ke itt volt.

Vreden, (52° «' ЪЪ"Ъ. Sz.tjo

47" 44" К. H.) vs Salmsalm

Hercz. Münster Herczs.ben,

Berkel fónál, jeles gyolcs

fabr.val , melly tárgya a'

kereskedésnek.

Xreeswyck, falu déli Hollandi-

ában 650 1. Lèck mellett. It-

ten a' felsó Ra jnától Utrech-

nak , 's Amsterdámnak ha-

jókázók vám pénzt fizet-

nek.

Xteren , 1. Freren.

Xrieseveen , ve felsó Yssel egy-

gyesült Belgy. tart. 2800

lak.

Xugnolles , 1. Courmonterral.

Xukovár , urad. és mvs Sze-

rem Várm. bövebb ieírását,

lásd Wukovár.

Xulcdn, Tüzet okádó hegyek.

Találkoznak olly hegyek ,

mellyek esztendöröl esz-

tendöre füstöt, lángot,tü-

zes darabokat , hamút, '*

több e' féle szereket ereszt-

nek ki magokból. Nem ment

ezektöl egy részese a' világ-

nak ; még nagyobb a' szá-

ma az újabb idö szakaszok-

• han ki égett tüzet okádó he*

gyeknek. Töbnyire mind

л' két nembéli teke formât

mutât, és részént egy , ne*

vezett torkolatokból ál , in-

kább , vagy kevesebbet

gömbölyti , belöröl felfor-

dultteke, vagy tölts'er for-

májú. A' még mostanlag

is égô tüzet okádókból Eu-

ropéban vagyuak : Mtno. ,

Siciliában ; Nápolyban a'

Vesuv ; Hekla , Klabra ,

Leinhrunkr , Ratuntinufial,

Katlegia , vagy Ketlegan

Island azigeten ; Stromboli,

Volcano , Lipari , tüzoká-

dók ; belolrol , égô Büdüs

Erdély orsz. A'siában több

tüzokádók vagynak Japan-

ban JavanS*. Panarma mel

lett, nehány Tüzes szige-

tekkel. Araerikában Coto-

paxi , és Pichincha leges-

méreteseebbek. — Ki égett

tüzokádóknak bizonyos je-

leit találni Rajna vizénél

Coblenz , Andernach Nie-

dermönnich, Bonn mellett,

HassiábanHabichtevaldnál,

Giesz tájékon ; Cseh orsz.

ban Sc hlacken walde, Eger-

nél; Bresgau > Sleszia , Fran-

czia orsz. Alsó Langvedoc,

és Angvergne ; Olasz orsz.

ban Vincentia , Veronai ,

Paduai , Toscaniai Herczs.

gekben Compagna di Ró-

mában , Nápolynál is efé-

le találtatik Carthagena ,

és Murcia között Cataloni-

ában, Gerona, ésFigueres,

köztt; Magyar orsz. ban is

's a' t. Ez utóbb bányáiban

tüzes materiák ki merítve,

másoknak szelelft lukjok,

's torkolatjok bé tomve

lenni látszatnak, A' tüzo-

kádó hegynek rettenetes 's

szomorú játékja csatanás-

sal vegyült fold indúlást,

égést , villámal dorgést ,

ropogassal hurczol magá-

val. — A* tüzokádói jelek-

hez számláltatnak : Lava,

Bazaltkó , ta}tékkó> üve-

ges szerek , homok, hamu,

és több efélék vagynak az

említtekkel egyesülve. A*

eddig vizsgált jelekben te-

mérdek tüzkövek , timsó ,

néha meszesfÖld , vasygya-
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kortakeserñsó dárabok ta- Vulgientet , Galliaban , Ca-

láltatnak. A' tüzet okádó- varesek mellett lakott nép>

hegyek külörabfele haszno- fô vsok Apta Julia (Apt)

kat is hajtnak , úgymint: Vulhang., 1. Vu-tschang-íu.

Lavájok , 's Bazált kovek Xultur , nevezetes hegy Apu-

igen hasznossak a' foldmí- liában.

velésének , Putzulán jó a' Xulturara, vs, Capitanata Ná-

vakolat készítésének , ltén- polyi tart. 3770 1.

Jtöje , timsója , tajtékkove, Nulturnus , fó viz , most Vol-

lágy reszelökre szolgálnak; torno Olasz orsz.ban.

a' körülfekvö. vidék terme- Yurla , \, Vurla , vs Anadoli

kenységét nem kicsinyt e- Baságban lak. Tôrôkok,és

lomozditják , és a' tüzoká- Görögök , amazoknak 7

dókhoz kozel levó tengerek- mvsok , mecsetjek , ezek-

ben pezsegnek a* halak. nek 2 temploraok vagyon.

Vuícan sziget , egy a' Chariot- Vychnye , I. Eisenbach.

te királynénak szigetjeikb- \ymar , Serviai vs Szávától

zül Austráliában , tüzeto- nem meszsze.

kádóheggyel. \yriat , vs Ain Francs, oszt*

\itLanpasi , 1. Volkany. 3i2ol.

w.

ÎP"tad , Waadland , (Fran-

cziáúl) te Payt de Vaudn&]&

neveztetik, Comitatus Val-

densis, Helvetia nagyobb

Új kantoni közül. Freuburg,

és Bern köztt fekszik , Val-

liszi tart.ban, Genfertót ,

melly Savoyétól elszakaszt-

ja , Franczia Lemán Ain,

Fura , és Neufchatel Hercz-

e.get kornyékezi térsége 70

□ mfd lak. 14,5200-™ 1617-

tôl fogva ezen tart. Bern

Helvetiai kantonnak ura-

dalrna alatt volt 1798-ig»

mid&n 26 Januariusban Na

poleon munkálkodása által

Lemáni Reszpublikává té-

tetett , de következendö

esztendôben ismét eltörle-

tett neve , és a' Helvetiai

új Constitutio szerént 19

Feb. 1803 tulajdon kanto-

névá lett Helvatiának. F/

Koztársaságnak legszebb

tart.nyanagyobbára meleg

Eghajlattal. Videke reszént

dombocskákkal vegyültt

síkság , részént hegyes. He-

gyei : Jura , Jorat , Jurten,

vagy kis Jura; legmagas-

eabb , és irtóztatóbbak ta-

láltatnak a' del nyug. ré-

szén hajdani ,Ж1еп Helytar-

tóságnakholDendtde Morc-

le nevezetes. Folyói : Or

be , Buron , Mantua , Bro

yé f Boiron , Auboune * Ve-

noge, Vevoise. Tavaít sí'

Genfi tónak fele, Neufcha

tel, vagy Neuenburgi tónak

egy része, Joux tava. Föld-

y¿ nagyobb; részént termé-

Jteny , legtbbb vidéke nyú-

lós , 's kemény; terme?zt

külombféle gabonat , hü-

velyes veteméhyt , fozelé-

keket , és kertizüldségéket,

kevés kendert , 's lent, do-

hányt, elég 's derék bort ,

temérdek gyümölCsöt ; R

tá;on sok dióíák nyölnck.
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geszteñye /és-eperfák , fü- akadnak., .

gefák is, mellyek a' s/.abad ÍVabern , pléb. Уа Alsó Haa-

levegöben gyümölcsöznek. sziában Edder , és Schwalm

Marha tartásra alkalmatos fók egyesütiénél királyi

lègeloje, és a' hegyi tájé- várral, 102 h. és 770 1. A*

kokban azúgy nevezettHa- két fók köztt való térség

vasi gazdaság üzetik. Juh , kaszálónak használtatik.

és • kecskék is tártatnak , Wabuche , Ohió fó Louisiana

a' ló , 's disznó tartás ese- ész. Amerika tart.ban igy

kély. Szárnyasállati , vad- neveztetik.

• jai, 's halaiböven yannak. Wachau , Austriai völgy ,

Erdöben sem szenved szük- Dürnstein felett kezdödik ,

séget. Külömb nemü ásvá- és Duna , meg a' hegy köztt

nyokkal , ugymint •. Föld, égéáz a' csúcsáig nyúlik.

's köszerek , agyaggal , ho- Wachenheiin , vá Also Pfalz-

mökkövekkel , márvánnyal ban , Hardtgebirg fonal ,

kérkedik, a' régi Helyts.bah jó borokkal kedveskednek

ólom» réz , forrásbeli só , szÔlei.

és termett kénko is talál- Wachenrö , mvs Bavariai Mein

tatott. Lak. részéñt Fran- ker. Ebrahnál , melly ke-

cziáúl , részént pedig Fran- resztül folyik rajta 's két

czia Patoisúl azazParaszt- részre a' Nagy , és kis Va-

íiyelven beszéllenek , refor- chenróra osztja fel.

mátusok , egyedül hajdaöi Wacher , erdokkel fedezett

Tischerlitz ïisztség mutat- hegy alsó Steyermárkban.

hatott nehány kath. Leihe- nyug.ra Saenak, kel. re Hor-

tök továbbá itten külömb- váth orsz. határinak erá-

féle fabr. is kivált sejem , .nyos. Hacquet szerint csu-

kalap , ásványszereké, vas- pa fejér kemény kövek-

bányája is vagyon. Bern böl ál.

kantonhoz tartozó Waad- Wachsenburg , 1. Gleichen,

lande (Pays de Vaud) ki- Wachtebeeke, vs, Flandriában,

. vül, az régi Granszon Ör- 2800 1.

bé és Cserlicz (Eçhallens) Wachtendonk , kis megerösi-

tart. és a' hajdan Mien Ber^ tett v»> erös vár mellett,

ni birtokot foglalja magá- felsö Geldriában Niers fo-

ban^ és 60 ker. osztatik.— nál.

A' kanton iövedelme ,59273 Wáct , Wacium . Waiczen ,

HelveeziaiFrankra mégyen. Watzow , régi hires és je-

F6 vsa Lausanne. les püspöki vs Pest Várm.

^aag, I. Vag* ben* Wéczi jár.ban , fek-

Waagoe , Norvégiához tarto- szik Duna vizének bal part-

zó Faröer. ]Дп , Pesthez 4 mfdnyire az

Waal, 1. Rajna. E. Sz. 470 47/ ésa' К. H. 36°

Waas, Orkádi sziget Scotziá- 47' 45" alatt. — Eredete fe-

ban. löl külombféle vélekedés-

Waatsch , Karneol nyelven ben vagynak az Irók , ab-

Vazhe mvs Karneölban , ban megeggyeznek hogy

magas hegyen fekszik , sem- 9/5.5-be mAr állott , 's Püs-

mi síkja sincs ; sok szántó- pôkségének felállítását Sz.

földje mindazáltal , gVü- Istváníi Magyar Királyunk-

mölcse, kobányája, hofott íiak tulajdoníl ják. — Haj-

köve Yált tengeri csigákrá dan Nógrád Várm.hez tar-

tozott,



tozott , de Buda várának

megvétele utánPest Várm.

hez kapcsoltatott. Hogy e-

rös vs volt légyen , azt a'

régi épületeit képzeltetó

rajzolatok bizonyítják , 's

ó és új Vácznak nevezte-

tett. Várában vala Püspö-

ki kastélly, a' fö Sz. Egy-

ház, a' Kánonokok' lakó he-

lyeik , 's a' Dominikánu-

sok klastromjok. Oskolájok

is hires vala, míg a' Ta-

tárok által fel nem dúlat-

tatott az egész vs 1241 ben;

<— De Mátyás Kir. uralko-

dása alatt ismét néhaidisz-

széreMépett. Ujra homály-

ba boríttatott e* vs 1543-

ban mert a' Törokök a'

vst és annak szenteltt épü

leteit undokúl rablották ;

■— kikergettetésekkel pedig

(1685) аг egész vstfelgyúj-

tották , és illy állapolbaA

volt Vácz vsa , raidon a'

Torök ígától felszabadúlt ;

— csendesedvén ezután a*

hadi tajos veszedelmek , és

vérengezô viszontagságok ,

Püspokjei viszsza tértek ,

kik lassanként jobb rendbe

helyheztették mind a' vst,

mind annak épületeit. —¡

1742-dikb. 2 részre osztatott

a' vs u. m. a' Püspöki és a*

káptalanbeli uraságok ré-

szére , melly rendtartás

még ma is megvan; 's a'

Tanács is kétféle , u. m : a'

Püspöki ésa' Káptalanbeli.

—Ujabb építójit 's ékesítójit

Vácz vsa Gróf Migazzi Püs-

pökben és Bécsi Érsekben

leite ; ez újabb rendb'e hoz-

ván az oskolákat 1763-ban,

a' vsnak ékesittéséhez kez-

detett, és azt új , sokkal

szebb rendbe hozatta. El-

rontatván a' vsnak régi ka-

puját 'a Sz. Egyházát, sok

kal -szebb rendbe hozatta

az útszákat , és oily pom-

HÜB. 1EX. V. DAB..

pás Sz. Egyháxat építette-

tett római izlês szerént,

melly valóban erök emlé-

kezetet s/.ármaztat kegyes

Épít&jének; belöl gyönyör-

ködteti a' nézôt : a' hamu-

színü mátványból készültt

nagy oltár , a' 4 disses ve-

res márványbóí készültt

mellék oltárok; a' lelkita-

nító szék tejer márványbóí,

a' Püspöki szék , melly fe-

lett tulajdon képe szemlél-

tetik az említett kegyes é-

pítojének, egy szóval fes-

tése és egész díszessége igen

nevezetes. — Nagy díszt sze-

rez a' vsnak a* két emele-

tü , tágas, jólépültés tisz-

tán tartatott Püspöki Re-

sidentzia is , mellyet a'

mostani M. Püspök leçpom-

pásabb színbé öltöztetett

kettös kerttel, és Duna

mentében erös fallal 's üveg-

házzal felékesíttvén ; ez a-

latt van a' teres két eme-

letü pincze Gróf Althán

Püspök örök emléke. —•

Említést érdemelnek to-

vább : a' nem eggyesültt

Görögök templcvma; a'Do-

monkos szerzetbéliek volt

klastfoma; a' Barátok mo-

nostora , mellyet Gróf Ko-

háry István épíitetett ; a*

nagy ispitály, a' Seminá-

rium, a* Piáristák Colle-

giuma , a' vsháza , a' só-

ház 's a' t. több privât épü-

letekkel eggyütt. Nem raesz-

sze a'fájdalomra méltó ál-

lapotban sinlödö Ludovi-

ceumtól a' k. Wáczi úton

esik a' G. Migázzitól Rómaí

izléssel építtetett Diada-

lom kapu M. Therazia ott

létének emlékére. Nagy fi-

gyelmet érdemel itt a' Sü-

ketnémák intézete is as

Almási Antal Úr mint Kir.

Comisárius által vezette-

tett bé 1802 eszt. 15 Aug.

. 4
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Fundátorábanl.Ferencz ke- IVad-Dschiddí , faz az Baköcs'

gyes Királyunkat tiszteli. ka fó) meglehet&s nagy-

' -<- Lak. kik Magyarok tob- sagú fó Algierben , nyug-

nyire, majd loooo-re szám- ról kel.nek foly, és Saha-

láltatnak kik köztt 8.500 rában a' Melgigi toba dön-

kath. 1000 vaió evang. és ti raagát.

ref. 100 пега eggyes. Go- Wad- el- Вundah , (vagy is Tzin

rbg és 10 Zsid. — Kbzonsé- fó Algierben , Wanaschris

gesen szorgos emberek. — hegybôl szakad , Schellif

Fekvése kies , innen tis/.ta fóba folyik, czínrészecské-

idöben Budáigláthatni. Ha- ket hurczol magaval , mel-

tárja jól termö , borai ked- lyeket a' partra tapaszt.

vesek kivált némelly he- Wad el Gatel , (az az Gazzel

gyekkel ; fájok szüken van, kecskék neme fó) nagy fó

legelojök meglehetös , vá- Afrika Nigritiában.

sárjai népesek , és haszno- Wadelfiabid , szomszéd foja

sak. Maroccai Morbejuhnak.

A* Wáczi Püspöki Megye Wad-ol-hamam, 1. Habrah.

eggyik a' legrégibb Püspök- Wadelimok , szörnyen vad , és

ségek kozül ; Pest, Nógrád^ tolvajkodó nép Saharában.

Heves, Hont , Külsó-Szol- Wad-el-kibir , (az az nagy fó)

nok és Csongrád Várme- fó Algierban , több pata-

gyékre és az egészkis Kun- kocskák , 's folyók egybe

ságra terjed; 3 fft és 13 ai- mentekbôl származik , és

esperesti kerületekre ré- Vad-el-Mailáhval(vagy is a'

szeltetik ; Káptalanbeli u- sós fóval is) mellynek sos

rainak száma 12; titul. A- vize van, egyesül.

pátsága ¿ ; jövedelemmel Wadi Meidarn, legjelessebb fó-

biró Prépostsága 4, titolá- ja Arabiának.

ris Prépost. 6 ; 109 pléb.ja; Wadjo, vagy Toad/'a , Celebes

54 ñliája; a* Papság száma s*iget tart.nya , 40 Hercze-

190—200 mégyen , 435147 gek birják , kik kbzül egy

hívekkel. Ezeken kívtil 7 hadi Vezérnek , 's egy a*

szerzetes klastromokat fog- Polgári Rend , és biztosság-

-lal keblében , U.m : ч Pia- el intézójének választatik.

ristaSzerz. Wáczon és Kecs- Wad- Nun , fó Maroccóban ,

keméten ; 3 Sz. Ferencz melly Sús tart. déli határ-

Szerz. Provinciae Salvato- ját teszi.

rianae Wáczon , Kecskemé- Wadowice, vskaMyslenitz Ga

tea, és Szolnokban ; 1 Ca- licziai ker. az ország út

pucz. Besnyon ; és 1 Mise- mellett, Skava fónál , kat.

ricord. Wáczon. tempi. Fil. temp, általjá-

Wad, vagy Ogge , keresztény rattal , és Póstával.

vsnak mondatik Habessini- Wadreage , Algier tart. Vur-

ában , mellyról egyebet glah fö vsal.

nem tudunk , hanem , hogy Wadsteina , kis vidéki vs a'kel.

f Gavaja tó ott fekszik. Göthaland Svédi tart.ban.

Wadan , k. vs , éiz. Araeriká- gyönyörü tájékon Vetter

ban Fesean országában. tó keleti részén , Mótala

Wadas , 1. Vehdasn. fóhoz közel jeles várral ;

Wadei , Saharáb. ész. Affriká- mind nagyságára , mindbel -

ban nevérôl egyedül ismé- so szépségére Svétzüib. elsô

retes nép. tempi.mal, a'hol i* sok Ki
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rályi személlyeknek rotha-

dó tetemek lelték nyúgvó-

helyeket. Invalidus házzal,

es pamut, karten kézi mív-

vel.

Wadtugek , Hindusi népség

Karnatik partján kel. Indi-

ában.

Waechtertbach , Insenburg ,

Vaechtersbachi vs,Isenburg

Bimstein Herczs.ben , Her-

czeg Residencziájával.

Waedenschveil , (47Э 11' ,56' '

É. Sz.) népség Zürik kant.

Helvecziában várral , gyó-

nyürü tempi. 3500 1. Fa-*>

laj fabr. és nagy sajt keres- Waerschot ,

kedéssel. Herczs. 5200 I.

Waedscho, k. vs Celebes kel. Waes, Vaesi tart

Dalsland között. Tére aoo

1/3 □ mfd 135440 1. v Hegyi

tart. melly ész. kel. és kek

nyug. magas hegyektöl ke-

rítettik; halas tavakban ,

's fókban semmi szüke ,

valamint erdôkben is , gaz-

dag ásványokban , fokép-

pen vasban , és palakft fb-

délben. Az erdök , 's bá-

nyék használtatása elömoz-

tatása táplálja e' vidék la*

kossit. Ezen tart. Oereba

Kapitánység rész héján

foglalja magábanCarl Ka-

pit. Carlstadt fö vsaî.

vs , Luxenb'irg

India szigetén.

Waehring, pléb. helység Au-

striában Bécshez közel , 120

h. viasz í'abr. és szólókkel.

Waelsc.h-Birken , mvs, 166 h.

Prachini Cseh ker. kastél-

lyal, és kath. tempi, ha-

sonló nevü urad.hoz tarto-

zandó.

Flandría

tart.nya . Scheide bal part

ján , és Genttöl egész Isen-

dykig terjed. Eszaki része

mellybenHuls fekszik,FIan-

driához tartozik , dél. fe-

lé pedig Rupelmond , és é-

gyéb helységekkel Austriai

Belgiomé volt, most eggy.

Belgyiomi Kirs.gé.

WaeUchdorf , tgy neveztetik Wättchian , (10 É. Sz. 147' K.

Hassziábana' Francz. Frid- H.Y Moluckók szieete 1»

mtd hoszszu, 2 — 10 széles,

60000 I. Eghajlatjaegésség-

telen, sok ságót és czúkor-

nádat termeszt. Itt vaffyou

Piapis kikotohely.

richsdorfi gyarmat

WaeUch - blander , Calioniai

Flandría , tart. Flandria haj-

dani Grófs.ban , a' valódi

Flandria ,Stennegau , 's Ar

tois tart.nyok kozepén. La- JVaga, Dwina szomszéd fója

kossai kózonségessen Vae- az Orosz bir.ban.

leknek , vagy Valoneknek Wagara Ogara."

hivatnak , jelesebb vsaí: Wageckitó , tó Baváriában ,

Ryssel , Douay, és Dor- Iller ker. hasonló

nick.

Waeltchneuburg , 1. Neufcha-

tel.

nevü

hegy tbvében, egynehány

száz holdfóldnyi térrel és

jó halakkal.

Waeltertburg , urad. Leining- Wágendrtuzel , Német mvs ,

Vesterburg Grófs.ban, fal- Szepes Várm. F. ü. Márjás-

lal békerített hason nevü sy fam. lak. kath. fekszik

mvsal. Iglóhoz i mfdnyire; határ-

Waermeland , Carlstadt, Wer«

melandia , Svéd orez.

fb Kapitánysága nyug.

thalandban ész.ra Vener tó elég, fája van mind a'két-

Norvegia, és Dalerne, Ne- féle.

rike, nyug. Göthaland, és fFagenfeld, na?y mvs Minden

«3 •

igionoz i mtdnyire; határ-

Wer- ja sovány , de másként jó

ez.nak módjok van aV keresetre a'

J. Gö- vasbányák körül , leffeloie
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leontól tenure verettettefc.

Ezeh falutól nyeré a' Neuf-

chateli Hercz. Wagrami-

Herczeg tzimét.

H«rcz. 2 lío 1. Auburg vár

bol, és Neustadt, Haszlingen,

.Vorlingen,Bockel4faluból ál.

IVagemrtgtn , régeu Уado , vs

eggy. Belgy. Geldern tart. SNogre* , (tartomány) kozép

Rajna fótól ñera meszsze, Afrikai Seneganibiában ,

mellyel egy alkalmatos ki- Nunez torkolat jánál.

kotöhely által, a' hol az 4fagrien , Holsteini tart. hele-

hajók közel jöhetnek a' vs- ti tó, az különössen ügy

hoz, kapcsoltatik ; megva- nevezett Holstein , Stor-

gyon erösitve , 2560 U kik mar, Lauenburg, és Mec-

)ól ért'enek a' dohány ter- klenburg Herczs.gek köztt.

mesztéshez. Vfagstadt , Morve nyelven

iVagenmachersthat , Bodnárel- Bilove , Polgári vs Austriai

sö remetéjilol ves/.i nevét,

keskeny völgy CaplandStel-

lenboschker. kellemesgyü-

mblcsök, narancsok, 's jó

borok gazdagítják.

Wagilig , falu Baváriában ,

Zalzach ker. nem távúl

Dachen totól , 107 h. és Tisz-

tartói Tisztségnek széke

Tittmaning, és Deisendorf

számára.

/Paging , mvs Baváriában ,

Zalzach ker. mélly, de kel-

lemetes kornyékben , Tach

tónak szomszédságában ,

tobb mint 100 h. 3 orszá-

gos vásárt 14 napi vásar-

szabadsággal tart.

Wagna, falu abó Steyermark-

ban, Marburgi ker. Sulm-

nál hasonló nevü vár,om-

ladékival. E' tájékban szob-

rok faragására jó fehérkó

• töretik , a' tóréshely mesz-

sze terjedése , és mélysége

végett nevezetes.

"Wagoviee , k. vs Posen N. Her-

czs.ben. ,';

^agrain , k. mvs Salzachi Ba-

variai ker. Flachauban,

Kleinarl , 41 h.

Bagram , Né met - Wagram ,

falu Aus triában , nevezetes

Ion az£—6-dik Juliusz nap-

ján igoo-ben itt tortént vé-

res csata által , mellyben

az Austrisiak ama nagy 's

akkor még gyözetetni nem

tudó Franczia Caáez. Napo-

Slesiában , Troppau Hers.b.

Troppaui ker.b. (490 45' É.

Sz.) % külsö vsal , 367 h.

'¿370 1. kik Német, és Мог.

vával vegyült Slesiai nyel

ven beszélnek , kastéllyal.

Lak. a' foldmívelésen ki-

vül egyébb mesterségekkel

is keresik élelmeket. Talál-

tatnak itten 1.50 posztócsi-

nálók , 120 takácsok , 2 posz-

tó símitók , % cserzö var-

eák , 4 csávás vargák , 'e

t. eíf. .

yffohabis , Wahabiták , vagy

Wechabiták , vad emberi

gyülevész , melly utóbbi

idft szakaszokban , új val-

lása, hódoltató vágyódása,

's rabió indúlatja által tet-

te magát Arabiában ismé-

retessé. Nevét kölcsönözte

Abd-el Vahab', Schech-Mu-

hamed vallások szerzojé-

nek Jemen tart.ban levó

Nedschedi Nernzetségból

származottnak Attyától. Az

ettöl hirdelett vallas a*

Korán ágazatjain épültt u-

gyan, mellyet ö fetenes, 's

Meny országban készült

könyvnek álit»tt, de egész-

len máskép,,mint eddig szo-

kágban volt, magyaraztao

azt ; ô a' korában találtt

hagyománbéli ki fejezése-

ket egyig onnét ki zavar-

ta : egy Istenben hitt , de

Mahometnek , kitBolcsnek



tarta , semmi tiszteletét

sem engede. Vallamennyi

szentek tiszteletét megtii-

tá , 's átküt monda mind-

azon Mahoraedánusra , ki-

oktatását bé nenn venné.

Schech-Mahumed eleiníén

csupán aeon Nemzetség

köztt, a' honnét szárma-

zott , tehetett elömenetelt,

hogy új vallását messzebb,

's szaporábban szét terjesz-

sze , fegyvert ragada, és el

hagyván hazájá' kiilföldön

g egész esztendökig пега

rosz szerencsóvel forgatá

magát. A' mint Jemen tart.

Ьа viszsza tért, örömere

Ebn-Sehudban Drehiehi és

Lachsa Herczs ben , ki egy

indúlatoskodó , 's ravasz

természettel biró férfi va-

la, megátalkodott követft-

re akadt , ki is tobb Nem-

zetségeket, Arabiai feleke-

zeteket hatalma alá hajtá,

és а/, új vallásra kénszerí-

té , ezek Ôszveségffel Vaha-

bis név alatt egy Népet ál-

litottak és rendes Státust

formáltak , mellyben fft

Papnak Schech-VIahumed,

fö Hadi vezérnek , és ural-

kodóknak pedig Ebn Sehud

neveztetett ki , mind a' ket-

tñ széke Drehieh fö vs va-

la. Ebn Sehud holtta li

tan Abd-el-Asis fia foglal-

ta el helyét , a' ki a' mit

az Atyja álnokúl , seré-

nyen , 's szerencséssen el-

kezdte, nem kissebb buzgó-

sággal folytatta, és a' töb-

bi Nemzetségeket is , kik

még a' Vahabizmust nem

ísmerék, meghódolta. Hin-

nie, vagy halni volt köz-

mondások a' ffögös Vaha-

bitáknak a' kik kevés ido

ftaladva az egész szörnye-

teg pusztát Veres tenger,

és Peraiai tenger öböl köatt

keleti felén Euphrátnak u-

radalmok alá hoztak. igo*

esztendñben Abd-elAsis me-

rész tettein kezde elöször

figyelmetessé válni a' Kon-

stantinápolyi fényes Por

ta , a' Bagdadi Basának

kellett az Vahabitákkai.

megütközni , kik is attól

megverettettek 's szanaszét

szaíadtak; ettöl fogvást bé-

keséget köte vélek a' Basa.

De kevés idö várva ismét

fellobbantak az álnok Va-

habiták, és Sehud az 1803

megoletett Abd-el-Assi fia

vezérlése alatt Mecca , 's

Medina vsokat birodalmok-

kal egyetembe magokévá

tették , és mái napig megr

tartották. Most a' Vahabi-

ták nagyobb részén A-

rabiának uralkodnak. :—

Mivel a* Vahabiták csupán

egy Istent imádnak, 's Ma

homed tiszteletét kárhoz-

tatjak a' Mahumedánusok

pedig több , mint Bölcset

illetö tisztelettel viseltet»

пек eránta , azért a' Mahu-

medánusokat hamis iste-

nek imádójinak tartják.

Egyébkéntugyan a?on vaN

lásbéli rendtartásaik vagy-

nak, környül vannak me-

télve , hasonló imádságaik,

mosdásaik száma , ugyan

azon bojtjeik, ünnepeik , és

térdepelés nemeik. Mind-

azáltal mecsetjeik minden

czikornyától , czifraságok-

tól mentek. Igazi Mahume-

dánusokat inkább gyülö-

lik, mint a' kereszténye-

ket , vagy Zsidókat. Külsft

életek múdja igenkôzônsé-

ges töbnyire árpa-kenye-

ret. égyptomi szilvát sás-

kát, halat , és csak ritkán

ritkán riskását , vagy ürú-

húst esznek. Nem dohá-

nyoznak , és a* kávé me£-

vagyon nékiek tiltva. Fél-

fekve esznek , asztalaik



gömbölyre metzett , 'sföld-

re kiterített jubörbk. Ru-

hájok egyedülingböl, vagy

pamut, vagy gyapjú kb-

pönyegbö) 41 1 melly tes-

tek mezíteleniét takarja;

fejekre keszkenöket fonnak

's mezítláb járnak. Lakó

helyek többnyire szegény>

szalma, vagy agyagból ké-

szült gunyhó , vagy sátor

is , a1 hol semmi ingó jó-

szágot,fa 's agyag edények

kivül nem látha tni. Test-

re nézve erftssek , márbbl-

csöjöktöl kezdve szoktát-

iiak a' nyomoru- ághoz ; e*

mellett méreékeltve élnek,

az éhségét szomjal együtt jó

idejig eltürik, csekély éle-

lemmel megelégesznek a'

táborozásban , emellettké-

pesek legnagyobb útazáso-

kat folyvást tenni. Társa-

sági életekben igen durvák,

és gororabák , egyenlöseg

úgy szólván uralkodik kö/.f

tök ; egymással testvéri

módon bánnak , és szívek-?

ben oltottmérész 's parási

tos bizodalmakat Herczeg-

jek elôtt sem tes/.ik le , ám-

bár egyebekben vakmerften

engedelmrskednek nékie.E

ten durva nép sem szükölkö.

dik telyeeen ízántó foldek-

böl»nem hagyá el egészen a'

mesterségeket is , igy ké-

szítnek ök külrimbféle fo-

nószereket , pamutot, gyap-

jút kidolgozzák vaíamint

a' vasat , és rezet is nem

legroszszabbúl. Vagyon réz-

pénzek is , mellyeken egy

máson függö fejszék lát-

szatnak.

Wahingen , 1. Vaihingen,

Wahitau , vagy Santa Christi

na , Austráliai Markésas

szigetének egyike, magas,

'e roeredek , 8 tengeri mfd

kerülete, 7000 1. és Reeo-

lutionsbay , vagy Madre de

Dios (Puerto de Mendan-

na) kiköt& hellyel.

WahUtadt , Val Uta tt , nagy

falu Liegnitzi alsó Slesiai

kerületében , Salzachtól

nem meszsze esméretes ar

zón ezoraoru ütközetr&l ,

melly 8 Aprilban 1241-ben

a' Keresztények , és Tatá-

rok köztt itt ment véghez,

és hol a' Tatárok jámbor

Henrik Német Császár alatt

megvervén a' keresztény

eeregeket, gyñzedelmek u-

tán az elesett 30000 keresz-

tényeknek levágott füleik-

kel tömött kosarakat gyft-

zedelmek jeléül küldöttek

légyen honnyokba. Ezen,

csata a' tempíomban lefest-

ve látszik , 's esztendön-

kéntaz evangelika kozség-

nek tbrténeteik köztt olvas-

tatik. Ezen helytöl kapta

Blücher Burkuei Marschal

Wahlstadti Hercreg czím-

jét , mivel ehez közelKatz-

bachnál, 20 Aug. 1813-ban

a' Francziákat irgalmatla-

núl megverte.

Wahren , ít. vs Mecklenburg

Hercz. Vendi ker.

Fahrenberg,nagy faluAltmárk

ban , Elbe fóhoz ; mellyen

eok fonalat hordoz Ham-

burgban.

Wahrenbrück , k, vs Vittenberg

Herczs. fekete Elsternél^o

h. és 900 1.

Wahrin , vska Sverin Hercz.

portékára nézve Venden

Herczs.nek nem ehged.

Waiblingen , (48o 49' 4o" E.

Sz. a6° .^8' 40" К. H.) fô

Tisztség vsa a' Vürtember-

gi , Rothenburg ker. Rems

fonal, «4.50 1. kik bort, és

gabonát termesztnek. Ezek

toi kblceônôzék a' kôzép szá-

zadokban hires Vaiblingok

vagy Gibbelinusok Caz az

Császár részén lévôk) ne-

vezeteket.
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Vfaidhofen , (Cseh) Jlerczegi Waipi , csak 1541-ben a' ten*

vs Austriában , Thayanál ger által toréeével lett szi-

125 h. az urasághoz tarto- getté,kôzel esik a' part-

zó bastéllyal , 1 pléb.val. hoz , Kotschin tart.ban ,

W aidhiifen , Ypsznél vs Au- Bombay Angliai Helyts.

striában, uraság kastéllyal, ban, bel. Indiában.

f6 oskolával, 400h.es 4000 Waipar , vagy Sultanpatnam ,

1. vagynak itt jeles vas és tengeri vs Kalikutban,Bom-

pántlika fabr. Nem régiben bay kel, Indiában Angliai

állott itt í'el egy fabrika , Helyt. kellemes kikötö-

mindenf'éle müvek kés/.íté- hellyel, 's kereskedéssel.

sere kigyoköböl, mellynek Waischias , Vaischies , Vassi-

bányája ceak minapában erek, harmadik oszÇàly a'

találtatott fel. 4 nemes rendek kbztt Hin-

"Waidring , nagy, szét szórva dostánban , kereskedökböl

f'ekvö falu Achánál , Sal- (1. Baljanek) és Parasztok-

zach Bavariai ker.ben. bol 411, kikfold, szölomi-

\fJaidschnu , 1. Vaigiou. velést , 's marha tartást üz-

"Waigatz , keleti Oceán ten- nek.

gerzúgja , melly Novaja , Waitock , csekély pogány

Szemla, és az Európai Orosz népség Habessiniában , Meb

bir. ész. nvug. végso része fóka Dembea szakadtánál

kbztt fekszik. Ezt 1556-ban Vaitaban lakik, és tisztá-

Baroeve István Hollandus talansága» az Habessiniak

találta fel ; 1596 Barents elfttt igen úiálatossá tészi.

Vilhelm és Hemskerken Ja- Tisztátalanságok onnnéf:

kab Hollandusok , kik látszik származni , mivei

északi keleti útját Chi- ezen Nép , melly maga nyel-

nának kifürkészni küldet- vén beszél , csupán crocor

tek , itten teleltek. 3 No- dilus, és viziló (Hypopo-

vemberben búcsúzot el tö- tamus) hussal él.

lök a* nap , és csak Janua- Waitzenkirchen , mvs Bajor

rius 24-dike vira6ztá reájok orsz*. alsó Dunai ker.ben,

elôszbr. Valamint a' Nova- Az orsz. tanácsának és egy

jai Señalaba* úgy Waigatz Számtartóság' széke.

szigetben is az Archangel , Wakefield , vs York Angol

Pustoserskoi , Kolmogori Grófs.ban, Calder fó vizi-

lak. esztendonként. Tenge- nél fekszik 8000 1. Van nagy

ri kutyák', fejér medvék', gyapjú kereskedése , fe3té-

konzbséges rozmárok'vadá- se, harisnya kbt&míve, é*

ezatjára megjelennek. 1735' kftszén bányáji.

—39 ezen tengerzúg Orosz Wakenitz , kis fó melly a* Ra-

hajóknak arra menetele ál- tzenburgi tóból Mecklen-

tal inkább megesmértetett. burg Strelitz felé foly, Ra,

VJaíg/ou, Vaidschou , Muluc- tzeburg Herczs.get Sax-La-

ki sziget a' Bondi kikötö- uenburgHercz.tôl elválaszt-

helyben. ja, és Lübecknél Travéba

Wa/Aa , 1. Oster szigete vagy szakad,

is Husvét szigete. "Walachey , I. Oláh orsz.

Wainfleet , mvs Lincoln Angl. Walbeck , mvs Halberstadt

Grófs. a* tengernél, rendes- Herczs.bën Aller fónak kel.

sen van épülve, hires sza- partján, 1 Collégial, temp,

bad oskolával. mal, 1 Prépostsággal , Vi«
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eariussal , 7 Cánonokkal. tól.

145 h. és 84o 1. kik köztt 9 WeM , falu felsö Lausitzban

sípcsinálók és fazekasok Görlitzi ker.ben. Lak. töb-

vannak ; Van még ezenkí- nyire takácsok.

vül meszet egetö kernen- Wa/d, jeles mvs Zürich Svaj-

czéje és hamuzsír fozése. tzi oszt.ban.-

Walburg t 1. Hallstadt. . Waidai, ker. vs Nowgorod

Walchberg , falu felsö Stayer Orosz Helyt. a' szép irafd-

brsz. Judenburg ker. he- nyi hoszszú és 1/2 mfdnyi

gyek köztt fekszik. Van l széles hasonló nevü tónál,

ezüstös réz bányája gálicz- 777 fa h. 3 tempi. 3000 I.

Itö és kénkô fabr. némelly tímár mühelyek-

VJalbecki falu egy várral a' kel , és 4 szappanyossal.

Szász Mansfeldi Grófs.ban. Lakosi közül sokan fazeka-

Walbeck , Walpke, mvs Hal- sok is a' többiek kereske-

berstadt Herczs.ben , Wal- désbftl élnek. — A' hason-

beck fönak Allerbe való ló nevü ker.ben ig8 tavak

béfolytánál. és mocsárok vannak 77 fo-

Walbeck , kis vs a' Burk, Gel- lyokkal és patakokkal. Kö

dern tart.ban Rajnától ñera zel esik innen a'

meszsze. Waidai Flöczf k , Nowgorod

Watchen'tó , Waller-tó, Baior és Twer köztt , hoszsza g

prsz. Isar ker ben , Mur- Werste vagy is Orosz mfd-

nautól dél. kel. felé, Kes- re megy szélessége is majd

selberg és Katzkopf köztt annyi.

ï \ft órányi hoszszú és ép- Wldam, vs Francz. orsz. Ca

pen oíly s/.éles is nagysá- la ¡si tengerzúg oszt.bagoao

ga 1 □ mídre megy halak- lak.

¡kal böyelbedik , fokép •. csu- Wnldaschach , Aschach, nagy

kával , lazattzal , 'et. ef. mvs Würczburg Nagy Her-

Ebböl ered a' kis Jaich- czs.ben, egy gyönyörü Pa

na f¿. Iota várral.

Waleheien , Zeelandnak szige- Waldau, mvs Bajor orsz. Re-

ti közül eggyik, \és pedig gen ker.be Luhe fónál.

a* legnépessebbik hoszsza Waldau , pléb. mvs és a' ha-

és széless. 3 \fa Lieue vagy sonló nevü oszt. föhelye

is francz. mfd kerülete pe. Fulda Herczs.ben, Hessen-

dig 11-et tesz. Zuidbeve- Cassel , N. Herczs.ben ,

landtól Sloe vize választja- Wahlpataknál 72 h." çoo I.

el a' táj 4 részelete szerént és egy Erdei intézettel,

4 Uitvateringra vagy is ker. mellyben bizonyos szám-

re osztatik. A' sok aradá- mal ifjak neveltetnek , kik

soktól derék gátok védel- tulaidon tanítóiktól az er-

mezik. Fö vsa Middelburg. 1 dei tudományokra is taní-

Waichtó, tó a' Bajor Inn ker. tatnak,

kel. ész. csúccsán , Innstól Waldau , igen hegyes tájék

nem meszsze. félso Steyer orsz.' Bruk ker,

Walkourt, Vallocuria , k. vs ben 3 vas hámorokkal.

egy. Belgyiomban Namur Waldbach , falu alsó Steyer

Grófs.ban , Heere vizénél » orsz.' Grätzi ker.ben he-

Collegiata Sz. Egy házzal. gyek köztt fekszik. Közel

Itt verettettek meg 1689- hozzá, van egy timsó bá»

ben a' Francziák a' Belgák- nya,
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\faldburg , Truchses Wald- vel , turfával sávanyü vi-

burg Hercz.' Jószágai Wür- zekkei 's t. eif. Lak. tobb-

tenberg orsz.ban, Rusz,Ar- nyire evang. es réf. 's kath.

gen , es Eschbach folyók . — Fô vsa Corbach.

ltöztt ; két fô részekre osz- Waldeck, mvs Bajor orsz. Main

tódnak: i) Waldburg-Wol- ker.ben kastéllyal; 54 h. és

feggés Waldtó,enneknagy- 340 1. számlál. ,

saga 6 Q mí'dre , népessé- "WaldsEmma v. kis "Emma kis

ge pedíg 13000 I. megy , fó víz Luzern kant. Helve-

föhelye Wolfeeg. 2) Wald- tziában , ebben arany por

bürg - Zeil , 4 Q mfdnyi találtatik ; 's Reuss fóval

nagys. 7000 1. ez ismét két eggyesül. 1

líneákra osztódik. t.i.Wald- "Waldenburg, kis vs Basel kant.

bur^-Zeil Zeilra,Zell mvsal. Helv. a' Solothurni út niel

es Waldburg Zeil-Wurzach'-

ra Wur'zach vsal.

'Waldeck , Palota vár Solo-

thurn kant. Helvetziában ,

Solothurn vstól nem mesz-

sze; közel innen derék kén-

köves ferdök találtatnak

lett , Hauenstein hegye a-

latt; mellyen egy régi ha-

sonló nevü vár áll. Lak.

spk fazekakat 's más eíf,

eszközöket készítenek.- En-

nél a' vskánál egy ferdó is

vagyon.

^Waldeck , Herczs. a* felsoRaj- Waldenburg , (a' Fürsteini)

nai ker.ben. Két Grófságok

ból áll t.i. Waldeck Grófs.

ból meljy Weetfalia Hes

sen-Cassel , és Paderborn

Herczs. köztt fekszik , és

Pyrmont Grófs.ból ; nagy-

sága mind a' kettönek 22

l/a □ mfdekre népessége

48000 1. jövedelme З75000

for. megy. — A* Waldecki

Grófs. igen magas helyen

fekszik , több meszsze tar

Wellenbero , Walmrich ;

k.vs alsó Silésiában,SchwHd

nitz ker.b. a' kel. tenger fe-

lett 1359 láb. magas : Pols

nitz fónál fekszik 117 h.

és 1700 1. kik vászon készí-

téssel, vászony nyomtatás-

sal és vászon kereskedéssel

foglalatoskodnak. Közel

fekszik ide ama' két saVa-

nyú víz forrássátói hires

AÍtwasszer nevü falu.

tó hegyektöl vágatik ke- Waldenburg, (49° l»' *4" B;.

resztül, u. m. ész.ról , az Sz. 27o 18' 55" K. H.) Schön

burg Hercz. vsa Szász Kirs.

ban Erzgebirgi ker.ben,

hires hegy várral , 460 h.

és 3000 1, Vannak vászon

és pamut fabr. harisnya-

szôvései, fazekasmühelyei

és pipa fabr.

úgy nevezett Kalkstein

(meszkö) hegyektól, dél.

nyug.tól Tonschiefer hegy-

töl , és kel.röl több ki éget

tüzet okádó hegyektól ,

mellyek köztt leginkább az

úgy nevezett Lámm hegye

nevezetes. ч- Máskép földe 'Waldenburg , vs Würtenberg-

termékeny , vetései jók , be Ja*t Helyt. F. U. Schi»

bóvelkedik iepinkább ga- lingi Calta flamma) Ho-

bonával , földi almával, henlohe Waldenburg Her-

festó fával , szarvas mar- czeg 1100 1. és egy Palota-

hával, juhokkal, disznók- várral.

kal, vadakkal, halakkal ; "Waldenfch, erôs kósziklán é-

arany porral (Eder vizi- pült vár, egy uradalom-

ben") rezzel , vassal, ala- mal felsft Austriában, Cseb,

bastrommal , márvány ko- orsz.határján. F. U. á'GrunT
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demanni Gróf. Waidmünchen , his vs Bajor

VfOldenhagen, kis va Meklen- orsz'. Regeni kerületben

burg Herczs.ben. Schwarza fónál 187 b. és

Waldenivôlgyek Piemontban, 1200 1. Az orsz. táblának,

ezek a' következendö völ- és 1 Számtartóságnak szé-

gyekböl állanak : Lucerne, ke. —

Perouse, S. Martin, Cluson, Waldnabe, 1. Naabe.

és Pragelas. Lak. Lucerne. 'Waldon , (Saffron) mvs Essex

Walderhog, kis helys. Dront- Angoí Srófs.ban ; Itt az e-

heim Norvegiai megyében lóttleginkábbsáfrány plán-

egy tónál. — Lak. halá. tálással foglalatosfcodtak ,

ezatból és kereskedesböl most mindazonáltal a' ma-

élnek. A* kereskedést jól üz- lata, pôrkôlést , és a* fo-

hetik , mivel Kristiansund- nást iobban üzik.

ból és Drontheimból nagy Waldorf, 1. Leszna.

tzámmal majd be járnak Watdhsattcn, Waldsadsen, mvs

a' hajók. Itt látszatik bi- Bajor orsz. Main ker ben

zonyos nagy rakás kö mel- Wandrebnél. A* tart. Itélo

lyet L. Wälder Kir. sírhal- székinek , és egy számtar-

mának Ienni mondják. Kö- tóságnak széke ; 447 h. és

zel innen egy szcp köszik- 11.50 1. számlál kik posztó,

la barlangot is szemlél- materia , és vászony ké-

hetni. szítéssel foglalatoskodnak.

Waldheim, vs Szász Kirs.ban Waldte* , felsft Hiz. vs Watd-

Leipczigi ker.ben Tschop- burg-Wolfsegg Herczs.Wür-

pan fónál mellyen egy kö- tenberg' Bodensee oszt. Egy

híd áll ; 248 h. és 1600 1. tónál fekszik Ach vizénél

Vannak: fenyíték , szegé- 1,360 1. Közel ide tündokíik

nyek és árvák háza, posz- a* Herczegi Palota vár.

tó , vászon és szappan fabri- Wnldtee, kis, halakkal bövel-

kái. kedö tó felsö Steyer orsz'.

Wdtd'Hwotd , ker. Cseh orsz.' Judenburgi ker.ben Bru-

Pzachiner ker.ben Bajor. ker ker. határánál , fekvé-

orsz. határinál. Ezt csupa se magas begyek köztt e-

kir. szabad parasztok lak- sik.

)ák kik töhnyire fonásból Waldthut, vs Badeni Wiesen

és szövesböl élnek. — Ez ker.ben a' Rajnánál, 1030

a' Járáe 8 kozségeket fog- 1. Egy része Svájczhoz tar-

lal magába mellyekben i2Óo tozik. Hajdan a' 4 Au

ll, vannak. striai erdö vsok kôzé szám-

Waldkappel , vs Hessen Cassel láltatott.

Herczs. Schémmer fónak Waldsperg , Hercz, ve Baden

Wohrába való befolytánál, N. Herczs.ben.

egy tempi. 1 deák Gymná- Waldstädte , 1. Vierwald-

siummal, 16,5 h. ée 1070 lf städte.

Waldkirch, va Badeni Treisam Waldttadti tó , Svájczban Un-

ker.ben Elz fónál 185 h. és tervalden , Luzern , Zug,

2160 1. kikkôlômbféle szal- és Svájcz kant. köztt.

ma munkákat, u. m. szal- Walet , Wallis, Cambria,

ma kalapokat kosarakat Herczs. N. Angol orsz. et-

's t. ef. készítenek. — Itt t&l kolcsönözi az odavaló

sok gránát és kristály kö» korona Herczegi czimj^t.

vek köszörültetnek. Nagysága 316 □ mfd, né
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pessége pedig 1. Két köröskörül van véve fal-

részre osztatik , u. m. déli lal , vannait 2 kapui , de

es ész. Walesre ama' he- rék blas, formái >ée tempi.

-. ЯУе8 , de alacsony es sok 1 ispitállya 37 h. es 3,50 1.

helyeken lapos is , és e' ko- GatAy , néhai ker. vs Char-

, vetkezendö Grófs. foglal kow Oroez Helyt.ságban

magában : Radnor, Cardi- Mscha vizénél 1457 h.^templ.

gan : Pembroke , Caermar- és 6290 1.

then, Brecknock, és Gla» Gallatok, 1. Wotu.

morgan; entez pedig a' ma- "Walldürn, 1. Wallthuren.

gosabb'részét foglaîja ma- Gollendorf , Villa Itálica , I.

gában , igen hegyes és kö- Olaszi.

eziklás, bövelkedik kôszén- Gallendorf , fahr a' Coburg!

nel, ólommal, rézzel , már- részben Daltenburgnál , 1

vannyal , fával , rétekkel, Porczellán fabrikával , I

's a' t. Vannak nagy marha vas és plék hámorral.

és méh tenyészetjei és de- Gallenfels , mvs Bajor orsz.

rék halászatja, ehez e' kö- Main ker.ben Waldro pa-

vetkezendó Grófságok tar- taknál 1 ко fabr. vas,már-

toznak : — Flint, Denhig, vány, és tüzkö bányákkal.

Csernarvon , Anglesey , Me- W allenhorst , kath. egy. birt.

rionet és Montgomery. Osnabrück Herczs.ben 175

Galet, jókora fö veNigritzi- ház.

aban kozép Afrikában Bi- Gallenstadt , Riva Villa , kis,

ruh orsz. derék só keres- roszszúl épûlt 's rongyos

kedést üz. vs S. Gallen Swajtzi kan-

Galhausen , mvs Thuringia tonban , a' hasonló nevü

Herczs.ben Helm fónál , he- tónak kel. részin fekszik.

lyes kis várral. Kereskedést üz.

Gallakada, 1. Paleakate. Gallenstodti tó v. Gallentó r

Golk , vs Liefland Orosz Lacus Rivanus, tó Swajcz-

Helyts.ban Pöddel fónál. ban , nagyobb része S. Gal-

Galkajit, csak a' nevé szerént len oszt. nedvesíti , 's ezen

isméretes kis tart. Habessi- tájékot , számtalan áradáei

niában. miatt , egésségtelenné te-

Gatkenried, hajdan Cs. orsz. szi; hoszsza 4 , szélessége

Apátság Hohnstein Grófs. pedig 1 órányi, méllysége

ban Thuringiában. Ezt 1 127 4—500 lábnyi. Del. ész.ról

a' Kleftenburgi Grófné fun- 6000 láb. magas hegyektöl

dálta; 1648-ba a' Braun- kerítetik; soha sem fagy bé.

schweig-Wolfenbütteli ház- Galler, igen magas hegy Ba-

nak a* károk helyre hozá- jor orsz*. Isar ker.ben Te

sa gyanánt adatott , a' gern tavánál.

melly mind eddig ugyan Galler tó , 1. Walchertó.

ezen háznál megis maradt. Gallerstein , mvs Oettingen*

Ennek a' hegyes kis tarto- Wallerstein Herczs.ben Ba-

mánykának nagysága 1 jf& ior-felfift Dunai ker.ben;

□ mfdre megy , mellyen 1 Jeles itt a' Herczegi rop-

mvs 2 mühelyek 480 házak pant Palota, mástobbHer-

és 3403 1. találtattak 1803 czes^i épületekkel eggyütt.

eszt.ben Itt fekszik Ehez a' Herczeghez tartoz-

Galkenried , mve Wiedánál nak ezen kíviil : Ammerdin»

egy kellemetes völgyben, gen , Danhausen , Dugnin.
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gen ; ~ Offingen és Troch-

telfingen mvsok. Lak. szá-

ma 12.30. Fólde termékeny,

gabonávalb<Welkedik,szar-

vas-marhái jelessek, a' juh

és h> nevelése hires.

Pallhausen , kis vs Thürin-

nok kôzé számláltatott. Föl-

de hegyes ugyan , de még

is termékeny kivált jó bar

ra, gyümölcsre , fára , 'st.

eff. nézve. Lakosinak szá-

ma 80'—100000 mehet , és

mind kath. L. Simplón

gia Herczs.ben Sangerhau- W<*//oe,Kir.Dániaivár Seeland

senál.

Wi, a' közep Afrika» kö-

*ép Senegambiában Man-

xligók' orsz.ban kis tarto-

mányka. Földe igen termé

keny, fôkép indigóval bö«

velkedik , mellyel legin-

kább kereskednek , 's töb-

nyire Gambiába hordják;

Találni itt gumit is, mas-

tixot , tomjént és aloét.

Lak. szelíd jó természetü's

erkölcsü emberek', de buz-

gó Mahumedanusok. Pol-

gári alkotmánya Monar-

chabéli. — Kirallya ugyan

hatartalan hatalommal bir,

de azomba igen szelíden

uralkodik. Öröksegben az

essö szülött szál. Föhelye

szigetin , egy hasonlitha-

tatlan gyonyorüségü kert-

tel és intézettel , melly lé-

tét VI Kristirfn Király , So

phia Magdolna rtevü Fele-

séginek köszöni ; ezen in-

tézet 1736 eszt.ben állíta-

tottfel, mellyben a' Feje-

delem Asszony mindég Her-

czegi, a' Priornépedig Gró-

fi személly. — A' többi 16

Intézetbéliek' jövedelme

észtendônként 3—400 Tal

ler , rangjok ollyan mint

egy Generál-Majornéé. Jobb

részrol balfelé egy veres

pántlikát vieelnek , mel-

lyen egy kereszt függ , és e-

zen az idvezít&nket tarto"

Sz. Szüz képe tündöklik.

ezen kis tart.nak Maleme. Vfa/loe , kis homokos , ésko-

Wallingford, Galena Allreba- vecses fél-sziget Norvegiai

tum, mvsBerk Angol Gróf-

s.ban Thames fóriál , mel-

lyen egy derék híd ¿11. Lak.

kereskedést üznek.

Wallis, 1. Wales.

"Wain* v. Wallisek , tarfc.nya

Valesia Szabad - Társaság

1 (RespublicaJ 46a 4o' '5 45=

É. Sz. és 24» 30' és 26o io'

K. H.között. Ész.ról a' Svaj-

tzi Bern és Waad kerüle-

Christiánia Megyében. Leg-

nagyobb figyelmetességet

érdemelnek só-bányái. —

A' só az ész. tengeri vízzel

készítetik az íze igen ió ,

de nem igen erôs és ha Ma-

gazinumokban tartatik az

ész. tenger feiet levó leve-

gö nedvességit magához

s/.ívja , ez ezért nem igen

tartos.

tekkel , és a' Genfitóval. VJallok , 1. Wota.

— Nyüg.ról Savoyennal. "Stfallonok , igy neveztetnek

délrôl Piemonttal ♦ és Ma|» Franczia ország és Belgyi-

landival, kel. a' Majlandi

és Tessin és Uri Swajtzi

kerületekkel határos. — Ez

a' tart. az 1810 eszt. hoza-

tott Decretum ereje által ,

Franczia bir.hoz kapcsol-

tatott Simplón osztály név

alatt. — '.814-be pedig 1«

ßept. a* Helvetziai kanto-

omiKirs. ész. táj jibán azok

a' nemzetségek , kik még

most is a' régi durva Fran

czia nyelvel élnek , illye-

nek: az Artois, Hennegau,

Namur, Luxemburg , Lim

burg , Flandria 's Brabant

egy része, és végre Lüttich

tart, bizonyos vidékének
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lakosi. ' forrással.

\fjallsall , vs Stafford Angol Wollersdorf, falu Morva orsz.

Grófs.ban , 5000 1. külömb- Preraui ker.ben kastél-

féle nyeregjártó munkákat lyal , és 1 Localis kápt. 113

hészít, u. m. nyerget , za- h. és 1080 1. számlál. *

Lolát, kengyelvasat , sar- Wattersdorf, (alsó) mvs és u-

kantyút, csattokat, patkó- rad. Austriában Ens alatt

hat , 'st. ef. Vannak kö 's a* Bécsi erdö fertály alatt.

vas bányái is ; a' nyertt Fischa fónál , 1 kath. pléb.

vassal jeles kereskedés ü- val, és szép kastéllyal.'

zetik, "Wattersdorf , (felsö) urad. és

Wat/see , álsó-Walsee , mvs falu Austriában Ens alatt a'

Austriában, Ens alatt lév6 Bécsi erd& fertály alatt,

ker.ben a' Bécsi erdök fe- Triesting fónál , kastéllyal,

let fertályban , kastéllyal, 'és pléb. val.

melly a' Duna mellett fek- Wattersdorf, mvs Bajor orsz'.

szik. Vannak maiomkö bá- Main ker.ben 100 h¿ és 499

nyái. A' tart. Itélo széke is lak.

itt van. "Wattersdorf, falu felsñ Lau-

Wallstatt, 1. Wahlstadt. sitzban , Görlitzi fô ker.

"W^/rt/it¿rí/i,Walldurn Leiningi ben, Granc/.bergtól és Lau-

Hercz. v-sa Badenban , Main srhéhez közel.

és Tauber ker.ben, ¿340 1. Wattershausen , vs Gotha Her-

Walof, 1. JalofFek. czegség Thuringi erd. Hör

weite, 1. Walbeck. sel fónál , 41 h. 300 1. gyólcs,

Walsingham , mvs, mvs Nor- és gyapjú manuf. Van ré-

folk Angol Grófs.ban, sok gi hegyvára , melly Thu-

sáfrányt termeszt. ringiai Tennenburg várnak

Walsingham , sziget az Eski- hívatik. Közel van innen

moi tengeren , Grönland- ama'híresSalzmanniSchne-

tól dél felé esik. pfenthal intézet is.

Walsmühlen , isméretes falu Waltsch , ( Walez Walczi) Cseh

és jószág Meklenburg Hercz- mvs Ellbogni ker.ben 130

s.ben Schwerin és Witten- h. Van gyönyörü kastéllya

berg köztt,melyek köztt de- szép nyári-kertje , kath.

rék kö-ut van, és a' mel- pléb. tempi, és több takács

lette levo hasonló nevü fo- mühelyei. — Waltsch mel-

lyón egy híd. lett fekszikLjna vagy Lih-

Wa1stode , kis. vs a' Cseh Lü- na omladékban heverö vár.

neburgnál 242 h. és 1360 1. Walwick, vs Northumberland

— Van itt egy nemes kis- Angol Grófs.ban Tyne fó-

asszonyok inté/.ete. Ennek nál.

birtoka klastromi birtok- Walxheim , falu Oettingeö

nak neveztetik , és a' Rech- Herczegs.ben Bajor orsz.

teni birtokban fekszik. felsö Duna ker.ben Itt ve»

Walter , kis' sziget az ész. szi eredetit Jaxt vize.

tengernél, Fridrikstadtól 1 Walycko, falu Hont Várm.

mfdnyire dél felé. ben. Kender vetésitol nevé-

Walterhofi tó , tart. tó Ba- zetes.

i'or orsz. az Illeri ker.ben Wamba, tart. déli Afrika An-

Kemptentôl közel. . ziko orsz.ban.

Watterschwyl , vs Zug Helve- Wambach , falu Hessen-Cassel

tziai kánt. l igen egésséges Herczs.ben , Weser fónál.



Közel tole van egy

üveg huta, mellyhen kü-

lôrobféle derék üvegek ké-

sziilnek.

Wamberg , kis^vs Cseh orsz".

Königingräczi keriiletben.

200 h. Lak. csipkéket ké-

szítenek.

hambruna , 1. Briesen.

Wdmot , Magyar falu Gyôr

Várm.ben, F- U. a' Gyôri

káptalan. Lak. kath. fek-

— 3*6. —

derék körül vett ve Manding orsz.

ban ors/.. ban Nigritíi á ban,

egy török metsettel,

Wandelitz , í'alu Brandenburg-

ban abó Barmini ker. van

nait halakkal bövelkedö

két tavai, mellyben töbnyi-

nyire menybalak tartóz-

kodnak. Talábni itt több

különös nagyságú köveket,

mellyek a' Tót vitézek sír-

halminak tartatnak.

8zik a' holt-Duna mellett Wandelstein , 2068 lábnyi ma-

a' sziget kbzben , Györhöz gasságú hegy Bajor orsz.

3/4 órányira ; határja jó , Isar ker.beo.

térséges, búzát leginkább Wandlporl , kftsziklán épülfc

vár A'siai Tíbetben,! ez a

Larnistak' Szent helye ed-

dig a' Butani Daeb Raja'

széke volt.

Wanéorf , német falu Sopron

Várm.ben j F. U. -Sopron

terem , földje agyagos , er

deje keves, káposztája bo-

ven terem.

Wamma, 1. Gilolo.

Wampu , 1. Canton.

Wan, tó a* Török Ormény

orsz.ban vagy is Arméniá-

Lan , hasonló nevü Basaság

nyug.részén ; 12 mfd hosz-

szaságú és 7 mfd szélességü;

halla! bövelkedik , fôkép

bizonyos hering nemü ha-

lakat böven fognak benne;

mellyek bésózatnak, kiszá-

rítatnak, ésmeszszeel hor-

datnak. Vize ezen tónak

sos, benne apró szigetek is

fekszenek.

Wen , kis Basaság Török Or

mény orsz. Arzerum Basa

ság' del. kel. részén , Per- Wandsbeck , (530 35/

sia határánál 30 mfdnyi Sz.) mvs Holstein

hoszszaságú , és 18—'2o mfd

nyi szélességü ; Benne ta-

lálkozik: —

Wen. jeles és népes fö vs, 1

kastéllval, a' Bassa' széke,

van erossége , hasonló ne

vü tónál fekszik. Lák. tób-

nyire ôrmények. *

Wanaschris , magas , 's кб-

sziklás fok Algier Status-

ban , csúcsait töbnyire hó

fedezi ; czínt látszik magá-

ban foglalní. Ezen ered

Wad-el-Fuddah fó vize.

Wanda, kia, magas falakkal

vsa , lak. 2,59 kath. és 497

evang. fekszik Agendorfhoz

nem meszsze , mellynek fi-

liája , Sopronhoz 3/Й mfd-

nyire ; hegyes és térséges ,

határja kozépszerü , búzát,

rozsot, árpát, zabot, és po-

hánkát terem , erdeje van,

határjában ásatik szénko

is , mellyet Bécsben szok-

tak el árulni.

Wandreb, fó Bajor orsz Main

ker.ben ; ez Egerrel egye-

sül.

12" E.

Herczs.

beií ; Hamburgtól 1/2 mfd-

re fekszik , 150 h. 900 I.

Wandsburg nevü Palota

várral , karton manuf , vi-

asz fejérítéssel , pántlikaés

harisnya szovéssel , és kü-

lômbféle malmokkal. u.rií.

fa , papiros, dohány'sa't

Wandsworth, falu, Surry An-

gol Grófs. Wandle fónál,

sok kazimir nyomtatással

és posztó fabr. 2 karton

nyomtatás , 2 posztó festéa-

sel ; vas , görög czerusa , és

©laj malmokkal/ eczet tí"
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szîtéssel , pálinka igetéssel, hajókáznak , résxszerént

és kalap f'abr. Schill nevü halakat fogdos-

yWanfried , vs alsó Hessenben nak. — Az úgy nevezett kék

"Werra fónál ; fekvése há- Balgen sok ó borjúfókát

rom magas hegyek köztt látni.

esik, i tempi. «49 h. és 1500 WmI , kis /га Hinzuan Ko-

lak. kik szekerezésbôl , és morri szigeten, Matsamu^

hajókázásból élnek. dótól 1 mfdnyire fekszik.

Vfangara , vagy Ungara , tó Winsen , vs Silesiai Brig Her-

Nigritziában. czs.ben Ohlau fónál , 122 fa

"Wangen, Vimania , (470 4*' házakkal és 700 1. — Itt

20" É. Sz. 270 30' 30" K. sok gabona, dohány , zöld-

H. ) fñ Tisz. vs Würtenberg- ség és ugorka terem.

ben Bodentói oszt. Argen Wrfnya , Déva-Ványa Magyar

fónál igoo 1. 1 vas hámor mvs Heves Várm. F. U. több

ral, és fegyver készítésel az uraságok , lak. kath. és ref.

itt termo veres borral de- fekszik Túrkevihez nem

rék kereskedést üz. meszsze. Földje termékeny,

"Wangen, kis vs Bern Helv. szöleje elég , nádja , sás-

kaot.ban, Aar fónál , mel- sa is terem, határját né-

lyen egy hid ill; egy Pa- ha Koros vize elónti.

Iota varral. 4 "Wanjrnrez , Vanyarócz, tôt fa-

Wangen , kis vs Francz. orsz. la Nógrád Várm.ben F. U.

alsó Rajnai oszt.ban , szép több uraságok, lak. kath.

ü kastéllyal. és evang. fekszik nagy Ber-

Wangen , falu , Zurrich Helv. czelhez nem meszsze. Ha-

kant.ban , a/, úgy nevezett tarja küzép szerü.

éh kúttól ( Hungerbrun- Manyóla, magyar falu Wesit-

nen) nevezetes , ebben a' prém. Várm. Papa jar.ban

mint mondják olcsó és bô F. U. a* Szombathelyi Se-

idokben vizet hijában ke- minárium. Lak. kath. és

resni, midön ellenben éh- réf. 670 számmal mindegy-

séges 's drága idökben tele gyiknek tul. pléb. és temp,

vagyon vízzel. r Földje terem tisztabúzát,

. V?angerin , nemes vs tulso rozsot , árpát , és zabot ,

PomerániábanBorkschi ker. kaszállórétjei jók, Czuha

ben, Wangerin és Polchow nevü erdeje is van. Pápá-

nagy tavak köztt 135 h. 760 tól 2 ora fekszik.

I. és posztó fabr. Vfanyovka, tót faluÁrvaVárm.

Viangeritz , egés'séges ferdö F. U. a' kir. Kamara. Lak.

Carinthiaban, Willachi ker. kath. fekszik Babinnál ál-

ben Tyrol határánál. tal ellenben ; határja so-

"Wangarooge , sziget az ész. vány.

tengerben kel. Friesland- Aumenau , mvs Francz. orsz'.

ban ; Helgolandtól ,5 зу"4 mfd- alsó Rajnai oszt.ban Ule vi-

nyin Spikeroogtól pedig 2 zének Rajnába való béfoly-

mfdnyire esik, Jahde nyug. tánál. — A' körös körül lé-

Van egy vígyázó tornya vö határ is Wanzenaunak

mellynek kôzép épülete hívatik.

most imádkozó ház gya- "Wanilcben . (520 4' 54" F,. Sa.

nánt szolgál , h. száma 38- 29o 5' 11" K. H.) vs Mag

ra megy. 1. ij hajókat bir- deburgban. Van fió osko-

nak mellyekkel rész&zerént; lája és leány oskol. §16 h.



es 2000 1. kilí fold mívelést,

marhaneveíést , serfôzést ,

és vászon szbvést üznek.

Esztendonként a vásárt tart.

Woppo , Helys. a' Bors parton

felsö Guineában a' tenger-

nél , kereskedik fökepen

elefántcsontal.

.Wera, kis , Mandigoeroktól

és Fulaheroktól lakott vs

Bairtbarrai bir.ban Nigri-

tiában kozép Aírikában ,

magas falakkal korülvéve.

Vfaradin , falu , a' Magyar

Katona határokon a' Duna

mellett 500 h. és ,300o 1.

Lakhelye egy Protopópá-

nak. ,

Vvaradu ,» csak a' nevé után

esméretes tart. Nigritiában,

mellyen a' hires Mungo

Park utazó keresztül jött,

hol Malakatta nevü vst ta-

lált.

"Warangh vagy Formosa , a'

Bidschugai szigetek legna-

gyobbika és legnépessebbi-

ke alsó Senegambiában ,

kôzép Afrikában.

\Jarasd, Varasdinum , (E. Sz.

51° 29' 41" K. H. 260 47' 2")

Sz. kir. vs Magyar Horvát-

orsz.ban a' Dráva mellett

7809 kath. 10 ó-hitü és 107

Zsidó lak. van több temp,

kir. kath. Gymnasiuma ,

Franciscanus és Ursulita

Apácza klastr. kir. Harmin-

czad , és só tisztsége , 'a

meleg ferdÖje (Thermae

Constantin ian а е.}

\Varasd Vármegye , Comitatus

Warasdinensis, Horvát orsz.

ban, melly Magyar orsz-

hoz tartozik az É- Sz. 450

¿4'tol 46o 22' ig és a' K,H.

33o 24'Ш 34o 28'ig terjed

nyug.ra Stajer Herczs. ész.

ra S/.ala Várm. kel.re Ko

ros , és délre Zágráb Várm.к

Itözött. Nagysága 340 mfd

Nevezetes fó vizei Dráva,

melly Magyar orsz.tól » '»

nevezetesen Szala Várm.tol

elválasztya; Krapina, melly

Zágráb Vármegye i'elöl ha-

tározza ; Bedoya és Szutla,

melly az egész Várm. ke

resztül folya; sok máskis-

sebb vizekkel eggyütt. Leg-

jelesebb hegye Ivanchicza;

ész. napkel.re hegyei szá-

mosak; egyébütt sík mezô-

séggel bövelkedik , azért

levegöje egésséges, ésgyen-

ge. Termékenysége e' Várm.

nek dícséretes ; leginkább

nevezetes terméseia' jódo-

hány , a' sok kukoriczi,

és Ы> makk ; mellyea azá

raos sertéseket hizlal ; ga-

bona termesztése és marha-

tartása se utolsó. Vannak

meleg vizei is, u. m. Varasd-

nál , büdösköve igen sok

és jeles Radaboj mellett,

'sa't. Négy járásra oszta-

tik , az alsó és felsö Mezo»

ségi és az alsó 's felsö Za-

goriai járásra. Számlál 1

sz. k. vst , 5 mvs , 524 ft*

lukat, 4 pusztákat , 992З6

lak. kikHorváthok, és több-

nyire kath. a' Zágrábi Püs>

pöki megyéhez tartoznak.

Warajrf/* kat. vidék , Horváth

orsz.ban ész.Drávával, bel.

, Tót orsz.gal , del. a' pol-

gár Horvát tart. nyúl ,nyu?.

a' Cilliei ker. határos; Ko

ros, és S. György kat.ker«

reosztatik. 104070 1. szám

lál 66 □ mfdön.

"Warauok , Szerecsen nemzet

a' Fràncz. dél. America-

ban;

Larberg , Prebenda a' Volfen-

bütteli Fejed. alatt, 62 b.

440 1. és kastéllyal.

Larberg , vs Söder Gothalan-

di Svéd tart. tengernél egy

csak a' kis hajók elfogadá-

sára alkalmas, kôszâlon e-

pült erÖs vár által vede"

révvel egy köves, esupan

csak csepütékkel 's SY^¿
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fenyo bókrokkol fedett hör- folkiHercz.nk a' Dorseti An-

nyéken üz kereskedést és gol Gróí's.b szép kertekhel ,

!a*ata fogást. és egy gyönyörü képgyüj-

VJaróurg , É. Sz. 51o 29' 41" teményes palotával.

К. H. 260 47' 2" vs a' Pa- Wf/r*, helys. a' H^rtforthi An-

derborni Herczs. Diemel gol Grófs. L<>a mellett, niely

mellett, 6 , és új vsra tu- innét, hajókázható lesz , és

lajdon falai által elosztva, a' ki terjedt dara kereske-

2 pléb. tempi, egy klastr. dést elômozditja ; gyakran

egy S. Erasmus kápolnájá- hetenként 3000 méró is át-

Vaï , hova igen sokan gyü- tétetik Londonba.

lekeznek , 410 h. 2010 1. a' ^ ttregham, vs Flandriában ,

körül lévô kornyék , mel- 4740 1.

lyet Warburgi Bordének ^areham , helys. a' Dorseti

néveznek , ,egy a' legszebb, Angol Grófs Frome ésBid-

leggazdagabb , éslegtermé- le fok kö/.ött, mellyeknem,

kenyebbek közül , az &zál- távol innét a' tengerbe ö-

lít szép kendert , és lent, mölnek 1000 1. és beiszapo-

vasat 's t. eff. Lak. a' leg- sodott révvel. Ezen kör-

durvább Vestfáliai nyelven nyék fínom pipa agya-

beszélnek. got ád.

Ward, Varda , sziget Lap- "Waren , h. V8 Mecklenburg-

landban , Wardh uns erös- Schwerin Herczs. ben , Mü-

séggel. ritz tó mellett 423 h. és

VJardari, parti fo" Makdoniá- 2800 1.

ban, Hämusbol jön , és az Varendorf, (E. Sz.,5i = ¿7' 58"

Archipelaeuszba torkol. К. H. 25o 37' 7" kô/.épsze-

Vfardbridge, к. vs a* Lornval- rü *s kevessé megerösitett

Ii Angol Grófs. Camal fó ve. A' Münsteri Herczs.

mellett , mellyen egy ko nyug. részin Ems fó mel-

hid van, lett 570 h. 3730 I. Gymná-

yfarde, Varinia , k. vs a' Ri- eiummal , pamut , selyem,

pen Danus megyében Jüt- és gyolcs fabr. és fejérités-

. landban, mellynek lak. na- sel.

gyobb rés/.ént foldmívelés- Viarhem , vs az ész. Francz.

' böl, marha kereskedésbol os/.t. 2340 1.

és lazatz fogásból élnek; Vfarih , 1. Aver ri.

találtatnak itt selyem és Warin, к. vs Mebklenburg-

gyapjú kézi mívek is. Schwerin Herczs. Mecklen-

IVardöe, к. sziget a' Finnmar- burgi ker. 86 h.

ki legkülsöbb parton Nor- Vfaringburg , k. Danus V3 See-

vegiában, 1/4 mid a' szá- landi szig. a' kel. tenger-

raztól 3 mfd térségü , a' nél Falster sziget által ei

nem rég elpusztult erôsség- lenében elpusztúlt kir.vár-

gel. # ral.

Viardôehuut , É. Sz. 70O 22' 36" Warka , vs új Lengyel Kirs.

. legészakibb a' földön , hol a' Varschaui oszt. Pilika

a' leghoszszabb nap 2 hol- mellett.

napig tart , és elöbb töke \\arliti, kis fó Cseh orsz. a"

hallal erös kereskedést ü- Köniffingrätzi ker. ered , és

zött, melly itt igen sok Königinngräcz felett az Al-

fogatik. bis fóba szakad. >

Wardour- Castle , laka, a' Nor- Warmbad f vidék Kárinthiá-

HÜB. LEX. V.DAR. 34
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ban Villachi ker. 2/4 órá- . к ei. tengerbe váló torko-

nyira Villachtól több ásvá- latjánál révvel, melly Ros-

nyos ferdökkel. toch vsához tartozik.

Warmbrunn , vs alsó Silesiá- ^arneton , Vaesten , kis vs

ban Hirschbergi ker. he-

Íyes de kellemes kornyé-

en Zacken fó mellett a'

Schafgotschi Grófés a'Grüs-

saui klastr. tartozó Pré-

postság között felvanosat-

va , 1077 láb. a' tenger fe-

lett 197 h. 1850 1. várral és

3 meleg ferdiWel , mellyek

kö/.ül egyik Schafgotschi

Flandriában Lys fó mel

lett.

Garnitta , falu Besssarabiá-

ban a' Dniester mellett

nem meszsze Bendertölhol

ia Károly Svéd Kir. 1709-

ben tábort állított és egész

171,3 ott tartózkodott -, a'

mtdôn a' Törököktöl erö-

vel kiüzet ett.

íiak , a' másik Prépostfer- Warnotv, i. Varnau. *

dojének hivatik. Vannak barran, 1. Oran,

itt gyolcs és patyolat fabr. Warrington , vs a' Lançai An

üveg és kömetszök éledt-

tök , és fejérítés.

Warminster , his vs a' WiUî

Angol Grófs.b. Deveril mel

lett, közt:l a' Willybunne e-

,L redeténél .3000 1. jó posztó

kézimi vekkel , dará éssajt

kereskedéssel.

Parley, vs Glocesteri Angol

.Grófs. to fabr.

Warna, É. Sz. 430 17' .30" K.

H. 45o 30' vs Bulgáriában

hason nevü fó torkolatjá-

gol Grófs.b. Mersey fó mel

lett 11000 lak. és durva

pamut matéria fabr. és há-

ború idején vitorla vászon

fabr.val melyek csak nem fe

iet, a' Flottákrmk felvitor-

lázzák. Ezen kivül bír jó

ser fózéssel , üveg, tö, ¿3

mechanikai mivszercs fabr.

és több nevelö inlézetek-

kèl. Ezen kornyéhbeií igen

sok krumplit term»szte-

nek.

_nál a' fekete tengerbe 16000 V\ arringstown , falu a' Dowm

1. és egy nagy 's biztos Hibernus Grófs. nagy gyolcs

'révvel» lakhelye egy Gó- és damast fabr.

rög Metropolitának és ío- Warscha vagy Wascha , aran»

,kqre«kedö helye Bulgaria- nyal gazdag , de egyébb-

nak és Oláh orsz. к Constan- ként kevéssé termélíeny

tinápollyal» Nevezetes e* tart. az4Aranypart belseje-

hely azon veszedelemtöl , ben felsö Guineáhan.

mellyet a' Magyarok I. U- Worj<í, Varsovia, Warscheu,

íászló Rirályok" elveszté-

. vel szenvedtek Amurates

Sultántól.

Ñarnau , Varnow , fó a' Me-

klenburgi Herczs. Sternberg

és Buzow között ered ,

nem távol a' hason nevü

falutól Rostocknál egy

nagy tavat képez , és Var-

nemündenál a' kel. ten

gerbe omol.

Warnemünde , helys. a' Meck-

lenburgi Schwerini Herczs.

Wendi ker. Warnownak a'

a Tilsiti békeszófcra 2807»

ujjonnan alliotott , és a'

Bécsi békesség által i8°9

megnagyobbitott Herczs. a'

Vistula mind a'kétpartján

Niementöl majd csab пега

az Oderáig fefcszik az

Sz. 50° 30' és 550 5' és К.

33' és 420 között , ési'

Prussiéval , és az Oroszbtf"

dal Austriai Sylesiával e»

Galitziával, к eí. Russiával »

ész. pedig az új-MárJcalh*'

táros. Térség-nagysága277*
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□ mf. melyet 3774860 embe-

rek laknak: nagyobb rcszént

Lengyelek , kik között sok

idegeoek is, fökep Ztidók

(mintegy 250000) azután

Németek ,• Görögök es vala-

mi xoo familia Mahumedá-

nusok nevezetessen Törö-

kfik találtatnalt. E/.en tart,

nak jó, szelíd , 's egéssé-

ges climája , és jó nedves,

tóbnyi»e róna 's termékeny

foldje van. A' levego majd

пега niindenütt tiszta és

egésséges az idö töbnyire

állandó. A' tél , melly bii-

zonségcssen 5 holnapig tart,

hideg, dea' hideg nem ha

lad ¡a meg a' 26 Reaum.

Grád. igy nyárban is a'

70 formán tartós meleg nem

hág a' 96 Grad.fellül. Ga-

litziának ész. és kel. kör-

nyékein sok posvány talál-

tatik. Ellenben Galitziának

fele a' Wistula bal partján

liegyes és tis/.ta , egésséges

leregovel bir. — Földe ál-

taljában véve elég zsíros

és termékeny; Tbbb kbr-

nyékeken homokos de még

is agyaggal kevert és ter

mékeny — A' tart. nagyobb

részint róna és halmos, csak

nehány kis kôrnyékeken

egy kevessú hegyes; lapu-

lása nyug. és ész.ra megy.

Az ujjonnan hozzá jött tart.

nyok részint hegyessek. de

csak a' kel. és nyug. rész-

T&l. Az utolsóban a' Kar-

patusok egy része vonódik

be.— F& Folyói: a' Weich

sel v.Wistala, Pilica, Búg ,

Drewenz , Brahe ; azután

Varthe , Netze 's a' t. ide-

jön a' Brombergi Mester-

eéges fó is. Sok fêles , és

hallal gazdag tavakat ta-

lálni , a' Poseni , Bromber

gi , Lr>mzai , és Lublini

«szt.b Eren tart. gazdag né-

raelly Termésaeti ¡avakbt»r»,

ugy mint : éfслЬеп : eziis-

tel, rézzel , ónnal , vassal,

galmeyal , márvánnyal ,

puskakovával , kénkÔvel ,

salétrommal,kôsôvaI, mész»

szel ; a' Novevények ors/á-

gából: majd nem mindea

gabona nemmel , kiváltké-

pen búzával , rozzsal , to-

vább, árpával , kblef.se! ,

harítskával , melly a' Len-

gyelek fö elesége, zabbal ,

borsóval , lencsével 's a' t.

krumplival , mindennémü

kerti veteményekkel , fö-

kóppen káposztával, és .sar

ga répával , kenderrel ,

lennel, komlóval , cziko-

riával , küiömbfele gyü-

molcsel ,áe e' még since igen

böven 's a' t. — Az erdôsé-

gek igen jelessek ; a' közön-

eéges erdei fák : tölgy, hükk,

egerfa.fáklyefenyft , fenyô,

hárs 's a' t. találtatnak ,

tisza - , és veres fenyft fák

is. Az Allatok ors/.ágábóli

jó lovakkal , s/.arvas-mar-

hával (csak a' Warsói Her-

cz.ség mintegy 1 mil. da-

rab) valami 1 mill, juhval,

sertvéssel , 's a* t. némely

vadállat nemmel kivált

farkasokkal, olykor, jól le-

het ritkán kis medvék-

kel. Folyói ésTavai bovel-

kednek halakkal. A' méhe

sok; találtatnak koschenil«

la férgek, és Spanyol boga-»

гак is. —т -Lakosai marha-

tenyésztést , foldmívelést ,

külómbféle merhanikai éa

mesterséges munkákat fabr.

és kereskedést ü/nek, de

mind ezeket nem azonliï-

kélletességsrel , mint máa

Európai nemzetek. A' rae-

zei gazdasáe kevés kivétel-

lel , csak nem elsö zsengé-

jében fekszik , a' komló

és gyumöc.s termesztés még

isren elvan hagyva; az er-

äökkel való háaás is még

24 e
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igen roâfc fco'rnyñlmények

között van ; a' marha te-

nyésztés, oily szép rétsé-

gek 's legelok mellett, nem

ollyan a* millyen lehetne,

's. a' millyennek lenni kel-

lene. A' mesterség szorga-

lora_ sarjadzásban vagyon.

A' kereskedés elég jeles ,

de többnyire csak a' Zsi-

dók' körmeik kozött vi-

rít. —. A' legfobb kivi-

t.eltárgyak: gabona , ken-

der t len , hajó fa , lovak ,

ökrök , ürük , disznók, ve

res börök, viasz , méz ,ko.m-

U, fagyu , gyapju,toll,sört-

vés sertély , pálinka, posz-

tó , és más kézimív porté-

fcák. A' legföbb béhozás-

tárgyak pedig voltak ed-

dig: arany,ezüst, rez, vas,

ezin , sárga réz és aczél por-

tékák mindenféle nemböl ;

hi készített drága ko-

vek, boT, külombt'éle fü«

azerszámok , külombféle

portékák dohány 's a' t. —>

Л' Status és Tagiai nagyobb

részének Religyíóia a Ró-

mai kath. mellette minden

más egyébb váljások is meg-

«zenvedtetnek'bizonyos tër-

vények alattt ; vannak a'

Kath. kívül Görögök ,Luth.

Ref. Zsidok, Mahumedánu-

»ok' ésPhilippi nerek. — A* .

Kormány rend 's az or-

ízáglás az 1807 Constitutio -

szerént meghatároztatott ,

az Uralkodó Herczeg lon a'

Szász Király — A' Status

tanácsa álla egy EIÖ1-

iilôbôl , és 6 Ministerböl.

~ Az ország gyülése min

den * eszt.ben egyszer a'

Király elolülése alatfVar-

*óba rendeltetett , és 2 ka-

marából állott, melyekkö-

ztil egyik a'Tanácsé,másik

pedig az Országkoveteié

volt. — A' 'i.anács (a' Fö-

nemes Kamará) 30 Tagok-

ból , nevezetessen 10 Püs-

pökbol, 10 Vajvodából , és

10 kastéllyosokbol állott.

Az ország-kovetek kamará-

ja 200 Deputátusokból álla,

ítik a' Deputatusok gyülé-

sébñl választattak ki. Aï

egész országra nézve egy

Fotôrvényszék rendelte

tett; minden oszt. egy el-

sö Instantiabélí polgári ilé-

lôszék ; minden« her.ben

egy Béketüfvényszék min

den 1 oszt. oszveséggel egy

Büntetö tórvényszék, A'

Kir. kegyelem jussal birt.

Napoleon - Codexe volt a'

polgári Torvénykonyv. —

Az igazeág kiszolgáltatá-

ea megjobbíttatottl Ezen

tart. osztályokra egy Prae-

fektussal , 's azok ismét

kerületekre , Allprefectu-

sokkal felosztatott. A' Sta.

tus jovedelme go mill. for.

ment, melly fiistpénzbôl,

Fejadóból , szabadakarat-

szerént valóadóból, a'feh-

vö Jóezégoktól, a' béllye-

ges papirostól , postébóli

játszókartyáktól, és a'Lot-

teriából gyû ¡tetett öszve.

A' Kir. jovedelme 9

tett, mellybol 7 mill- csak

maga a' Varsói Herczs. a-

dott. A' hadi ereje брооо

emberre ment. — '№ wf1"

álla a' Varsói Herczs.böl»

magában és ал ujjonnan

hozzá jött tart.nyokbób A

Varsói Herczs.g magában

1807-ben Prusszus Lengy*'"

orsz.ból v. az elobbi déli

Prussiából és újj kel. Prus-

siából , a' Netz districtus-

nak és nyug. PrussiáriaK

déli részévelegygyüttereat

és következendö 6 oszt.ra

osztatott : Posen 14 YeT¿

Bromberg 10 ker. KaliscB

13 ker. Varsó 10 ker, Pkw*

6 ker.. és Lomza 7 ker. A

Bécsi békebség altal 1809-
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ben ujonnan hozzá jött tart

állottak nyug. v. új Galli-

tiából, Krakau vsából a'

köVülfekvö birtokokkal.Zá-

moski ker. kel. Galitiában

- és a' Vieliczkai kozbirtok-

ból és annak só birtoká-

ból ; és a' következendö 4

os/.t. osr.tatott: Radom, Kra

kau, Siedice és Lublin. Az

egész ország állott végre

tehát 10 oszt. mellyek mind-

egygyütt 100 kerületet for-

máltak és 66 közgyüleke-

zetekre fel-osztattak. Ezen

orsz. i8n-ben 28-dik Juli-

usban öszveszövelkezett a'

Lengyel Királyság fel ál-

lítása végett Napoleon Fr.

Csá-sz. védelme alatt ; de

•zbrnyü erölködese rosz-

szúl esett, mert 1812—3-

ban a' gyöztes Orosz erö-

tol elboríttatott ; 1814-ben

a* Párisi békülés , és Bécsi

egyezés szerént az Orosz

Császár hatalma alá vette»

tett , Királysági állapot*

ban. Elszakasztatott tole

Posen Herczs. Westgalliczia,

és Ost Gallicziának része ,

Krakó vsa vidékével , L.

Lengyel ország. (új) Posen

és Krakó. F6 vsa.

"Warjá , oszt. a' mostan leírtt

- hason nevü Herczs.ben fog-

lal 218 □ mfd. ,52 vst, 2426

fal. 360000 lak. 1200 Nemes

Jószágokat, az esztendei fa

bricado becse i.çoeoo fór.

megy. Fô vsa valamint az

egész H

tudományok' barátjaiból

öszveszövetkezve , Pattan-

tyús katona Akademiája,

Torvény oskola , Orvos és

Seborvos Collegium , termé-

ezet vizsgáló Társaság, Pi-

arista Collegium , kir. föld-

mívelo társaság, Lyceum,

kath. oskola, Mesterségek'

oskolája 's a' t. Tovabb ta-

láltatnak itten bor , tobák

és bognár munkások. A' v*

leles kereskedést üz a' Vis-

tulán. Ezen kir. mulató

palotak : Ujasdow, Lazi-

enka, Wilanow 's a' t.¡ a'

szomszédságban vannak , és

eok szép látni valót foglal-

nak.

Warstein , kis vs a' Hessen

Herczs. ben hegyen Verstei»

Patakmellett 170 h. és 1260

lak. -

Werf, Oer , 2 nemes falu Vas

Várm. alsó és . felsö Oer,

mellyek derék len mívelés-

sel birnak. Ha itt a* len-

böl ]6 termes van, ennek

becse 3000 for. megy, Felsft

Oer bir 243 h. 4 malommal,

kath. és ref. tempi. Alsó

Oer pedig 140 ház. és katht

tempi.mal.

War/a , fó Varsó oszt. és aa

Uj-Márkban uj Lengy. Kirs.

ban, nem távol. Pilicától

ered , Prosnát , Obrát , Vi-

darkát, Netzet és a* t. fel-

veszi , Kolonál hajókázha»

tó lesz, Pomerania felé mén,

és Cüstrinnél az Oderába

ömlik.zgsege is:

Warsó , le'gy. Varstawie , É. Werf«, 1. Wartha»

Sz, .52o 14' 16" K. H. 38o 40' Wartberg 1, Szencz

30" a' Vistula mellett, Pra

ga és Krakau külsft vsok-

kal 3 mfdet foglal köreben,

346 ç h, mellyekbol 205.5 fa-

sendellyel és- ezalma fedél-

lel , 7,5000 lakos. 30 tempi,

sok kastélyokkal , és a' kir.

várral. Van jeles fegyver-

báza, tudós Társasága a'

W'artberg, falu felsö Stayer-

banBrucki ker. Mürtz mel-

lett , mellyen itt egy híd

van , egy vashámorral a'

szomszédságban.

Wartburg t É. Sz. 0оэ ,57' 7" К.

H. 27o 58' 56o hegyvár a$

Eisenach nevüWeimariHera.

ben Eisenach mellett, щ*
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bová Luther Máí,ton 1541.b. lett, több mint 520 lak. és

midón a'Vorrasi Orsz.gyülé- kast. bir papirosmalortimal

1 örlö és metezö mabmmal,

Wartha, vs felsö Silesiában ,

Frankensteini her. Neisze

aébol haza útazott bátorság

végett vitetett; holott i¿,

Holnapokig maradott. G

ezt Pathmusznak nevezte.

Hartenberg , szabad urodl. a'

Curlandi Herczegeknek algó

Silesiában Oels , és a' Len-

gyel határok közölt a* Wei

de forrásánál 8 Q nagy, 64

falu 4 új gyarmattal, 2 vs-

eal. Fft vsa

Hartenberg , mvs Cseh orsz.

Bui/.l tui ker. 180 h. és egy

bath pléb. tempi, Tartozik

a' Wartenbergi Majoratusi

urad.hoz, melynek lak. né-

metul és rsehül beszélnek,

és földmjvelesbßl , f'onás-

ból és szovósból élnek.

Wartenberg , mvs Bavariában

Isar ker. Strogen fó mellett,

várral., es mintegy 420 lak.

Hartenberg v. Eémet Batten

berg , nemes vs Alsó Silesiá

ban Grünbergi ker. Ochel

mellett .15 h. és 700 lak.

Hartenberg v. Lengyel Harten

berg, lengy Szychew, Weide

mellett sántzokkal van kö-

rülvéve, van új urod. vára,

luth, tempi, réf. Ekkl. egy

kath- pléb. tempi, mintegy

nool ik. helye a' Kórmány-

zásnak , és a' tart. Torvény-

szék - Collegíumának , bir

posztó-szüvessel,

Hartenburq , É. Sz. 53o 49' 4"

K. H. 28o 21' vs kelet Prus-

siáhan Heibbergi ker. Pissa

és Kermes fók között, mel-

lyek azután eggyesülnek ,

és a' menyhallal gazdag Va-

dangi toba folynak 241 ház,

és 1800 lak. kereskedik fo-

nallal és gyolccsal. Ezen

helyrñl visel a* York Prusz-

ezus Generalis Wartenburgi

Gróf rzímet.

Hartenfels , mvs Bavariában

Main ker. Steinach fó mel

lo mellett 100 h. és mint

egy 700 lak. hires búcsús

hely a' kegyes Sz. Mária

képhez.

Wartha , vs új Lengy. Kirsb.

a' Kalischi oszt, hason ne-

vü fó mellett 1100 lak.

Warthausen , Gróf Stadion u-

rad. a' Würterabergi Duna

oszt. 2870 lak. hason nevü

mvssal , melly 450 lak. és

egy várat fogíal;

Hartón, kis vs a' Lancai An-

gol Gróis. Deák oskolával.

Harwick , Grófs. Angliában ,

ész. Derbyvel és Stafforddal,

nyug. NoTthamptonnal és

Leicesterrel , dél. Glouces-

terrel és Oxforddal, és kel.

Worcesterrel határos ; foglal

40 □ mfdön 17 vst, 158 Ek-

klós. 380 helys. és 40847 h,

C08190 lak. az Avon fó által

két részre osztatik, mellyek

közül az északi hajdani er-

doségek' nyomdokira mu

tât , nagy puszta és zsom-

bék téreket foglal , és épü-

let fát szállít. A' déli rész

igen gazdag jabona termo

tarlom. de foképp legelö-

vel 's téjjel bóvclkedik , in-

nét a' marha tenvésztés je-

les , valaraint a' Ien míve-

lés is. Fôtermései; köszen,

vas , mészko , fa , gyapju ,

sajt , rozs és dará. Folyói:

ai Avon, Tame, Leam 'sa*

t. sok mesterséges fók bol-

dogítják a' kareakedést , és

a' belsó hajókázást: A' fó

VS :

Warwick , Avon fó mellett 6000

lak, tiszta és széles útakkal,

egy várral , mely a' hason

nevü Grófoké ; к eves dará*

kereskedést is üz.
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^Warwick, va ész. Amerik. Rho- re , festékfa , 's a' t. Егец.

de-Islandi szab. Státusban , tartom. a' Quoschaerok ke-

a' Kent Grófs. 7000 lak. és ze alattvan. Fö helye Torn

eros gyümölcs termesztés- .( wi vsa

eel. Wasgau, 1. Vogesi hegyek.

Wn/wich , Hernhuti szállítás Wasgau , Frantz. osfct. nevét

Esz. Amerik. Pensylvaniai a' fekvésétôl vette a' Voge-

s/.ab. Statusban Lancasteri si hegyek közt 's mellett ,

Grófs.ban a' lak. többnyire Maas, Mosel, Meurthe, Sao-

mindmestermívesekésmes- ne, Mador, Mouzon , Plai-

teremberek. ne 's m. t. folyóknál; to

Wary 1. r Carlsbad. lalja Lotharingiának déíi

"Wasa , E. Sz. 63° 4' 35" fö vsa részét, nagysága 118 □ 834»

a' hason nevü tartom. Os- 170 lak. gazdag fában, mar-

terbottni Finnlandiában , hában , értz forrásokban ,

a' Bottni tengerobolnél , ki- 's a' t. 5. ker.kre u. m. Epi-

csiny de¿ ь/épen épült 384 nal, NeufchateaUjMirecourt,

ház. és mint 2400 lak. kik S.Díé és Remiremont eloszt-

minden más városi munkák va , mellyek 5,50 közönsege-

mellett jeles kereskedést üz- ket , 30 kant. foglalnak. Fö

nek. Van itt egy al-oskola, , vsa^: Epinal.

hajó építo hely és egy rév, W«A, bböl az Eszaki tenger^

de mivel ennek béjárása ne- ben Angliában , Lincolni

héz, egy mfd. innét egy új és Norfolki Grófs. ko/.ótt.

készült. Itt vólt^elobb a' Washington , hegy ész. Ame-r

Helytartónak lakhelye, míg rik. hason nevñ szab. Stá-

a' Svedhez tartozott. tusban 10000 láb. magas az

Wasth-Kengo , vagy a' Monti Alleghany'ok sorában.. '.

Capnál levó ország, tartom. Washington , Grófs. Pensylva-.

a' Jiors parton felsö Guineá- nia nevü ész. Amerikai sza-

ban , alacsony, termékeny bad Státusnak nyugotti ré-

riskásával , Indiai fával , szében Ohio és Monangahe-

jams gyôkérrel , nemes déli la fók mellett £1 □ mfd

gyümölcsökkel , tartos kb- nagye. 24000 lak. és hason

lessel , sortvésekkel, juhok- nevü vseal , mely 100 ház.

kal , kecskékkel , tyúkok- í.Akademiát és kézimívefcet

kal, más egyébb szelíd ba- foglal.

romfival 's a' t. de csak ke- Weshingtofi , Grófs. Massuhu-

vés szarvas marhával; an- setts ész. Amerikai szabad

nál számossabbak a' vad Statusb. Main tartom. igen

állatok : elef'ántok , pardu- erdös és kevessé népes , gaz-

jtzok , bivalok, szapvasok , dag hallal , bir jó révekkel,

antelopék 's a't.hala bñven. Fö helye Machias.

A' clima nagyon szelíd és Washington , Grófs. a' Mary-

egésséges. A' tartom. na- landi éázak Amerikai szab,

gyon népes, a' lak. igen Státusban ai □ mfd. nagy-

szorgalmatos jó magaviseT ság. 16000 lak. kik közül so-

letüék, kik ritkán hadakoz- kan Németek ; hegyes de

nak. Oly szép gyékény te- termékeny tartom. Fö vsa,

rítoket készítnek , hogy az Elisabethtown.

Európai kereskedök azokat Washington, Grófs. Rhode-Is*

bévásálják ; más kivitel tár- land nevü ésaak Amerikai

gyak ezek : vad állatok bö- s/.ab, Státusban , 1800ц lak.
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F: vsa : South-Kingston.

Washington , 1800. ólta Fö es

Szóvetséges vsa az egés/. é-

s/.ak Amerikai szabad Stá-

tusnak É. Sz. 38o 33' a Co-

lumbiai kerül. egy a' Po-

towmáks 51, Agátóí formait

foldnyelven.Rhidy Brantch

és Tyber folyók, mellett,

100— 150 láb. széles útszák-

fcal , és ai egyformaság el-

távoztatására kis piaezok-

kal , mellyek 160 láb. s/.é-

lessek; miml eggyike koz-

zülok a' Statusok egyike

Bzerént neveztetik, holott

a/.ok az & legnemessebbi-

jiek emlékoszlopot emelhet-

nek. A' vs jeles részében

van a' Capitoliüm, a' Con-

gressus és a' Torvényszék'

bel^e. {Lszakról a' Capito-

liumtól áll az Elölülök'

(Praesfs) Há/.a igen szép íz-

lés -/erént. A'hú/.rtks/áma

776-ra megy, de n«m min

denhol kôbôl vannak épi t-

ve ; tsak a" faházok álhat-

nak egy bizor^yos ideig. A*

privátházok együgyüek, és

majd nem általjában üres-

sek. Az építés igen kése-

delmes. Még most is min-

denütt fák vagynak , és a*

vsban hogy az egyik rész-

böl az ember a' másikba

érhessen , 1—2 mfdnyi er-

dön kelletik áltmenni. A*

Vs birtoka 10 Angol mfdet

foglal, ésa' lak száma8ooo
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észak. *' Marquesas szige-

tektol Austráliában , igen

meleg, de még is egésséges

cjimával , termékeny ke-

nyér-gyümolcsben , taro-

vagy arum gyôkérben , kó-

kos pálmákbau, yamsban ,

pizangokbau , nádmézek-

ben , kava v. avában(Bors

plánta, mellynek öszvetörtt

gyökere, vízzel vagy.kókos

dió téjjel öszvekeverve , egy

nagyon ha mar részegíto '3

gyengitö italt ád , és mely

a' déli tengernek minden

szigetein kozonségessen el

van terjedVe) sertvésekben,

halakban 's a' t. A' lak. kik

testi szépségekre nézve min

den egyébb -déli tenger szi-

geti Iak.t felülhaladják , ü-

gyessek a' haz, hajó, házi

es/.közök', es mestermívelt'

készítésében , ' a* halfogás'

mesterséges nemében f. a'

vakittó fejér és festett ma

teria készítésében , papiros

s/.ederj csemetébôl, és a'

testeken mettszeni gzokott

képek' mesterségét nagyobb

tokélletességben üzik, mint

más szigetek lák. Egy Ki-

rály alatt vannak, kinek

serami hatalma sints , éi

emberhússal élnek. Eren

6/.ig. legnagyobbika Bàiix ,

vagy Nukahiwa , a' többi

szigetek: Uahuga , Цароа,

Lincoln, Motfuakts (i-

lakatlan szigetek) Hian <?*

Fattunhu , mi
ndkettenha-

sonlóképen lakatlanak.megy. A'rév 280 Angol mf

van a* tengertöl, de mégis Watlonne Vasseinheim , vs

a' nagy hajok elfogadására as aU6 Baj nai Francz, oszt.

is alkalmatos. Ezen vst az 3070 lakos. és egy papirng

Angolok 1854» Augustusban fabr.

bévették , és a' Kapitoliu- ~Wasluy,vs felsö Moldaviában

mot minden más egyébb hason nevii fó mellett.

líijzónséges épiiletekkel fei- Watmés, vs a' Jemappe francb

dúltak. oszt. 3200 lak.

\tashineton , másképp Revo- Wasselnheim , 1. Vaslonne.

lutio - Hergests , vagy Uj- Wassen , nagy Praebenda a*

Marquesas «zigetei , g szig. Uri kant. Helvetiábao* a*
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Urni tartom. Gotthard he- lak. és posztó fabr,

gyenél , egy vam és i fsgy- basteras , Helytart. melly a*

verha/.aal. Elöbb itt timsó

és g HiiUö lózéssel.

Wajsenaar , falu déli Hollan-

liiában 17.50 lak. törsök he-

lye a' hason nevü Familiá-

nak.

Wassenberg , vs a' 3ülich Her-

czegs. Ruhr melJeU.

УЧautralftnçen , mvs Würtem-

bergben Kocheri tart.ban f

2 kastéllyal, és jeles vas

olvas/tas&al.

~V» assv> tiliich, bis vs a' Luxem-

burgi N.Herc/,sb. Sauernak

a' Moselbe való szakadtá-

nál.

Wiisitriurg , igen régi va Ba-

variában Isar ker. hegy tö-

viben , îél szigeten mellyet

a' Juli ló képez, 305 héz;

több r int 2000 lakos. kik

sagy só kereskedést üz.nekj\

és l.endert termesztenek ; r

belye egy Tôrvényszéknek

és Számtartóságnak. Ezen

kornyébben igen sok ken-

der termeszteiik , és vásár

alkalmával a' kiitelesekriek

eladatik. Nem távol a' vs-

tól kelet felé ered az úgy

iievezett Hafnerhambler-

Ьо1ле , mohos földben egy

ásványos forrás , mellyet

Agatii-víznek hívnak,mely

a' vson tul egy kertbenkö-

zel az ispitályhoz haszon-

vételre vezettetik.

^ asscrtriiding , Trutinga infe

rior , kis iól épült vs Вд\'а-

riában Retzát ker. Wernitz

fó mellett , egy kellemes

kórriyéken 19g h. 1800 iak.

és egy kastéllyal , bir já

materia és posztó szovéssel,

és egy Chaptali fejérítéssel.

Helye egy Tôrvényszéknek.

^assibu, kis vs Bambara bir.

. Nigritiában, gabonával gaz-

dag kbrnyéken.

Wfljjyr, vs a' felsq Marne fr.

oezt. Blaise fó mellett, aaoo

Westmanlandi Svéd tart.

keleti iréàzit , és az északi

Upland kis nyugoti részit

foglalja , mintegy 64 Svéd

Q mfd kiterjedése , és mint-

egy 87000 lak. van. Fóvsa

Gaiteras, É. Sz. 59° 35' 31"

K. H. 340 8' 42" régi ieles,

szépen épült, szorgalmas ,

és birtokos vs egy vftlgy-

ben Swarta fónak , melyen

3 híd vezet által a' Maelar

tóba való béfolytánál, 2700

lak. és egy kastéllyal, mely-r

. ben a' Hely tarto lakik, lak-

helye egy Görög Erseknek.

Ал ide való fó templomban

látszatik azon sírko , mél-

lyet III. Gustav Király a'

szerencsétlen az óBáttya ál

tal a* thrónusról leszállított

és mpreggcl kivégzett 14,

Erich Királynak, azon gu-

nyoló Tabla helyett emel-

tetett , roely az o sírjat je-

gyezte, a' koporsó szép már-

ványból van. — Van itt.

Gymnasium és értz-méró

eszköz , mellyen eszt.ként

30000 hajófont rádvas , é%

10000 hajófont durva vas

méretik meg. A* lak. na-

gyobb részint kereskedés-

ból a' Melar tón élnek, mely

végre 24. tulajdon, hajókkal

bírnak.

Wojterbottn , Westerbottn , v.

is Nyugotti Bothnia , Svéd

tart. Nordlandban a' Both-

ni tengerbböT felsó végé-

nél , Angermanland , Lapp-

land , és kelet Bothnia kö-

zótt466 Q mfd. nagys. dur

va, részint halmos és szir-

tos , még is jobban sik , ré

szint mocsáros és homokos

tartom. de mely azonban

a' folyók hosszában lermé-

keny. Lak. kiknek száma

56000 mén, részint Svédekx

részint pedig Finnusok, A*
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eg¿sz tart, melly eddig két mára , bir mész , és tenge-

Torvényszék kerül. és 4. ri mész-hinár égetesel.

Bíróságokra vólt felosztva, Waterfall, his vs a' Staffordi

Angol Grófs. hol a' Haus fó

föld alatt eltünik.

tartozott a'

'Wasterbottn-Umeä-Liirib.oi , v.

is Kapitánysághoz , ez a* Waterford , Grófs. a' Münsterí

nyugott Bothniai tertom. Hibernus tart.ban , ész. К.П-

kennyvel és Tipperaryval ,

kel. Vexforddal, del. a'ten-

gerrel , ny. Corkkal hatá-

roz. 31 3/4 □ mfd nagysá-

gán 4 vst , 47 Eklés. 8035

h. és 65630 lak. foglal , he-

gyes jó rrtarhatenyésztése

van , és a' Vatterfordi jó

téjelo tehenek esméretes-

seíí , valamint a' sertvés-

hús , nielly nagy sokaság-

ban kivitetik ; a' gabona

mívelés csekély , zab és

és krurapli legbóvebben ter-

mesztetik. A' Newfound-

landi halászat ezelôtt erös-

sen üzetett, most kevesbé,

valamint a' gyapju kézi-

mív is. A* Brichy, Clolugh,

Licky , Mahon , Nore, Tay

és más fók nedvesítik ezen

tartom. A' fö ve

íyugott

kívül nagyobb részit a'

Svéd Lapplandnak , neve-

zetessen Jämtland- Asele -

Umeä- Piteä - Luleä - tar-

tományoknak , és Torneä-

Lappmarknak ; mind ezek-

bel 1980 □ mfd tere vólt,

mellyen csak 72000 lak. 4.

\*sban és 1072 udvarokban

lakott. Az 1809. békekôtés

által Wasserbottnak, és Tor-

neä-Lappmarknak azon vi-

dékei Orosz birodl.hoz fog-

laltattak , mellyek Tornea,

és Muonie folyóktól kelet

felól fekszenek. A' Svéd

maradékban fövs Umeä.

Wasungen , к is vs és vár a'

Meiningi részben , Henne-

bergnél Verra mellett, 350

h. 1500 lak. Nemes Leány

•zerzettel , deák oskolával,

bes csinálással , gyolcs és Watterford , (É. Sz. ,51o ю'го"

parket szovéssel, és dohány K. H. 90 53') Suir mellett,
11 <■ ï ' ■ i. ■ -

termesztéssel.

Wataiça (Ottau) fó Cseh orsz.

a* Bajor határoknál ered ,

eleíntén nyugotnak megy ,

azutánn Horazdiowitznál és

Strakonitznál keletre for-

dúl , sok csavargások .után

Pisek vst eléri, ismét másod-

szor északra fordul, és Klin

genberg váránál a' Mold-

vábá ömlik. Ezen fó ñera

csak gyöngyökkel, külömb-

fféle drága kövekkel és a-

rany fövennyel gazdag, ha-

nom van sok lazatza , .pisz-

trángja , tsukája , pontya ,

angolnája, es más egyébb

haía is.

Watçhet, helye. a' Sommerte-

ti Angol Grófs. a' Bristoli

mellyen egy fa híd vezet, je

tes révvel; ez a' vs egy a' lég-

nagyobb kereskedö vsai kö-

zül Hiberniának. A* kövel

kirakott partok, melyekben

a' legnagyobb kereskedö

hajók kikötnek , és kitér-

hetnek , egy mfd. terjedésü.

A' rév béjárásánál fôldhe-

gyen áll a* Hook-Pointi vi-

14gító torony. A' vs bir

2630 h. és 20000 lak. és lak-

helye egy Püspöknek. Ta-

láltatnak itten puskakövek,

vas, és kotzkásgyolcs fabr.

és sófózés ; a' halászat ie

hasznos , és a' gabonával ,

eertvés hussal , irosvajjal ,

és más termésekkel lévo ke-

reskedése nagyon -jeles.

mesterséges fó mellett egy Watering , urodal. nem távol

Tévvel a' parti hajósok s$á- HonslapdyktólHoUandiábaa.



Saterland, bis tart, ész. Hol- Yfaveren, vagy veres homok,

landiaban, a* Zuyd tó, az mivel itt veres homokból

У , a' Kennemt г tart, és a* álló hegyek találtatnak ,

tul jdonképen úgv neve/ett egy kornyék Kapplandban

nyugoti Frizia köiött. Ne- ezelött egy különös kerület

vet a¿ eliïbbi , most kiszá- volt, magassan fekszik a'

radt , és s/.ép marhalege- > Drakensteini hegy megeft ,

lôkre változott mocsárok-t de termékeny gabonával ,

tól vett«. l^üvelyesveteménnyel.gyü-

Vtattertomn , vs északi Ameri- molcsel , és borral. Folie*

kabanMaseachusetts-s/.abad lye a* veres homok nevù

Statusban, Middlesex Grófo. falunak. , .

bir papiros malommal , "Wavre, vs Brabantiában 477°

rumpálinka éaretéssel , és lakos. kik fóldmívelésból <

pyapiú materia fábr. marha tenyésztésból , ser

Wot/oni , helys. a' Vatfordi fozésbftl , és gyapjú keres*

Angol Grófsb. Coin mellett kedésbol élnek,

egy s/.abad oskolával és 1. ^avau , 1. Mavao.

selyem fabr. Wave, Vabe , kis fó a' Wol-

Waíiu, (D. Sz. 202) szig. Au- fenhütteli Herc/.s. ered \fb

etraliában az úgy nevezett mfd. Luklumtól , és.annak

Labyrinth szigetekhea tar- udvarán keresztül foly , és

tozando termékeny pisan- azért nevezetes, mivel még

gal, arum gyökerekkel , 's nagy hidegbensem fagybé.

a' t. és 2000 embertöl népe- ^axenstein , egy a' legmago-

síttetik. sabb hegyek közül Bavat

Viatto , fó Cseh orsz. a' Pilsni riában Isar ker.ben

ker.ben ered . és közel Prá- Vfaxholm , vs as Uplandi Svéd

gához a' Moldvába szakad. tart, egy hason nevü szige-

Vtatten , igy neveztetik az ész. ten looo lak. és egy kastél-

tenger, az Emdeni , Grö- lyal , mely a' Stockholmi

ningai , és Friziai száraz, révet a' Finnland! részrôl

's az ál tal ellenbe i'ekvö szi- vedi,

getek között. Háború ide- Wey« , 1. Hoy.

jén ez a' járása a' Hambur- 44ayntsburgh , vs észak Araei',

gi , Bremai, Emdeni 's a' t. Pensylvaniai szabad Sta-

hajóknak Amsterdámba , tusban Greenei Grófs.ban

mellyek 5 — б láb.nál mél- V*'aza, folyó Orosz birodalb.

ly ebben Dem mennek. melly egy mocsarból a' Bie-

Vfatterucheid , vska kath. luth. lofero tó és a^ Volga között:

és reform, tempi, a* Marki ered, és S. Mikl^snál a' Don-

. Grófs. Vestfáliában. ba szakad.

Viftttigny, kis helys. az észa- Wazemmes , vs az ész. franez.

ki Francz. oszt. hoi 179З. 15 oszt. 6000 lak.

Oct. egy csata vólt. "Wearmouth , vs a* Durhani

"Watttveiler, kie vs felsftRajnai Angol Grófs. Veare fó mel*

frantz. oszt. egésséges fer- lett.

dövel. Weathcrcoat , barlang a' Pen-

'Watzmann, 91 ,50 lábnyi magas nigant hegyben, York An«

hegy Bavariában a' Salza- gol Grófsb. jele» vízzuha-

chi kerül. mely nem távol nással.

Berchtesgadenhoz a' Kirá- Vféchabiták , 1, Wahabiták.

Jyi tó mellett emelkedik fel Wecfine, Status fogháza a' fä*



— 33o —

rátyi Familiának a'Bagem- eszközöfcet карпi akarnak,

der Habessiniai tart. hasoa

nevü hegyen fekszik.

Wechsel, magos hegy alsó Sta-

yerban , Grätzi kerül. az

alsóAustriai határokriál,92a

olnyire emelkedett a' ten-

per felett. Tetöje magos

Umschusznak hivatik.

yPfechselburg , Gróf Schbnbur-

gi vs Szász orsz.ban Mulde

fó mellett 150 h. «oo lak.

és kastéllyal, bir gyapju

fabr. E* mellett találtatik

]6 kalló-agyag.

Wedahsok , Bedahsok, Wad-

dahsok v. Wadassok , eery

meséknek tárgyúl szolgáló

Nemzet Ceylon szigetén, a'

durva természeti állapot-

ban , minden társaságbeli

rend nélkül ; félénk mint

a' vad, szelíd jó szívü, jám-

bor, bizonytalan eredetü ,

minden kozosülés nélkül a'

sziget többi lakosival az

Európai fény-kincseik eránt

¿rzéketlen , mint voltak a'

Kandiaik a' képzelt függet-

lenségekért tett csatákban;

elszélledve a* szigetén a'

legtömöttebb eTdokben él-

nek , f'oldmí veles és mar-

hatenyésztés nélkül csak a'

mellyeket az 6 együgyü

életmódjok mellett hasz-

nálnak , éjjel egy vs vagy

falu szomszedságába mén-

nek ,és valamit az o porté-

ltáik közül , u. m : vadat ,

mézet , -viaszt, azon tár-

gyak mustrájával egyiitt ,

mellyeket be cserélni akar-

nak , egy ollyan helyre te-

szikle , hol azok igen kön-

nyen ezembe ótlenek. A'

k¿vetkezo éjjel ismét azon

helype mennek , hol közön-

eégessen a' kivántat meg-

találják. A' kevesbé vad

Vedahsok a' Kandi Kir.nak,

jól lehet nem az o hatal-

ma alatt vagynak , eszten-

dónként némelly ajándéka-

kat visznek, mellyek vad-

ból , elefánt csontból és

mézb&l álnak. A' Kir. ek-

kor igen kegyelmessen fo-

gadja öket 's kedves Atya-

ñainak nevezi. — Егекпек

legdrágább kincsek az о

kutyáik } mellyek a' vadá-

szatra jól megvagynak' ta-

nítva.Leányaik férjhezadá-

sa alkalmával a' kutyák

teszik legnagyobb házasság-

beli jószágokat.

vadászatkeresetébñl,melly- Wed-Baal-Ragga , jeles falu

re minden ohajtásaik , in- az Atbarai földön Nubiában

¿fulataik, és minden mes- igen szép éstermékenykôr-

terségeik egyesülnek. A' nyéken a* Nilus mellett},

Bintami tart. legszámos- hol ezen fón egy komp v.

sabbak , de egyszersmind is hidas van.

legvadabbak is. A' többi Wedehagen , kis vs a' Meck-

nemzetségek , mellyek a' lenburgi Herczs.ben.

Jaffnapatnami ker. hatá- Wedel, nagy , életes helys.

rozzák , t valamint azok is a' Pinnebergi urad. . Stor-

kik az Ádám hegy és Ra-

1 yam és Pasdam-Korles kö-

zött laknak, csak az Euró-

paiaktól láttattak , keves

bé félénkek , és valamelly

íkereskedést is üznek a'

Singalesokkal , mellyel 6k

még is külonössen bánnak,

h i ök némelly házi-

marn vidékben 3 mfd Hara-

burgtól, a' Dánus Kir.hox

tartozó. Van ittegy Roland,

melly minden más Roland-

oszlopokat fellül haladja,

és nagy Károly képét va-

lóan elñadja. A' hires Rist

János által itt késZültPar-

jjaâsz, ióó7 egészen élpusx-»
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tult. Itt minden esztendo- Weferlingen , helye.a' Halber

ben Tavaszszal jeles ökör stadti Herczs. Aller fómel-

vásár tartatik; van ittegy lett tempi, tégla égetôhel-

Elbe fón àltevezô komp is, lyel , 213 h. 1290 1. gyolcs

melly mellett a' Hattesbur- szôvéssel , fazekasokkal, és

gi Tiszt udvar fekszik. ,pipa fabr. ,

Wiedel , közönsegessen Ujwe- 4egeleben , (E. Sz. ,51* 53' 10"

del, választó Brandenburg^ K. H. 28o 4g' 53.") vsa' Hal

ve új Markban, melly bi- berstadti Herczs. nem tá-

zonyos mód alatt a' Wede- vol Bodetól З28 h. es 203e

Ii urad.hoz tartozik. 1. kik zöld , len, és káposz-

Wedel, 1, Wedle. ta termesztesböl , fonásból

Wedle , Wedel , Weile » kis vs és szövesböl élnek.

ész. Jüttlandban a' Rypeni Wegroíu, vska a' Siedlce ne-

megyében kellemes kör- vü volt oszt. a' mostani új

nyéken 2 igen magas és Lengyel Kirs.ban , hola*

fákkal bé nött hegyen , lutheránusoknak a' refor-

keresztül naponként sok mátusokkal hoz tempi, va-

idegenek útaznak. A' Vei- gyon ; Level Öszve szedés-

lefordi nagy tengeröböl sel.

innét vette nevét. A' la- Wegttadtl , határ véd vsCseh

zata fogás , szint ugy a' orsz. Buntzlani ker. 12,5 h.

komló is , melly a' mellet- és egy szép kath. temp,

te fekv5 hegyeken terem , Wegscheid , mvs Bavériában

jo élelmet nyújt lakosinak. alsó Dunai ker. Helye egy

Wedon, k. vs a' Northumber- Torvény széknek.

landi Angol Grófs.ban Weha , Bejah , (Hyphasis)

Ween, 1. Hween. mellék fója a'Sindnek (In-

Weende , pléb. falu a' Calen- dusnak) elö Indiában.

bergi Herczs. И9 h. 790 I. Wehlau, (É. Sz. ,54« 36' 40"

Papiros malommal , és to- К* H. 38° 53* 4,5") vs kel.

bák fabr. Prussiában Tapiani ker.

Weener, Wehner (É. Sz. 530 Allenak a' Pregelbe folytá-

io' 6" K. H.) 240 ¿9' 42") nál, mellyen itt egy 1001

helys. kel.. Frísiában Ems 3/4 láb. hoszszú hid van

mellett, a' termékeny és ¿36 h. és 2700 1. bir. liszt ,

zbiros Reidingi földön , kása , dará , ola) , és desz-

. mellynek szántófoldjei senl- ka metszô malom mivek-

mi trágyázást sem kiván- kel , gabonával , és gyol-

nak, egy ref, tempi. 305h. csal kereskednek.

és 2260 1. , Wehlen, к. hely a' Trieri birr

Weerd , Werth r (É. Sz. 51«= ban hol jó Mosel parti bor

48' 36" К. H. 240 9' ff )vs terem.

Al ÍrÜrxl!¡ÍÍi£Í!*b*n 44<* L W^.Wehl-Städtel.veSzi«

Bley fó mellett orsz.ban Meiszni 'ker. El-

Weesp , Wezep , (É. Sz. 52° b f_ meliett ÜO h и АС1Л

i8'Fv LSLSk SV4^ t bir Tarto" Í¡üSa"Z
vs déli Hollandiában Vecht bajókáiassal.

10 mellett , 500 h. 2930 I. '

Pálinka égetés-el és seríft- Wehlitt, falu, a' Schkeuditz

zéssel. Innét viszik az Am- nevü Merseburg! Tisztség-

sterdámiak itaira e/«lgáló ben hol ¡ó turfa ásatik ,

visuhet. melly használáaa alkalmá
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▼al sèmmi szágot magából gyapju dolgozóknak.

nem ereszt. "Vfeichtetmilnde , Munde , (Т?,,

Wehner, 1. Weener. Sz. 54» 22' 45" K. H.) 36»

V/ehr, fóa' Ravensbergi Her- 20' 15") erösseg Dantzig

czs.ben, melly Herforden- vsának birtokában Vistula

nál az Aa fót felveszi. nyug. ágának a' kel. ten-

"Wehrau , falufelsö Lausitzban gerbe szakadtának. Danzig

Görlitzi ker. 21901. 's min- vsa Révét vedi,

dennémû fabr. V¡ eichien/eld , k. vs Bavariá-

Wehrheim .Nassau Dillenburgi ban Main,ker. 109 h. ¿8690

helys. és Tisztség a' Nassau- L Helye a' Torvényszek-

Usingeni Herczs. alatt , е- nek.

vang. és kath. t. 'Weida, 1. Weyda.

V¡ehrnt mellék fója a' Main Vfeid rsfeiden , mvs Austriá-

fónak Bavariában. ban vagy is felsô Êns tart.

"Weiderlehn, L Kunkellehn, a' Mühli fertályban üveg

Vfeibiingen i 1. Waiblingen. hutával.

Vieibstadt , к. vs az Vürtem- beiden, vs Baváriában Main

bergi Kirs, az alsó Neckari ker. Waldnabe mellett kel-

oszt.ban. lemes termékeny téren , 319

tieichmörting , falu , Baváriá- h. éz mintegy 2150 1. He-

; ban alsó Duiíai ker. Inn lye egy Számtartóaágnak ,

mellett, hol a' fó Ъл1 part- bir gyolcs és gyapjúfabr.

ián 1808 több régiségek ta- salétrom fô/,éssel és majd

láltattak. ( minden hézi mesterségek-

ffeichtel , Vistula, fó Silesiá- nek nemével.

ban , Gallicziában és Len- Weidenau , (É\ Sz. 50^ 22' K.

gyel orsz. a* Karpát hegye- Municipalis- vs Austriai Si-

iböl ered Skotschaunál Au- lesiában a* Neiszet Herczs.

v rftriai Silesiában Tescheni Troppaüi , ker. van kath.

ker.ben, keresztül foly Ga- pléb. tempi, tükör fabr. 244

litzián, új Lengyel Kirs. és h. 1620 néraet ajaku 1. Kir.

Prussián ; Pilica , Bug, Na- Bankó Inspector tisztség-gel.

rew, Drawentz, Poppart , A' lak. külómbféle mesfer-

Sann , "VVisloch, Wiprz, Bsu- ségekbF.) élnek neve*e1es-

ra, Brahe, 's a*t. foktól öb- sen takátsságból és haris-

losittet*én több ágakban nya szôvésbôl.

^Weichsel Nogat , 's Elbing V7eid*nberg, mvs Baváriában

fó nevezet alatt) a* 'fries Main ker. Sterna' h mellett

Haffba és a* kel. tengerbe Kir. és nemes kastéllyal.

ömlik. Weidenfi'trg , falu Karinthiá-

Weichtel, Lengy. Visla, falu ban Villarhi ker. Asnitz

Austriai Silesiában Tesséni mellett, ejry kas'éllyel és

ker. a' Karpátok között a' serpenyft hámorral.

Vistula eredeténél , evan?. Vïeideneck , mvs abó Austriá-

Eklesiával és oskolával, 240 ban a' Mannhardsbergi fer-

h. és 2410 I. tályban hason nevti fó mel-

Yïeichselburg , (Wisehnagora) let 8 , réffi hegyvárra! , és

к. vs a* Karinthiai Neu- Torvényszékkel

städtler nevü ker. Дооо I. Reidenhausen , I. Marburer.

harisnya , aczél , és bôr W'eidenstetten , pléb. falu W ii r-

fabr. póstastátióvál. Itt van tembersrában a' Dunai oszt.

lakhelyek a' Karinthiai ban, 300 1. kik jó len ter-
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nesztést üznek.

idfiorh, 6023']. magas hegy

Jntervaldeni kant. Helve-

ziában.

idling*au , szép mulato haz

s kert, nem távolBécstol

mstriában.

ierburg , mvs alsó Austriá-

an Manhardsbergi fer-

ályban jó bort termeszt.

ihnachttbay , vagy is Ka-

acsonyi öböl tenger öböl

' Natali vagy Lagoai par-

in Afrikában.

'hnacktsftusz , Karácsonyi

) parti fó a' Bors partoa

ïlsô Guiñeaban.

hnachuituel , 1. Kristen

íf-el.

kersheim \ Hercz. Hohen-

vsaWürtembergábanJax-

os/t.ban Tauber fó mel-

tt 1720 1. kik közül 158

;idók, ezép palotával , 's

takkal, a' szép lóistáló, îo-

vaglÓház,a'kertben fekvö dí-

szee tempi, a* piaczhoz kü-

zel álló Harangtorony nagy

réz bográcsával melíybe a*

víz csftk éltal vas lántzhíd

segítségével a' Lahn fon

altal ide vezettetik, éí a-

zután ismét a* Herczegi

kert kútaiba szakad , szint

ugy a' kôzellévft vadaskert

is a' mulato házzal méltó

az említésre. A' Lahn vi-

zén van egy5 bolthajtásos

kfthíd, A' vs 1790 1. bir és

most rendes, és egya' leg-

kellemetessebbek közül ,

mert kereken körülte Ä*

legszebb hárs állék v. sátá-

ló helyek vagynak ültetve,

mellyet a'vs mind az 1753.

elhunyt Károly August

Hercz.nek köszönhet. Van

itt Gymnasium is., —- x c - . — . , - n i, yjy luuasiun

en szep kertel, bír szölö- Weile , I. Wedle.

rmébkeL Weiler, mvs Baváriában II.

VVeilerstadt, к. vsWür-

mbergában a'Rothenbur-

oszt.ban Wärm fó mel-

"t 1800 1. kik földmive-

■t uznek bir gyapju szö

ssel , tobák fabr. és szép

Ii kerületben nem távnl

a' Bodeni tótól , a' Torvény

szék lakával , es ,{00 1. kik

p&mut fonást üznek , szal-

ma munkákat ée tányéro-

,. kat készitnek.

itéss'el. A' .hires Keppler- 'Weilerstadt, 1. Weil,

к szülo földje. Weilhart, magas hegy Bavá-

k. vs a' S. Galleni kant. riában Saltzachi кer. Inn

lvetiában a* Thurgaui és Matiig fók között.

tároknál, szép kelleme- Weilheim, vs Baváriában Isár

' táiion gyolcsal , és pa- ker. Amper mellett 300 h

it kézimivekkel. Lak. re

mátusok.

burg , k. vs a' Nassau-

ilburgi Herczs. és lakhe-

a' Herczegnek Lahn

llett. — A' vár jó for

mages hegyen í'ek

1860 1. Helye a* Torvény-

széknek és Számtartóság*

nak. Ezen kornyékben szép

márvány törettetik zöid é»

veres erekkel. — «Río. «

Májue. ezen vs a* tüz áltai

r, 100 házat vesztett el.

'i , és régi épület , Weilheim Teck mellett , (E. Sz.

Herczegi módon ki éke- 470 s,o' К. H. 28o 44' 20")

' vs Würtembergában az Al-

pi pszt.ban 2790 1. kik nagy

marhatenyésztést ùznek ,

félgyapjú matériát, és gyol-

csot készitnek.

^e. Nevezetessek : a' kül

Ii drága fákkal tellyes

J iivegház, a' roellette

v'ó jeles kertben az itt

iltató ritka novevények
:— -— 1 - — j nca¿im ejt.

csemet«kk*l, ugró kú- WeUmüntter, helys. *' Nassau*,



tVeïlburgï Herczs. Weilhach

mellett, bir sok vas- egy e-

ziist - és i rézbányával.

Wettlingen, mvs Wernitz mel-

lett Baváriában felsö Du-

nai ker. egy várral és 820

Jak.

Weimar, Herczs. a' felsñ Szász

ker. a' Száfczi Weimar Нгг-

czs.hez tartozik. Szász. Kir.

s.gal , Altenburgal , iirfur-

tal , Gothával, a' Schwartz-

burgi és Beichlingi Gróís.

határos. All a'Weimari és

Eiseriachi Herczs. gekbôl és

a' Hennebergi Gróís. 3 Tiszt-.

ségébol. Mind öszve 3,5 1/4

□ nagy 109000 I. kik lut-

heranus vaílásuak , és fóld-

miveléssel, marhatenyész-

téssel , posztó, gyapjú ma

teria, pántlika , harisnya,

parket, görögczeruza fabr.

í'oglalatoskodnak, vas és a-

czél munkákat készítnek.

Jövedelme г mill. for. tesz.

— Az új felosztás szerént

all ezen Herczs. a' Weima-

ri,Jenai,ésEisenachi ker.böl

Az ezen ker. küldottei te-

ezik ' a* Provincialis- Depu

tation A' vsok Deputátió-

jának alkotszere régi lábán

rnaradt; a* Nemeseké , egy

hemes és nemtelen foldbir-

lokosok Deputátiója által

pótlatott ki. A' Praelatu-

«ok Deputátiója megs/.ünt.

*s ennek helyébe a' Jenai

TJniversitas Deputatussa lé-

pett. Az új Provincialis-

Deputatió ¿11 k «zen Depu-

tatusokból, tudniillik : a'

ioldbirtokosoknak 5 Depu-

tatussaiból , és ezen ,5 vsok

Weimar , Eisenach , Jena,

Buttstaedt, és Dornburg ,5

Deputatussaiból. A' Depu-

tatio fejei : egy fo Di

rector , és 2 kerületbéli Di

rector. A' fñ vííyázat a'

Jtormányzás és a'Financzia

jfelett egy Collegiumra van

bizva.

Weimar , Fejeds. a' Siász-Wei-"

mari Herczs. Saale és Ilm

mellett rónább mint hegyes,

és igen termékeny 22 3/4 □

nagy 63600 1. bir. böven

gabonával , jó marhate-

íjyés/.i éesel és íávaí. Fft vsa.

az egész Fejeds.nek és Her

czs. nek.

Weimar, Vimaria, (É. Sz. ,50»

59' 12" K. H. ¿o» o' 4.5"^

Ilm fó mellett 800 h. és9<>oo

1. Lakhelye a' Hercz.nek,

ki itt fényes kastélyban la.-

kik, ebben vagyon a' hi

res 100,000 kötetekböl al

lô kónyytár , pénz és me-

daljon (emlekpénz) gyüj-

temény, közönseges Archi-

vuma a' Szas/ Her', zegi tart»

nyoknak , a' Vs szomszéd-

jában a' szép kert ; a' vsb.

Gymnasiummal , Rajzoló

oskolával , Liqueur (erñs

italok; selyem harisnya,

játszó kártya és mestersé-

ges kft fabr. Fél óra járás-

nyira a' vetól fekszik a' Bel

vedere nevü mulatságos

palota , a' látásra érdemes

naranrsos házzal és Reme

te lakással.

Wr.imistlitt, helys. Morváhan

Znaymi ker.ben , Rokitna

fó mellett 110 h. 550 1.

pléb val és Majorral.

Derndorf, 1. Fok¿.

"Weinem , 1. Praesa.

Leinfelden, (47= 38' 50" É. Sz.)

gyönyörü kiterjedésü , és

bövelkedo mvs mint егу

-2000 külombféle hitü lakos-

eal a' Thür fó mellett , csak

nem a' kozepén a' Thur-

gau kantonnak Helvecziá-

ban.

Weingarten , Vingarta , mvs

a' Bodami tó oszt.ban ,

Würtemberg4bart;Grófi szö«

lossel 2 ;4 h. és 2540 1.. ■-

W'einAeim , vs Baden N. Herczs.

ben a' Neckari ker.ben a*

hegyi



egyi út mellett 482 h. és ság Würtembergában , a*

)8o "U az egész vidékben a' Bodámi t<5i os/.tálybán ,

evezetes a' bor terrrfés. A' egy faluval raellyben 2000

» mellett fekszik a' Win- 1. Khusz mvától egy lövet-

jch nevü Hegyi vár. . nyire; , ,., .

nsberg , vs Würtenbergá- Deitenbach, fó viz Stayer orsz.

in, abó Neckári oszt. Sülm ban Brucki ker.ben ert>de-

' mellett, 1550 1. az egész tét veszi német orsz.ban a'

-jban figyelmet érdemel Weis/.ensteini; hegyen , ез

nagy azölömiveles. Itt Sz. Gallen alatt hefoly az

thatni egy hegyen azon Ens vi/.ébe; ,Á' körül levö

•ôsségnek omladékit, mel- hegyea vidékbèn vagynak

et a-dik Konrád Caászár egynéhány vaskészítñ há-

40-dik eszt.ben megszáb- morok, és egy vasdrótvbnó

tt. Ez a* hegy fehérnép- , mühely.

iiségnek neveztetik, attól Vieitzenberg , va a* felsö Lau-

hüségtol i mellyet az ide sitzi Nauzen ker.ben ¿ az

iló fehérnépek azostrom- Oebauer fónál 183 h. tart

s alkalmával mutattakj . 4 nevezetea vásárt.

melly által férjeiket a' Vfeitzenberge i vagy ís a' Spa-

ial eggyütt a' végveszéïy- chiai hegy,- èz à' hegy a'

1 megmentették. Kandia ezigetén a' hó-line-

oarrá , nagy mva az Ari- án felül emelkedik;

)1 Madrási Helyt. Резка- Vítitzeribruñn vorniWá/de i falii

ai tart.ban Három szoros a' Száaz Koburgi Herczs.ben

iszikla mellett a' tenger- kobányával. Itt szép gipsz

*1¿ egy kbszikla kastél- készíttétik. ítt fekázik a'

al. gyönyörü tekintetet képzô

-,azOrkádi szigeteknek Koppelsberg is.

yike Scotziában. Weitzenburg, máskép Kronwei-

tzbach, falu, a' Hohenlohe szenbürg , Visenburgum ,

îrczs.ben a' Würtember- (49o а' 10" Ë. Sz. 2,5o 37'

ii Jaxt oszt.ban 328 U és 14" K. L.) ve áz alaó Ráj-

aknával. ¿ai oazt.ban Lauter fó mèl-

tze Berg, (Bjlahora) hegyj lett 800 h. 5ooo I. esmére-

eh orsz.ban a' Rakoniczi tes az úgy nevezett Wèi*

r.ben, vagyori ió mész, Szenburger liniától , melly

épületi köve, kel röl Prá- Weiszenburgtól Lauterbur-

hoz nyomul , nevezetes gig terjed ki., Itt találni

1620 eszt. 8 Nov. ütkíi- materia fabr.kat , foníst,

:rôl , mellyben a' Palati- borkés/.ítést , mellyekkel

tusiGróf(Pf;tlzgraf)Frid- nagy kereskèdés ü/.etik; á*

t követöivel együt meg- körül lévIS táj ió borokat

rettetett. Egy csata pia- terem , gesztenyével külö-

m jelesa' B. Sz. Maria nösen bôvelhedik. ,

victoria tiszteletére i- ^VeUzènburg , pléb. falu Bern

:tetett szent Egyház. , , kantonbanHelvetziáhan Bt-

zelndier, Fejcr Indiaiak, vezetes ¿rczes ferdÖvel.

Ikausas, Vfeiszenburg , Visenbur-gum ,

ze Main, 1, Main. ' hires vs Bajor orsz.ban a*

ze Meer, Augia minor, 1, felsô Duriai ker.ben , Re&át'

shipelagusz. fó mellett 750 h. 6000 Так.

tenait, Sternberg* Gíóf- gyönyörü és termékeny vi-

B. tlx, v.BAB. ig



dékben.Laïthelyeegy Szám- pléb.val. 150 К.

tartóságnak ', foldmívelése Weiszensce , Karintbiában Ьб

marha tenyésztése , 's lté- halas tó.

reskedése virágzó ;külömb- Vfeiízentee » tó Bajor orsz* II-

féle kézi mívek, ugy mint Ii ker. kpzel Füszenhez.

arany , ezüst, és szeg ieibv.'^ieiszensee , kis vs Szász orsz.

is találtatnak itt. A' vs é- 11 Thüringi кеГ.а' Helbe vi-

kes tölgy erdeje kebelében ze mellett 374 h. 1700 1.

rtiég ma is lehet látni nyo- ^eiszenspring , gyarmat Le-

mát a' régi római falak- busi ker. Brandenburgiá-

nak, nevezett szerént az ban a* kozép Markban , do-

Ôrdôg faíának , melly ró- hány fabr.val.

mai sártczVolt, i/aórányi- Weiszenstadt, Bajor ofsz. Main

ta a* vstól fekszik a'Würtz- ker. vsa fekszik mívelet-

burgi hégyvár^ len és köves tájékban sok

Weiszenóurg , 1.' Garlsburg. 6zeg kovácsai vagynak.

Vieisztnbarger Gespanschaft, 1. 'Weiszeastetn , hegy Helvetzí-

Feiér Vármegye (felsö és ában a' Solothurni kanton-

alsó} ban. Ekes kinézése jeles.

WeiszenfeU , Leucopetra, mvs Weiszenttein j vs Orosz Estland

a* Laybachi ker.ben. Erös Helyt. 370 1.

várral , melly magas he- Vveiszenttein , 1. Napoléonsho-

gyen fekszik. -A' lak. neme- he vagy Pommersfelden^

tül'sKarinthiat nyelven be- Weiszer Berg, a' fejér hegy,

szélnek , vagyon aczél há- igy neveztetik egy része a-

ínorja, esztendíí által a/, ide zon hegynek , melly felett

való aczélkovácsokkal 2200 Ersek - Ujvártól Morvába

mázsa aczélat , és 400 má' jöhet az ember,

zsa szeget készitenek. "Weijzeritz ¡ fó , Cseh orsz. é-

Vfeiszenfels, vs a' Thfiringiaí red Dresda alatt az Elbe

Herczs.ben , Saale fónál 626 vizébe szakad. Vagyon mêg

h. 5000? 1. a' gyönyörü Au- ezen kítfül egy hason nevü

gustenburg vára fejér , ко- fó , melly máskép a' vad

sziklán épüít,díszes. Vagyon Weiszeritznek is neveztetik,

' iskola mesteri intézete.Lak* és Tharand régi várnál az

gyapjú fonásból, arany há-, elöbbenivel öszve foly.

mdrokból , bársony , és se- Meitzes Meer, Fejér tenger,

lyem szôvésbol élnek. Szép nagy oble az ész. tenger-

á' vsnál á' homokkôbol é- nek Archangel Orosz Helyt.

pült hid is. nál, mellybe Dwina , Pets-

yVéljzenhom , kisded vs Bajor chora 's t. ef. fók ömleoek.

'' orsz. a' felsft Dunai l<er* L. ezenkívül iEgeumi ten-

1400 1. és ispitállyaí az úgy ger.

nevezett veres vüígyben a' Víeiszej Vorgebirge, 1. Kap-

foldmívelés igen hasznos, blanc.

és bö fizetö. Yfeiszenkirchen, mvsfelsñ Sta-

Vfeitzenhorn , kis vs Bajor orsz. jer orsz. a' Judenburgi ker.

lili ker.ben 1120 L jeles 80 h. pléb. S. Lambrecht

lentermesztéssel. monostor urad.ma.

Weiszenkirchen , mvs Austriá- iveiszkitchen , Hranice , vár

ban Ens felett a' Manhard- Moráviában , Preraui ker.

bergi felsö fertályban.Lak. a' Beczwa fó mellett 3230

németek a' Duna, mellett 4 1. h. póstahívat*llal>
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léb. tempi, bastély ferdö- tengierdorf mellett Schwe«

el *s a' t. : , . idnitz Herczs.ben, Polsniea

jikirchen, (440 52' 56" E. fóval Markliifa mellett eg-

£. 39° 6' K, Sz.) nivs Ma- gyesül , és Frotschnál ai

yar orsz. a' Temesvári ка- ал Oder vizébe szakad.

anai vidékben 3700 ném. ^eittritt. falu Sil esiában 15.3a

» rácz lakos. a' vs з/.épen 1. Schweidnicz Herczs.ben.

agyon építve, jeles ben- Weitenttein , mvs alsó Slajer

1e a' kath. es nem eggy. orsz.a'Bacher hegye melLett

çôrôg templom tornyok- Cilliei ker, 70 ház, 's pléb.

kal ekesítve a* királyi ka- vagyon itt hires iiveïhu-

izárnya , posta hívatal , ta, készítetnek itt a' iegfi.no-

egy sóház és több szép ker- mabb félporczelán edények.

tek. A' lak. kézimestersé- Weilra , vs Austr. Ens alatt

get , kereskedést es kivált- a' Mannhardsbergi fertály

ltéppen fôldniivelést 's seô» . a' Cseh határon 748 h. bas-

16 termesztést , valamint télyal, pléb. 's torvény szék-

\\ib. es szarvasmarha tar- kel.

tást is h,asznosan üznek. Weitra/eid , mvs Au.' tr. Ens a-

' eisikrttschen , Preiskrets- alatt, pléb. es 16.3 h.

chen kir. vs Silesiában , ^eixelburg , Vischnagora , ki*

Oppelni Herczs.ben. Herczegi vs Carnioliában,

Veiszmari , his vs Bajor orsz. Neustaedtleri 34 ker. posta

Main ker. Kraiszach patak hivatallal , bôr es gyapjú-

mellett, holott ez a' fejér miv ; atzél fabr. 's vas há-

Mainba ömlik 164 h. 1000 morral.

1. vagyon itt ispitály jó W«x , mvs alsó Stajer orsz.

posztó szövü fabr. kender- Graeczi ker. hason nevii

kereskedés , lakhelye egy pataknál 160 h. vagyon jó

torvényszéknek , 's Szám- vas portéka, es fegyver

tartóságnak. fábrikával , helybéli káp-

Vfeisime , his vs Francz. orsz. lánsággal , melly a' Weiz-

Ourthe oszt.ban 2570 1. bergi Esperestséghez tarto-

Weist Perigord , fejér Péri- zik.

gord, 1. Perigord. Yfeitberg, Esperest pléb. helys.

"Weist-Reuszen , fejér-Russia , és ugyan ott Weiztól ész.

1. Russia vagy is Orosz bi- kel.nek nagy és jeles , B.

rodalora. Szüz tis?.teletére szentelt

Vfeiiiwaster, vagy Neu-Pdsig, tempi, mellyhez nagy bu-

szabad véd vs Cseh orsz. a' csú járások törtennek.

Biela v. Dogs fó mellett Í8.5 Hettenkirchen, mvs Bajor orsz.

h. 2 bath, tempi, szép vs alsó Dunai ker Lakhely»

házzal , kastéllyal és jó ka- egy Torvényszéknek é*

lap fa,br< , S/ámtartóságnak.

"W eisiwatser , mvs az Aust. "Weland , fó Angliában ereói

Silesiában Troppaui ker.- a' Nordhamptoni ha'árok-

kastéllyal , kath. Seminar. nál , hol a' Lei( ester ered, é»

Gymnasiummal, mellyben a' Lincolni tóba szakad.

a' Piafisták. tanitanak , két We/ал , vs k*l. P.ussiábaa

templommal i66h. 1020 né- Tappíau ker. elpusztult vár-

met l. Búcsúi jelesek. ral Pregel és Alle vizek ösz-

Víeistritt, fó Silesiában ered ve folytánál.

ft¿ Ôiiàs bérczeibea "Wjia- WeleA-Fool, vs Angliában 9}

H *
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Walesi Hercz. Móntgpmery czei tenger öbölben.

Grófs. Severn fó mellett , Wellehrad f elöbb a' Cisterczi-

mely a' kereskedésnek nagy - táknak jószágok volt , Mor*

. elomozdítására szolgál. vában a' Hradischi ker. s zép

Welcome , h Hudsonsbay vagy tempi, majorral , ' es juh-

t is Hudson öble. akollal.

yfelebit , magas hegy Horváth Weliheim, falu Bajor orsz.' a'

orsz. a' Dinari bérczekhez felsô Dunai ker. jeles a'

tartozik , Sermaniától Se- közel fekvô vára , melly

ju'ig terjed , ncvezetesbb egy magánosan álló kö-

csúcsai t Seju mellett, a' szikla tetón épített.

. Voliunn t Me'rslavodizaBri- V*cllingborough , mvs Xngol

bir tájján , és Ogulin mel- orsp. Nórdhamptoni Grófs.

lett a* Klek. termékeny vidékben , va-

Wetejchin , Woleschin mvs gyon jeles gabona kereske-

Cseh orsz. Budveiszi ker. dése , czipó fabr. 's csipkét

Malsch vize mellett kath. szövö széke.

ipléb. tempi. 8l h« éa Cseh Wellington, ve Angol Shrop

. aiakú lakosokkal. Grófs. vagynak itt szén és

Weiftholí , h Welphsholz. vas hámorok , és ezámos

Weidenau , Welichow, v. Wel- gozmachinák.

chow íalu Cseh orsz.b EUn- Wellington , vs Angol Sommer,

bogeni ker. Lak. földmive- seti Grófs. Tone f'ónál 4000

lest, gyümölcs termesztést, I. több gyapjú fabr.kal. Et-

vászonszüvést üznek. To- tftl vette ama Ытез Arthur

bák piksissei külföldön is Wellesley Angol fo Vezér

. bécsesek, 53 ház , kast. és Lord Wellington nevét, mi-

' pléb. tempi. nekutánna Talavera de la

Welte, kis vs Orosz bir» Pies- Reyna mellett 26—31 Juni-

kow Helyt. hason nevü tó usban 1809 jeles gyözedel-

mellett/ . ■ '.' f met nyert volna. Familiá-

W^elikie v.Lukie , régi ker. be- ja innend ered.
 

t» - a — - ■**

bÖrrel és más íoldtermé- merseti lakhelye egy Püs

kekkel. f ■ pöknek 8000 h nevezetes a'

Wgliko, Birdo , nagy hegy harisnya kotésrol , selyem-

magyar orsz. melly a' Kar- fonás és a' papiros és bör

loviczi békesség után 1699- fabr.

ben a' Törökök- és a' We- WelU , vs hason nevü öböV*

lenczeiek közott, határvá- nél ész. Amerikában sza-

lasztó hegynek rendeltetett bad Massachusett tart. York

magyar Horváth orsz. és Grófs.ban 3000 1.

Dalmáczia között. Wellmich , kis vs Nassau-Weil-*

Welikoje, falu, Russiában Ja- burgi Herczs.ben a' Renus-

, roslawl Helyt. 600 h. a' nál egy hegyi várral.

takosok köztt vagynak sok Welnitt , Gróf Kinszky falu*-

kézi mívesek, és kereske- ja Cseh orsz. Saatz ker. tü-

dók, kör fabr.val.

Welka, kis vs közel egy ki- Welphen, h Guelphen.

kötöhelyhez a* Vegia szi- Weis, (48° 9/ 13'/ É. Sí, 41

get déli partján a' Velen- 41' 13" K. H.} vs Auetr.En
Ens
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Hausruck fertályban ságb. Rodden vizénél , meiy

késôbb Saverne fóval egy-

gyesül.

éknek. Vagyon külso vs'a, Vftmding ». "Ms vs Bajor orsz.

raun fónál. 3300 1. lákhe-

'e a* lcer.béli f6 tôrvény-

ercz,. Aversbergnek szép

alotavára » két pléb.ja és

óáta hívatala.

Lsberg , к is ys és kastély

,avant volgyében » Karin-

hiában.

'Ischneuburg , 1. Neufchatel.

'Ische-Schweitz , 1. Tessin.

sise . Iii» fó Uckermarkban

ered egy tóból a* kôzép

Márkban Gimnitz tájján,

és 1 mfd folyáea után , 0-

der fóval eggyesül. Bran

denburg és elö Pommera-

nia köztt természetes ha,-

tárt képez.

r eltrücken , 1. Lupata.

feltenburg, elôbb a' Benedic-

tinusok klastroma volt Ba-

jor orsz. Regen ker. Duna

mellett. Itt állott hajdan

a' római Artobriga vár. Táj-

jában szép 's tartós már-

vány törettetik.

Víelur v. Wí/»r , vs Karnatik

tart. Madras Angol Helyt.

Ostindiában Fallier fó mel

lett "Waniarabiddy vôlgyé

a' felsö Dunai ker. 391 h.

aooo 1. Ide fél órányira ta-

lálni már régtol hires fer-

dökre.

Vfemmetofte , Wimmeltofte^

Koppenhagatól raásfélmér-

. földnyire fekvö gyönyörü

vár az 173,5-dikben meg-

holtt Hedvig Kir. Herczeg-

néhez tartozik, Ennek har

lála után nemes Apácza

Szerzetté változtatott, most

7 kia.Aszszonyok és a' Pri-

ornélakja. Minden kis Asz-

ezony tartozik egy árva le-

ánykát neveltetni. Vagyon

a' kastélyban a Predikátor

is 2 Curatorral, egynémet

ée egy Dánus.

Wendeburg , Plébán. falu a'

Braunschweigi Herczs.ben

Ane vizénél 51 h. 250 lak.

Ezeknél valamint az e' plé-

bániához tartozó Wende

zelle és Zweydorf faluk la-

kosinál a* nyelvben és szo-

kásokban számos Vendusi

különössegek találtatnak.

ben , 3 yára fedi a* Myso- Wendek, Vendusok , tóth nép?

rei szoros útát. Szomszéd ág , melly regenten a' ke-?
ï _ л тл _« • p

hegyén több régi Pagodá*

kat vagy is Indus tempi,

találni.

Vielvar , Beiwar , Welwary

kir, vs Cseh orsz. Rakoni-

tzi ker. fallal és 4 kapuval

körül véve a' veres patak-

nál.melly gyakorkárt okoz.

127 h. fekezik a' Dresdai

posta út mellett. Lak. fo-

leti tengérnél Pomeraniá-

ban , Mecklenburgban 's

Brandeburgban lakqtt, u-

tóbb több népekre oszló-

dott. Maradéki fenn van.

nak Magyar orsz.ban , Vas

és Szala Vârm.ben , al. Sa-

xoniában > kivált Lusatziá-

ban , Löbau és Bautzen kör-

nyékében,

nást, szijvést és földmive- Wendelstein , nagy mvs Bajor

lést йлпек. Vagyon pléb.

tempi. 2 kápolnája. A' vs-

boz 4 faluk tartoznak, •

Welzheim , helys. Würtenberg

Rems és Fils oszt. 1230 1.

egy erdös és termékeny vi-

deítben.

orsz. Rezatker. Schwarzach

nevii fó melIett,Burgthan éa

Swabach között jeles nagy

kfibányával.

Wendelstein , 1058 lábnyi ma

gas hegy Bajor orsz. Isaf

ker. gyönyörü kilátassat.

Щп, mvs Ajagol Scbrop Gróf- Wendelstein г tisaÇség Thurin,*
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piaban a' Q'ierfurti Herczs. tichenau , és Dreyoke.

hez lartozik a* jeles hegyi Wendlingen , his vs Würtem-

várral , kö .el Unstrut vi- berg Rothenburgi oszt. 700

zéhez fekíizik az úgy neve- lak, Neckar és Lauter fók

zett arany berekben, mely oszvefolyásánál. «.

innen /Nordhausenig ter- Wendover , vs Aogl, Buckin-

jed. Sz-ép ménese hires. hami Gróf's.ban. , ,

Wendtin, Vi;nda , kis vs gy#- Wendrin, jószág és falu Austr.

nyörü tájékon. az Aa vizé- Siiesiában , Téscheni кег.

nél Orosz birod.ban Riga Oelsa fónál , vagyon desz-

Gouv.ban, 720 lak. több- ka és gabonarmalma , éget

nyire Protestans Németek ; bor égetése, J50 h. 1210 lak.

nagy itt a' vászon kereske- kath. pléb. kat. és evang.

dés. -i- Rörnyeke Vendusi gyermeki iskolával 's pos-

kerül. neveztetikj :• . t'aval.

Wenden, fejedelemség Meck- Wendeyssel , Wensilia , nagy

lenburg-Schwerini N. Her- féls/.iget: északi Jütlandiá-

czegs.ben , Schwerin , Ros- ban a' Daniai Aalborgi Me-

took, Stargard , Elö-Pom- gyében 8 mtfd széles és u-

merania, és a' Brandenbur- gyan annyi hosszú ; gabo-

gi Márk között. Nevét régi nája , marhája , vad állati-

lakositól a' Vendektñl köl- erdfissége, hala, 's a' t, bo,

csönözi ; a' Mecklenburgi ség'ben- Fö helye a' hason

Herczs.ben egy ker.nek ne- ¿je'vü kis vs. . "■ 4 ' .

vet nyujt. Fö vsa Rostock, Wenersborg , Veneriburgum ,

Wenden , nagy Hercz.ség tulsó vs Svétziában West-Gott-

Pommeraniában, ész. a' kel. landiában Gotha Elf fónál,

tengerrel , delröl a'Waldo- 1500 lak. nagy kereskedést

wi pus/.tával , nyug. Cassu- üz vassal , van egy igazga-

ben, kel. pedig Lauenburg - tó Kapitánya; jelés életes-

és Bütow knrnyékivel ha- házai , és tégla; égetô ké-

táros. Most birtoka a' Bur- mevszéi. т : \i-.t «'»r .» *

kus Királynak. Ifáromtart. Wen«i• tó , LacusrVenerus , tó

ra , ó m. Riïgenwaïde , Své<? orsz.ban, Westgotland,

Schlawe , és Stolpe vagyon Thalland , és Wermeland

felrészelve. Hem reg Lau- között , 20 m-fd hosszú , és

enbur? is , és a' Bütow ц- 16 széles helyel hélyel. 24

rodl. hozzá csapattak. v fóvíz ömlik belé , 's csak

Wendhausen , Eléb. falu Hil- - egy a' tengerbe kifolyása ,

de^heimi Herczs. 43 h. 320 sok szigetekkel. Térsége 48

lakos. szegény özvegyeket Q mfd. foglal.

ápolgató hazzal , raelyben Wenew, vs Orosz bir.ban Tula

mindég i,3 talál »leimet, Helyts. 626 h. B520 lak. a'

szép kastéllyal, Schunter halas Wenewka mellett.

vize mellett. • Wengern , falu felsô Siiesiában

Wendische Städte , így nevez- Oppelni кег. Malapane fó-

tetnek 6 kis vsok a' felsö 's nal, derék aczél és vas fabr,

alsó Lausitzban. Lak. Venr Wenig , kis vs Siiesiában Mün-

dusok , kiknek még e' nyel- sterbergi ker. vagyon kén*

ven prédikátziók is tartat- köves és vasas vizü egéssé-

nak. Npveik azon vskák- ges forrása. Másként Nos-

лак ezek : Muska , Beskow, sen.

Storkow, Wetschow, Wit- Wenings, vs az Isenburg -Bir*
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âteini Hercs.ben Moritzstein minden esztendftben. R¡é-

•>nevü Hastéllyal , melly kö- , genten vólf yárosnak tu»

■ zonségesen az Qzvegy Her- lajdon Toryénye , mely Bo-

czegnéknek lakhelyek- , \ '„dingnak vagy Lodingnak

Xïenkheim , falu Würtembergb. ¡ neveztetett.

à* kozép Neckári oszt. 560 V¡erben,vs hátulaó Pomeraniá-

- lak. és 28 zsidóval, kiknek ban a* Pyritzi keriiletben ,

. ,itt iekolájok yagyen. , »' már csak nem egészen

"^enkatighiwi , erös vs Kama- Jtiszárított Madüe tó mel-

tik tart.ban Madrasi Angl. lett 72 ház. .500 lak. es bo

- Helytart.ban Ostmdiában , angolna halászattal.

fekszikbegyen. es egy adó- Werben , vs also Lausitzban #

íizetó kis Fejedelemnek , Cotbusi keröl.ben jó kóbár

széke. nyákkal 'e turfa gödrökkel.

Bennigsen , pléb. falu a Calen- ~Werchnoi Kamtschatkoi.helys,

bergi Herczege.ben Apátza Kamtschatkában , Kam-

^szerzettel. tschatka fó mellett. ,

™ente , 1. Windau. W'erchoturie , erñs vs Orosz bir.

"ytenterswyk , (15o 58' 45" ESz. ban Katharinenburg Helyt.

34° 21' 39" K.Sz.Jfelsö Yssel . Tura fónál 400 hl. 3000 lak.

• tart. ,567o lak. egy. Belgy, 5 tempi, 2 klastrom \ vas-

Kirs.ban. hámor. $ib¿jríáyal kereskè-

y*enthworthçastle , lakhelye a' dést üz. '

Straffordi Grófnak, a' gyö- Vferchaturiai bérczek , 1. Ural.

, nyörüen épiiit Barnesley Vierch-UdinsJs , . ys Orosz bi»,

mv« mellett angl. York Irkutsk Helyt. Uda és Se-

Grófsb. szép épületekkel i lenga fónál lío h, has/.nos

drága kép gyüjteménnyel , kereskedésjt és kert mívo-

, jeles kqnyvtárral, és kelle- lest üz.

mes vadaskerttel. 5^*fF*f *rf » nagy tó Orosz bir,

y^entworthouse , Residenüája j Esthland' Helyt. 6 mfd. a»

. a' Rochinghami Marquis- hossza , sj/fc mt'à a' szélessé?

. nak a' York Grófságban, ge, Embach fó által közo«

Angliában , Rotterham és sül a? nagy Peipus tóval.

¡ Barnesl(.y között. Kertje eg- Werd, tó közel Klagenfurtho*

gyik a' leggypnyorusége- « ném. mfd hosszú.

sebb Angol kertek közül. Y^erd, kicsiny vs a* déli part-

yVeobly, helyeég Áng. Hereford ján a* Werd tónak, Klagen-

Gr.0fe.ban hires sert föz. , furthoz 3 mfd, Karinthiáb.

V/erben , vs Brandenburgi O- "Werd} sziget Rajna fóban nen»

Márkban Havel és Elbe fó- messze a' Stein vstól , haj-

nál, ékes és termékeny vi- dan Steinn v. S. Otmar szi-

dékben, vagyon pléb. tem- getének h'ivatott. ,

ploma, városi iskolája , 2 Gerdau, vs a* Szász Erczeshe-»

bissebb isliolája 231 alkal- gyek között 574 h. 2860 lakf

., massan épült háza , 1320 posztó és materia fabrikák»

lak. kik között találtatik bal.

két Zsidó Familia a' tqbb Verden, Verda , 23' (¡'i

mesterségek között ûzik a* É. Sz, 24o 30' 47'' K. Sz. )

fóldmívelést , marhatenyé- Grófi vs Márk G'rófs. Ruhr,

szetet , halászágt, hajókkal fónál 300 h. 3470 lak. gyap-

való kereskedést. Tart a' jú . pos?tó fabr« vagyon né4

Vjíros 3 orsí,áig04 vá^árokat k* 's mészkpve, és véz^



■mora. Ebben a* vidékbeu rával , felséges kilátáseal.

készíttettnek a* leghíresebb Yferkington , vs Angl. Cumbe#-

' Westf'ájiai sonkák. landi Grófságban Berwen

Wcrdenberç , Helyecziában a' fó torkolatjánál a* Hiber-

S. Gallen Kant.ban kisded .niai tengerbe.

vs regen fßhelye egy Grófr "Werl , Verla , va Westfáliáb,

* sáínak , melly Glarus kanr Hassiai Herczs. Siske folyó

ton birtokához tartozott, mellett 41 1 h. 3230 Iak. vár-

vagyon vára , a* Lak. pro- ral és sóbányákkal.

testánsok , föld és gyümölcs Wermeiernd , 1. Wärmeland,

mívelést, és marha tenye7 Werna, vs a' Münsteri birtok-

• szetet üznek. ban nem távol Lissétôl 1250

Vferdenfeh , vár Bajor orsz.b. lak. .

Inn ker. lakhelye egy tör- Wernberg , mvs Bavariában ,

vényszéfc nek , fekszik nem ' Regen ker. Nab fó mellett,

messze Garmischtól. 'várral, 76 h. és 350 Iak.

"Werdtf , kie vs kpzép Bran- Werne, Warna, к is fó a' Pa-

denburgban "Teltow» ker. derbornj Herczs. mely a' Ra*

ben fekszik egy szigeten vensbergi birtokban Rema

közel Potedamhoz 2,52 ház: mellett a' Veserbe ömlik.

14.30 Iak. kik halászatból Vferneçk , falu a' Würtzburgi

hajócsinálásból, vászon szö- nagy Herczs. Wehren folyó

vésbol és szölö mívelésbol mellett várral , vas és kö-

élnek. ' szénbányákkal.

Vterdt , eríxsség Helv. Schaf- yternersdorf , falu Silesiában,

hauseni kanjLhah a' Rajna ' Schweidnitzi ker, jaspisbá-

vizének hires ví/.zuhanat- nyákkal.

}ánál, la/.atz halászatja je- Wernigerode, Grófs. Unterhar"

les. . " " ' 1 vidékén a' felso Szászi ker.

W^, e.Vera, f¿ a' Durhami Püs- H alberstadt , Blankenburg,

pöksegbeft Angl, befoly a' Grubenhag, Braunschweig^

л émet téngerben. :* '"' . és Hildesheim birtokok kö-

Wer<?/e , so' É. Sz. 539 40' zött. 4 5/8 □ mfdet foglal,

K. S.) vs Orosz birod. Moskr ï vssal , a mvssal , »0 falu-

va Helyt.ban 750 fa , és 4 val, 9 Nemes -curiával , 11

bóházakkal , 5940 Iak. nem- Grófi pusztákkal , 32 helys.

zeti iskolával , számos ti- 2137 házzal , 13800 Iak. és

márokkal és jeles kereske- 14.5000 for. jövedelemmel.
déssel. V' ' •*• * Földe részint hegyes , ré-

VVerfen , Verfia , Perfia, (470 szint pedig róna ; rozsofr,

28' 47" E. Sz. ) gyönyörü hiivelyes veteményt , lent,

mvs Bajor órsz Saízachfó- szép füveket, és más egyébb

nál, vagyon 88 kivakolt há- növevenyeket böven terenu

ra 1.550 lakJ Postahivatala, A' marhatenyésztése és er-

papiros és puskapor mal- dösegei jelessek ; van itten

ma, vas hámora, vas ol- 'sok vad ¿Hat és hal is. Bá-

vasztó helye , egy vicaria- nyái kobáltot» ónt, vasat,

lis tempi. mal. Lakhelye a' meszkövet , turfál , agya-

tôrvényszéknek. Kereske- got 's m.ef. nyújtanak. Lak.

dése fával és sajttal hasz- alsó Németországiasan be-

nos; nem messze áll ide szélnek , és a' vallásban Lu-

egy köszikla az úgy nevé- ther követöi. —- 1208-tól

zett erb ■> Hohenwerfen vá- fogva ezen Grófság Bran-

■
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lenburgi Feudum volt , tsertôro , köszörülö , éa-füT

nelly 1 428-ban a' Stollher- reszelö malom 4 kallóval ,

ri házhoz ibtt , es egész a' ¿s 1 tégla égeto kemenczé-

rilsiti békessésig a'. Stell- vel. ' .

)erg -r Vernigerode Grófok- Wernitz v. Wñrnitt, fó Bavá-

:ól a* Brandenburg ország riában , a' felsö Dunai her.

'elsöseg alatt biratott , de ben ; eredetét veszi Rezat

izólta a' Vestfaliai Király- ber.ben nem messie Den-

■ ágnak eggyik Uradalmát nenlohetól,és Donauwörth-

:ette és rés/.e yólt a' Blan- nél a* Dunába szakad. . '

kenbergt ker.nek Saale oíz- Yferpjdorf t nagy falix Cseh

tályban, most ismét a' Bur- orsz.ban Saatz.ker.ben, va-

kue Király alatt régi Ura gyon helyes kastélyja, es

bivtokában vhgyon. fegyver fabrikája. ...

ernigerode , (51° ,50' 34/' É. V?ern*er , mvs abó Stájer erse.

Sz. a8° Vl< 13" K. H.) fôvs ban , Marburgi keriil.ben ,

a' fellyebb említett Grófs. Mur íónál 50 házakkal.

ban, magas' hegy* lapulá- Lakpsai }(SI birják mago-

eán , mellyen a' Stollberg- kat , a' gabona igen szépen

Wernigerodi Grófnak vára terem itt, nevezetes 1q tt¿*

fekszik 827 Pár. láb. a' kfcl. nyésztéseel. .'. :/

tenger szine felett. Neveze- Yfermtadtl , "Wernertdorf. 211.

tes e' hegyi var* kies fek- házakból álló mvs Cseh or-

vése és gyönyörü kilálása ezágban , Leutmerit/.i her.

végett; 3856 láb h*sszú viz ben, kath. pléb.terapl.mal.

árkolatja , melly az egész Szántó földje dombos és ho-

várat yj'zzel tartia , külö- vecses; erre nézve csak za»

nös említésre méltó ; nevé- bot, lent, és káposztát ter

zetes tovább itt a' 30000 rem, Lakosai foképpen fo«

darabból álló konyvtár , násból , csipke és czérna

melyben többi között 2000 ceinálásból, gyólcs fehérí-

Bibliák is találtatnak , a* tésbôl , és karton fábr.ból

természeti kincsek' gyüite- élnek.

ményfe, ée a' körulfehvö ^erd, kis Dániai sziget Kat-

f art. ban találtató füvekrßl tegatban, Sarasoe és Syroe

írt könyv. Az egész hegyet szigetek között.

nagy vadas, mulato, és na- "^erowiçtium , 1. Verßcze.

rantsos díszes kertek fog- "Werra , fó Néraet országban ,

ják kprül. A* vst Holzem- mely Saukopf alatt a* Hild¿

me nevü fó mossa , k&fal- burghauseni Herczs.ben e-

lal keríttetik, és uj 's ó vs- red , Mündennél Fulda vi

ra oszlik', Nbschenrode ne- zével eggyesül , mely után

vû külsó vssal , vagyon 5 elvesztvén régi nevét , We-

kapuja, 4 tempi. Gymnasi- sernek neveztetik. (lásd'We-

uma árva és dolgozó háza, ser). Ezen Werra fóiAllen-

4 ispotálja , 855 haza , és dorftól fogva alkalmatoe

4980 lakosa : ezek nagyobb a' hajózásra ; Schmalkalde,

részint pálinba égetésbSl, Felde , Ulster , Sonteau és

sor fózésból , gabona keres- Fride folyóktól ■ öblösitte-

kedésbol, posztó és materia tik. — Ezen fótól nevezte*

ezovésból élnek. Találtatik tett Werra osztály az eltö,

korében egy rézhámor, » róltetett Vestfáliai Király-

papiros, а>г olaj, 4 liezt, eágban. Ezen osztály als^
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Hessennelt bissebb részébôl, tott egész Klagenfurtíg ,

Lahn folyónál lekvö tarto- melly az élelemnek ide szál-

mányból, Amöneburg Fritz- lítását nagyon könnyeb-

lari tisztségbôl , Hersfeldi biti. ■

Herczegs.böl , Ziegenhayn Wert, helység az also Raj-

Orófs.ból, Schmalkaldi u- nai franczia oszt.ban, III

rodal,ból , es más némelly és Ischer folyók között, e-

li.it aros vagy ide käpcsolt Iébb várae Grófság vólt.

tart.kból állott. Vierth, 1. Weerdt. |:...

"Werren , helys. Rhode-Island VJertheim, a' Lövenstein-Wert.

északi Amerikabéli szabad heim i Herczegek* Grófsága,

Státusban , Bristoli Grófs. a' Badeni N. Herczsb. Main,

ban, vagyon 1120 lak. és i<$ és Taubér ker.ben 13 \fi Q

hajócsináló helye. mfd a' nagysaga , 31000 lak.

"Vierto , új keriileti ys Esth- jeles bor t erméssel. Fövsa

land Orosz Helyt. 400 lak. Wertheim , . (490 44' 15" К- Sí.)

ezép egy enes ut&zái vannak, fekszik ar Tauberes Main

és rendetlen ötszegletet kó- vizek bszvefolytánál % vui-

pez. я , .. . gyon ,52o ház. 3130 lak. és

'Wertchetz , 1. Wersetz. , > szép kastéllya. Lakosai bor

Wírja , Werse , fó a' Münsteri termesztésbol , haiózásQbol ,

kerben, melly nem raéssze borkö tisztításból , kart on

Telligtöl Ems vizébe eza- szövesböl , pálinka égetés-

kad. *, . « ЬБ1 , és jó ec/.et készítésbol

Wersingawa , falu Silésiában , éluek. : bv.; \ ♦

a' Trebnitzi ker.ben, ásvá- Werther, Werter, (jí' î' 35"

nyos kúttal. É. Sz. a6=> 3' 38" К. H.) ve

Werst, v. is Orosz me'rtföld , a' Ravansbergi Grófságbao,

melly 500 sascht (olet) , Westfáliábah Aa folyónál ,

15О0 arschint (réfet), 24000 tempi. mal , oskolával , 164

"vverschockot, v. is 3500 Án- ház. és 800 lak* országos

gol v. 3373 д/io Bécsi lábot vásárt tart, és fonallal ke-

foglal. A* déli körnek (me- reskedik. • t ¡ ,\ ■S.f>:

ridianus) i gradusára 104 л/г Vierlingen, kicsiny , jól épült

Werst mégyen , 1 német vs Bajoc orsz.ban, felsft Du-

mérlí oldben 6 Werst , egy na ker.ben , Zusam fónál ,

franczia mtfdre 4 , és egy vagyort 1 tobák fabr. és 1200

angol 3 Werst számláltatik, lak.; a' tartományi tôrvény-

Viertach , Wertha, Werthac.hi- széknek lakhelye.

us, fó Baváriában Hier ker. Warwick , vs eggy. Belgyiom

ben, eredetét veszi két for- orsz. Flandriában 4150 lak,

rásból nem raessze a' ha- W««, kis fó Ourthe franczia

son nevü falutól , Hiltefin- oszt.ban , a? mely Chenay-

gennélGennach ésGettnach on felül Ourthe fóba sza-

Oberhausen,alattpedig Sin- , kad> ,.

bel v. Senkel folyóktól öb- Wesel, (51o 39' 5,<>" E. Sz. 24»

losíttetik, és Augsburg a- 15' 28" K. H.) szorgalmas

latt a' Lechbe szakad. lakosú , 's iól megerñsített

Werter , 1. Werther. vs Rajna fónak jobb part-

Werterseei Werter tava, hal- ián , a' Lippe fónak Rajná-

lal bövelkedö tó Karinthi- ba folytánál. H.47 h. és 6,500

ában , mellybßl alkalmas lak. egy erös feílegvárral

mesterséges &lyó bijzatU- S templ.mal, révvel »' Raje



riánál ; az i8o8 eszt. ti Jan.

ltiádatr-tt Ce. Decretum ál-

tal Franczia bir.okhoz kap-

csoltatott. Vannai kesztyü-

bötö és pálinka égetô mí-

vei^ materia, kapcza , ka-

lap, gyolcs , és bör íabr.

Gymnasiumia , és oslóla

méí-'erehet formáló intéze-

te ; leresfcedése kivált Bel-

gyiommal virágzó.

(felsö), Trieri vidék-

hez tartozó vs , Raina fó

bal partján 2.300 lak.

V«e/y , vs Cseh orsz.ban a'

Budweisi ker. 180 haz. kel-

lemes tájékon fekszik , «r-

re nézve Weselynek vagy is

. vídáranak nevezfetik ) ,

Lus( hnitz és Nesrharka fo-

Iyók' üszvefolyásánál ; va-

gypn Ça. kir. póbtabáza ,

ezép tanársháza , és kath.

piéb. tempi. Fóldmívelése

hasznos. Lakosai a' közän-

sé^es inesterségeken kívül

még ikrúmpli i répa , ká-

poszta,, karórépa , és más

zöldsegek' termesztéséhol

. élnek-, mely termésekért a'

: ezomszéd lakosoktól бок

pénzt yesznek be.

Sfesely, kis vs Morva ország.

ban , Hradis ker.ben, March

fónak s/igetjén , vagyon

pléb.ja egy malma , osko-

lája, 376rh. 2390 lak. ezek

kbzott 85 zsidó familia te-

nyészik.

Waren, Guescha, helység^ e-

lébb vska a' vólt Gaster

urodl.ban, most Helvétziá-

ban a' S. Galleni kant.hoz

tartozik , a' Wallenstädti

. tpnak nyugoti végén fek-

ezik , éíetes, de nagyon e-

gésségtelen a' mocearos tá-

}ék miatt.

Vfejenèerg, ve a' Mecklenburg-

Streliczi N, Herczs.ben,nagy

és hallal bövelkedö tónál,

170 háa, és 1000 lak. kik

posztó-szovést iiznek, .

Gesenberg , helység Esthland;

Orosz Helyt. csak egyetlen

egy útszája vagyon 440 lak¡*

nagyobb része ezeknek Ke

rnet mesteremberek , gabo-

nával kereskedik.

ytMendorf, mvs Austriában

Ens alatt való fertályban ,

Mannhardsberg felett ,

Spitzhez közel a' DunapartV

]án. ! . - . !■

Wesenürfur , falu Bajor orsz.

ban, abó Duna kerül.ben ,

nevezetes edény- fabr.val.

Werrr , Visurgis , nagy 's han

jókazható f¿ Német ország-

ban , így neveztetik Mün

dentöl fog va, minekuténna

Werra folyó Fulda vizével'

effgyesült. Ezen eggyesült

fó a' Bremi tart.kon által

futván , ugyan ezek és az

Oldenburg! lart.nyok kö-

y.ölt a* Budjadingeri tarto-

rnányok' csúccsán a' Német

tengejbe szakad. Ettol ne-

veztettek e' következö két

osztályok a' múlt Westfá-

liai Kirs.ban , és a' téres

volt Francz. bir.ban.

Weier i (Westfáliai osztály) ,

ez az Osnabrücki Hercz.ség-

bftl kivévén a1 Reckenbepçi

tisztséget , az egész Mündé-

ni Herczs.böl , a' Ravens-

bergi Grófs.ból , a' SchaunW

burgi Grófs.nak Hasszus re-

szébol, Ucht, Anburg , és

Freudenberg -Bruchhausi

tisztségekbftl , és Theding-

hausenBraunschweigi tiszt-

ségbôl tétetett öszve , most

nagy részint a' Burkus ,

Hannovera, és Hassia birr

tokai.

Wejer torkolat otzt. (Franczia

osztály) , melly 1810. Dec,

13. Francz. Cs. Decretum

által Bréma szovetséges vs-,

bol , annak tájékából , We«

ser Westfáliai oszt.nak ré-*

szeiböl állíttatott fel; robs!

Brema vsa kornyékével&z.a,*
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bad , a' többi Hannoveriá» szigetek ; Ascensio "sriget-

hoz tartozik. , tel; a' Zöldfok szigetek { a*

\íeseritz , (49o 54' 34" E. Sz. Kanariai szigetek ; a'. Ma-

30o зЗ'з4// K.H.) urodalora, deiri és Azori szigetek.

vár és helység Cseh orsz. "Westburg , helység Wiít Angol

ban, a' Filsni ker.ben, 72 Grófs.ban ,' nem messze a*

házzal. Browke fónak Avorba való

"Wensijejonsk , vs Twer OrOer folyásától.

Helyt. 2000 lak. West-Capelle, Westkappel,

Vfesop, kiesin vs Hollandiá- 31' 49" É. Sz. 21o 6' 4°' К.

ban , Vecht fónál , ebböl H.) vs Zeeland egyesült

bordanak Amsterdamba Beigyiomi tart.ban , Wal»

; »ort és inni való vizet. ehern szigetnek nyug. ré-

Wespenstein, 1. Gräfenthal. szen , 1140 1. most minden

Wessely , vs Morva orsz.ban , ezegényül tengÖdik, az e-

Hradis ker.ben, March fo- lött halászatja sok pénzho-

- nak eggyik szigetjén , 160 zott bé. A' régi idöben ne-

h, 's kastéllyal. < vezetes volt ezen hely a*

Wessenbrunn , v. "Wessobrunn, Wodan' faragottképérôl ,

vólt ApátságBajor orsz.ban mellyet Willebrod ama'hi-

Isar ker.ben, Amper és Lech res Beigyiomi pogánytérí-

folyók hözött, 1130 eszten- tö 694 esztendöben puszti-

do táján lakott ezen Apát- tott el.

•ágban a' nevezetes Diemo- West-Chester , Grófs. New-

de Apácza, ki sok egyházi York ész> Araerikai szabad

könyveknek leírása, és ki- stitusban , a* Hudson tor-

vált szép kéziratja miatt kolatjánál , 23 □ mfd nagy-

híressé lett. E* táját ieles sággal , fö vsa hasorinevü»

kömüvesek és ácsok lakják, vagynak kallói és 2000 1.

kik eszt.ként nyáron dolog- Weft-Chester , vs Pennsilvá-

, ra menvén, gazdag nyere- nia ész. Amerikai szabad

-péggel térnek honnyokba, státusban , Chester Grófs.

holott telen fából külömb- ban, 300 1. :.í . .

féle portékákatkészíttenek. West-Eitfs , Franczia oezt.ban

Wessobrunnál tó is vagyon. volt , melly a' volt HoIIan-

"West , vagy is napnyugot, vi- dia most eggy. Belgyiom,

lág4tájjinak eggyike , hoi Kirs. Groningen, és Dren-

a* nap ijanyugszik. ' the tart.nyait foglalta ma-

"Westafrikai szigetek , (Nyugot- gában.

afrikai szigetek), így ne- Westeras, Arosia , 1. Waste-

veztetnek azon szigetek , raes.

mellyek az Atlanticumi Westerbottu , 1. Wasterbottu.

tengerben Amerika és Afri- Westerburg , Leiningen-Wes-

ka között, de még is ehez terburg Grófi vs a' felso

közelebb ióllehet nem egé- Rainai ker.ben , 1300 L és

jzen a* partnál, rész szezént kastéllyal.

egyenként, rész szerént kis^ Westerburg , tisztség héz és

sebb vagy nagyobb esopor- major Rheinstein Grófs.

tokban találtatnak. Dél- ban Halberstadti Herczs,

röl nyugot felé ezek a' ne- ben h. és 80 1.

vezetessebbek : Sz. Ilona Wester-Kappel , tenger fok fo

llona ezigetje ; (1. Helena vény torlással a' Laaland

gz. alatt) Linia v. Guineai Dániai szigeten , nyug.rol
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a* Bálti tengerbe terjed. kán egy lt¿t fát. Been dur-

Wester-Cappeln , 1. Cappeln. va tájék 6 óra járásnál to-. .

Westerfahrwasser , 1. Neufahr- vább terjed. Emlékezetet

wasser, érdemelnek : a' sok lava,

Westerhausen , mvs a' Halber- gyantás fa , tajték kö ho-

stadtiHerczs.ben, felsóSzász mok dombok (Puzolana)

ker.ben, 264 h. 1260 1. nagy 's a' t.

itta' fózelékek , 's ánister- Westerquartier , Westerwald j

mesztés turfa ásással. kis tájék Grôninga tart.

"Westerhof , falu a* Calenber- nak Ommelandi részen ,

gi Herczs.ben , volt Franc. Ostfriesland és Münster

Leine oszt.ban , Eimbeck Herczs. között , tele van

ker.ben, 42 h. és 360 1. Kö- mocsárral , és azért ter-

zeliben поток és négysze- méktelen.

gü kb fejtö helyek vagy- "Westerwyk, Westrowicum, vi-

nak. eáros ve Smaland Svéd tart.

VJesternheim , falu a' Wür- ban , 2600 1. kikötövel , ha-

tembergi Kirs.ban, Fils és jôkészitôhellyel, posztó fab«

Rems oszt. 760 1. kik sok rikával ; kereekedik hajó-

lent terraesztenek. nak való materiákkab

Vfesternes, Ebudes, 1. Hebri- West/alia az eltöföltetett

di szigetek. Kajnai szövetsegben Kim.

Vfesterreich, 1. Westrich» volt , az E. Sr.. ¿o° $4' é»

Westerwald , igy neveztetik ^30 5/ között és а* К. H. Я5Э

köz értelemjben azon tart. ig' és 1<р e>o' között. Ezen

melly nyug.ról a' Rajná- Kirs.nak e' kôvetkezô álli-

val « ем. a' Westfáliai Her- tó részei voltak : Braunsen«

czsigel , és a' Bergi Nagy weig-Wolfenbüttel Herczs.

Herczs.gel , kel.röl a' felso nagyobb része a* Hessen-

Hessen N. Herczs* délr. pe- Casseli Választó Fejédeïem-

diga'szorosértelembenvett ségnek, Smalkald (kivévén

Wetteráuval határos. Ezert (a* Rajnánál fekvö Hanaui

tart.ban foglalja eçy részét és Katzenelnbogen! Grófsá-

a' Cölni és Trieri volt bir- gokat) a' Barby Grófs. a*

tokoknak , Isenburg, Sayn* Gommeritisztségek , Mans-

Wied , Siegen, Dilíénburg, feldnek , Tressurtnak és

Beilstein és Hadamar Gróf- . Dorlánák Sász . részei \ a'

ságokkal. —« Szorosabb ér-f Hannoverai Választó Fe-

. telembenpedigWesterWald^ jedelemség í u. m. Göttin-1

nak neveztetik egy nagy ,■ ga , Grubenhagen , Osna-

magas , és durva hegy, Sieg brück , és Hohenstein ; Orá-

oszt.ban Bergi N. Herczsv niai Corvay Herczs. a* Bür-

• nyug. rol kel. felé terjed ; küsoktól által engedett tárt.

Salzburgerkopfnevü esúesa nyok: u.m:ó-Márk, az Al-

2006 láb, Neuenkirchen pe- bisnak bal_ partján fekvô

dig '952 láb magasságrae- Magdeburg! Herczs. Hildes-

melkedik fel a' tenger szí- beim . Padernborn , Min

ne fèlett. Herborn bátame- den , Ravensberg, Halb'ér-

gett'veszi kezdetét, holott Stadt, Hohenstein , Mans-

jó egy órába kerul miglen feld, Eichsfeld , a' Qued-

az ember tetejét éri , пет linbürgi tart, a* Borkus ha-

látni ez îStban êgyebetég- talom alatt álló Stollberg«

Bel *s földnil, és csak rit- Wernigerode Grófs. Goslar*
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Mühlhausen , és Nordhau

sen birodalmi vsok , és a'

Kaunitz - Rittbergi Grófs.

Ennek királya vala Bona-

Ïiarte Hieriopymus, Napo-

eon voltFranczia Császár-

nak testvérje. Az egész Kir.

eág utólszór iX osztályok»-

ra volt felosztva , mellyek

nek neveik ezek ; i ) Albis,

*) Fulda , 3) Leine , 4) O-

kjer , 5) Saale , 6) Harze ,7)

Werra, 8> Weser, 9) des

Norden, 10) aUo Albis, Ii)

Aller. A' 4 utolsó osztályok

1810-töl fogva ismét válto

landnak neveztetik , he-

yekböl és völgyekböl áll.

tt sok erdök 's fôképpen.

sok vas ércz találtatik ; da

ezüst, vas, réz , ólom ,

négyszegü homok és malom

kövek, gipsz, márvány és

más e'félék nélkül sen, szü-

kölködik. Találni егекец

kivül itt valami kevés ga-

bonát , lent; szarvas-mar-

hát, juhot, és sertvéseket

is. Nevezetessebb folyói e-

zek : Ruhr, Lenne Bigge,

Dimel és Lippe. F& vsa A-

rensberg.

zások alatt voltak , roidön ^estfaliai kerület , egy a' ré-
( 11 í ! ■ 1. 1 vT i _i T» ' ~ - _ ' V ■ »

némelly részei azoknak ,

utóbb pedig egészen Albis,

Weser torkolat , és felsö

Ems Franczia osztályokhoz

kapcsoltattak.

"Wat/alia, Herczs. Hessen Nagy

Herczs.ben , melly ész.ról

Münster és Paderborni Her-

ezegségekkel, es Lippe Grof-

sággal , nyug.ról a' Mark

Grófs.gal , délrôl Nassaui

tart.nyokkal , kel. röl Witt

genstein, Hatzfeld, 4s Wal-

deck Grófs.gal és a' Hesseni

Herczs.gel határos. Hegyes

és tele van erdôkkel •, a'

Francz.. dúlások elött a'

Cöllni Érsekségbirtoka volt

de tulajdon polgári alkot-

mánya , torvénnyei és or-

szág gyülései voltak 72 Q

mfd foglal 234715 1. Egyéb-

eránt ezen tart. 4 vidékre

U. m. Brilon, Rüten, Gese

ke és Werle vidékekre va-

gyon részelve. Természetes

fekvése pedig az egész Her

czs. get 3 részre osztja : 1)

Hellweg tart, alacsony fek-

vésti sok gabonája és jósó-

forrási vagynak ; Z) Haar-

strank tart. Hellweg és Sü-

derland között fekszik , és

nem igen terrnékeny. 3)

Suderland tart melly ko-,

eôneégesen Sur , v. Saur-

gi Német Római bir.nak 10

kerületi kosül , magában

foglalta mind azon tart.nyo-

kat , mellyek also Saxeni-

ától fogva egész a' Belgyi-

omig, terjednek , és a* Raj-

na meg a' Weser között fe-

küsznek. Némellyek 12,50 Q

mfd teszik nagyságét. Fel-

lül határos volt a* Német

tengerrel , alól az alsó Sa-

xoniai , felsö Rajnai , és a*

Választó Rajnai keriiletek-

kel, balról pedig Belgyiom-

mal. Ide tartoztak a' volt

Munsteri , Lüttichi, Pader

borni, és Osnabrucki Piis-

pôkségek , Corvey , Stablo

és Maïmedy , Werden , Es

sen , Thoren, Hervorden és

S. Corneliusmünster Apát-

ságok; Westfália , Cleve,

Jülich , Berg , Verden Her-

czegségek ; Ostfriesland ,

Minden, Mors, Nassausie

gen , Nassaudillenburg Fe-

fedelemségek ; Oldenburg

és Delmenhorst Herczegség;

Mark, Ravensberg , .Sayn ,

Bentheim , Tecklenburg ,

Bronchorst, Lingen, Aren-

berg,Diepholt, Geroldstdn,

Hoya , Manderscheid , Lip

pe , Reckheim , Reifer

scheid , Rietberg , Runkel,

Schaumburg, Virneburg в»
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Wied Grófságofi. A' kerü- vagynak*

leb' Directori vtdának : a' West-Galiesia , (nyugöti Gá-

Münsteri Püspök , bátor , liczia. :

máshent a' Paderborni Püs- West-Gôthland, Westergothia,

pök elötte való volt, és a' tart. Svéd orsz.han, a' Né-

mellett változva a' Bran-

denburgi és Palatinátusi

Válaeztó Fejedelmek , mint

Jùlichi Herczegnek succes-

eori. Ezen ker. eggyik volt

V legaagyobb kerületek'

közül, de külömbfele okok-

ra nézve a' többi kerület--

nél soványabb. Azonban la-

fcosai szorgalmatosak , J6-

met tenger között ; Katte

gat es Wärmeland , Nerike,

kel. Gôthaland, Smaland éa

Holland tart.nyok meîlett,

236 □ mfd terjed ki, éa

tëb*b mint 400000 a' 1. Ezen

tart, a' tulajdon nyugotî

Gothalandból, Dal.v. Dals-

landból, és Bahuslandbôl

v. is kapitányságbnl áll.

képpen hires gyolcsot ké- West - Gôthaland , (tulajdon}

ezítenek. Ebbol kiváltké- fekszik Bohus , Dalsland,

pen nevezetes a' Lbwendi,

melly fftképpen Osnabrück

Teçhlenburg vidékeiben ,

Ravensbergi Grófs.ban , va-

lamint Dipholtban , Min

denben , és a' Lingeni Fö

Grót's.ban is (ámbátor ke-

vesebbb ezámmal) készít-

tetik ; és Bremából , Am-

eterdámba és Hamburgba ,

innént pedig Spanyol orsz.

ha, Portugalliába , An

gl iába , Scotziába , Fran-

czia orsz.ba , és ezen or-

Szágokból ismét nagyobb

rés/.ént az Europán kivül

fekvö tartományokba kül-

defcik. KenderbM és lenböl

ezôvçtik és pedig oily tö-

mötten, hogy az eso nem

könnyen járhatja ál

Wärmeland , m ell y toi a'

Wener által «r.akasztatik

el, Nerike, kel. Gôthaland,

hol a' Wetter tava vet ha-

tárt, Smaland és Hailand

között; csak egy kis része

éri a' tengert ; 158 □ rüfä.

a' nagysága : 270000 1. AÍ-

kalmas magas fekvése va-

gyon , mert hegyes , és jó

forman nedvített tart. Ал

ide érô Wener és Wetter

nagy tavakon kivül vagy

nak itt még más kissebb

tavak is. Földe általjában

véve termékeny , és fôkép-

pen gabonával bßvelkedik«

A' halászat nevezetes. As-

ványok közül ásatik itt vas.

«— Fö vsa Göthaborg v. Go-

egy könnyen járhatja ál- thenburg.

tal. Erre nézve a' melegebb Westhofen, vs alsó RajnaFran-

tart.nyokban posztó he- czia os/t.ban , »090 1.

lyett használtatik. Eszten- Westhoven , kis vs Mark Grófs.

dônként mintegy 30000 vég ban , Ruhr fónál.

kézsittetik,mindenikmint- West-Indi» , nyug. India, ele-

egy 80 ugy nevezett Le^ge • inte a' Spanyol feltalálók

ölnyi. Azon summa , melly

ezen Westfáliai- vászonérfe

eszten.ként bé jö lakosinak,

többre megy egy millio tal-

lérnál.

Кest field , vs Massachusett

ész Amerikai szabad stá-

tusban , Hamschire Grófs.

han, igen jóhizott marhái

nak geographiai tudatlan«

ságokból új világnak vagy

Amerikának neveztetett ;

mert ezekAmerikának a'ho-

vá nyugotî hajózásokban ér-

tek , vélték eggyik részét

lennie azon orsz.nak , a'

hová a' Portugallusok ke-

leti hajézásokkor érkeztek»
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Már ma nam egy egész Vi- Cavanna! ,

íágrész neveztetik nyugoti

Indiának, hanem ceak azoa

szigetek niellyek Florida

(igy neveztetik ész. Ame*

rikának egyik leghosszabb

foka) és a' déii Amerika'

északî réeze között feksze-

nek. Ezek alkalmasint ma-

radványi az új világ' kö-

zepének, melly hajdan a'

tüzokádóknak és a1 tenger-

nek rettenetes dúlásai ál-

tal öszve szaggattatott.

Nyugot India 3 fô szi-

get csoportból áll * a' hagy

és kis Antille a' Bahama ;

és némellyek szerént a' Ber-

ész. kel.r&l es

kel.rôl Cast -Meath tal, dél-

г61 Кд^'а-Соиг^ууе^пуи^.

ról Roscommonnal , és ész.

kel.röl Longforddal hat«ros

3l \f* □ 4>W teres; 4 vs ,

62 ékklézsia ¿ 13700 h., és

66 90 1. vagyon benne. Föld-

je hegyes , tavaktól és mo-

ceároktól boríttátik és csak

némelly kis része mivelte-

tik , de ez is többet terem,

hogy sem a'l tkusok elkólt-

hetnék. Legrlagyobb tó ben

ne Loagh , Schellirt ; kis-

sebbek: Dele, Endel 4 Hoy-

le , és Iron. Fö vea Mullin*

gar.

nauai szigetekbôl is. L. An- West-Medina, Wight szigetek-

tille. . . nek egy része , Натр An-

Westkappel , Ь West-Capelle; gol Grófs.ban.

"West Inseln , nyug. ezig. L Westminster , 1. London.

Hebridi szigetek. Westmoreland , Grófs., Angíiá-

"Stfestmeer, nyxxgoti ténger, nia- ban ,_ ész.rol és ész.nyug.

gában foglalja a' Skandiná-

vi.Atlanticumi, és az Ethio

pia! tengért.

Wcjt- Lothian , 1. Linlithgow.'

"Wésémain, 1. Labrador.

'Westmanland ¿ tart. Svéd orsz.

ban , igy neveztetik ; mert

Uplondtól nyug. felé fek-

szik ; és a' Gestriklandi t

Dalárnei ,- Wärmelandi y

Nerike és Södermanland i

iart.nyoktól kornyékeztev

tik, 92 Q míd nagyeággaly

's 110000 1. A' nyug. része

ezen tart.nak nagyobb ré

cent hegyes , a' kél. részé

pedig egyenes és nagyon

termékeny. Nedvésíttetik

több tavaktól és fo-

lyóktóí. — Földe kivált-

képpen fában , rétekben

halakban és ásványokbau

gazdag. Nyug. része Oere-

bo kapitánysághoz tarto-

eik , a' kel. részí pedig a'

"Wasteräsi Helytartóságot

formalja. L^eat

ról Cumberlanddal , kel.

rol Yorkkal, délról és del.

nyug.ról Landcasterreí ha-

táros , 30 □ mfd terjed ki

g vs és vár (borough} 3s

ékklézsia, 29462 h. és 41620

1. vagyon benne; a' folyó»

tájékok termékenyek vala-

mint az ész. keletrek is ; a-

zonban mintegy д/4а' Grof-

s.nak dem miveltétik : a-

ma' iólmívelt Grasland de-

rék szarvas-marhákat , tej-

jel gazdag teheneket és ju-

hokat nevel. A' lapályos-

tájékokon lúdak neveltet-

ñek. Itt íejtik a', legjobb

p-alakftt i melly külsó fól-

dekre is kiviterik. L-egne-

vé/.etesebb fói : Eden, Lon,

és Ken; számos tavai , szép

és kelíemetes vidékekkel

vagynak körftl véve, rieve«

zetesebhek: Winande'r-Mee-

re , Ulles-wáter , Broad

water nevü tavak 's a' t.

Fö vsa Appléby.

¡Fest-Meath , Grófs. Leinster Westmoreland, vi New-Hamp-

Jrlandi tart.ban , ész ról schire esz. Amerikai isa-

4 bad



bad státusban , Cheschire

Grófs.ban , Connectitut fó-

nál, 2020 1.

Westmoreland , Grófs. Penn-

sylvánia ész. Amerikaisza-

bad státusban , 93 □ mfd

a' nagysága , 16100 1. gaz-

dag kiváltképen vadakban.

Föhely itten Greensburg ,

mellyben 100 házak vagy-

nak.

Westnigritia , nyug. Nigritzia,

1. Senegambia.

Westpoint, helys. New-York

ész. Amerikai ezabad stá-

burggal ¿"sz.ról Limburgs

gal, kel.röl pedig a' Pala-

tinátussal határos. Magá-

ban foglaljaWasgoWjHunds-

rück , Eifel és a' Simmer*

ni , Birkenfeldi , es Salmi

Hercze.geket; a* Veldenzi,

Spanheimi , Lützelsteini ,

Leiningeni , Saarbriicki ,

Nassáui es Bitschi Grófs.

kat. Földe termékeny ;

marhanevélese jó és tavai

nagy hasznot hajtanak ; ez

a' régi Austrasiai Kirs.nak

egy darabja. 1. ezenhelyet.

tusban , vagyon benne egy VSestsee , nyug. tenger. iev

katona-társaség, melly a

taktikának tokélletesítté-

sére czéloz , és hadi oskola.

Westport, helys. és kikötö-

hely Mayo Irlandi Grófs.

ban , kellemetes vidéken ;

kereskedik fonallal, marha

és disznóhussal.

West-Preussen , nyug. Вигкил

orszdg , L Burkus orsz. vagy

Prusszia.

Westram, vs Kent Angol Gróf

s.ban , Darent fónál-

Westray , Orkneyi sziget Sco-

tziánál , «z Ëglisi öböltöl

ész. felé , 9 mfd a' hoszsza-

eága, 3—5 mfd a' szélessé-

ge , 1300 1. kik gabona ter-

mesztésból, és marha te-

nyésztésbol élnek. Kis ki- Wert Siam , nagy részea' Bir-

kötö helye Pyra-wallnak mani birodaloranak keleti

neveztetik. Indiában.

Westrai {Papa) (59° 20' 10" Westvoorn, 1. Gödereede.

É. Sz.) ez is Orkneyi sziget, Westwoideraa , fó Gröninga

az eléftbitôl 2 mfdnyire tart.ban , a' Langerackeri

fekszik ész. kel. felé, 4 mfd sáncznál a' Dollartba sza-

hoszszasága és 1 a' széles- kad.

eége;legtermékenyebbmind "Westzaanen , falu Hollandia

annyi Orkney szigetekkö- tart.ban, 2200 1.

zbtt. Wcsuga, Wolgának mellék fó-

Westrich , Westerreich , Au- ja Orosz bir.ban.

strasia, tart. elöbb Német Vfeszprém Vdrmcgye , Wesz-

orsz.hoz , nem rég Francz. prémer Gespanschaft , Co-

neveztetik az Eskimoi ten

ger, melly a' nyug. tenger-

nek egyrésze, a'Dánusok-

nál igy neveztetik a' nyug,

tenger is.

Vfestsex , Saxonia Occidenta-

lis, egyike az AngliaiKirs.

nak 7 részei közül , min-

denek között legnyugot-

tabb tart. Angol orsz. ban;

magában foglalja Corn-

wal , Devon , Somerset ,

Dorchester , Wilt , Bark és

Hant Grófs.kat a' Wighti

szigettel, vagy is általjá-

ban mindazokat , a' mel-

lyek a' Canálisnál egész az

Irlandiai tengerig fekiisz-

nek.

orsz.hoz és most ismét a'

Német szövetseg birtokihoz

tartozik , délrftl Lothárin-

giával , nyug.ról Luxem-

HÜB. ?,EX. V. DAK.

mitatus Weszprimiensb.

Fekszik Magyar országDu-

nán tulsó kerületében kel.

re Fejérés Tolna, délreSo-

зб
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mogy és Szala , nylig.ra Sza

la és Vas, ész.ra Györ , Ko-

márom és Fejér Vármegyék

köztt. Nagysága 74 □ mfd.

hoszsza 14—15 ; szélessége

3—6 mfdre terjed. Fülde tel-

só részén hegyes , alól ró-

юа. Hegyei köztt legneve-

zetesebb Bakony, erdoségei-

vel egyetemben. Ebben je-

les egy Apáturság , számos

klastrom , és hires királyi

vadászat volt hajdan; Gond-

viselñje Grófi névvel tisz-

teltetett ( Lásd Bakony )

- Vizei köztt legnevezetesebb

Balaton tava , mellynek

egy része e' Vármegyéhez

tartozik (L. BalatonJ Szá

mos patakoktóí is mint Séd,

's a' t. nedvesíttetik. Ezek

miatt levegöje tiszta és e-

gésséges. Termékenysége,

kivált délszaki felében igen

bö. Amajavak köztt, mel-

lyekkel megáldatott , leg-

drágább a' buza és minden

fêle gabona ; borai résznyi-

re jók , mellyek köztt leg-

hiresebb az ország szerte

hires Somtói ; különös fe

jér asztali bor ; reszszerént

alább valók. Fája felesleg

vagyon a' Bakonyi erdök-

hen , nem csak épületre ,

hanem deszkának való is,

Rhebarbara gyôkér is te-

rem hellyel hellyel a' Ba-

konyban. Itt rnaiglan szá

mos sertvés csordák nevel-

tetnek , és annak idején

• 100000 darabok is makkol-

tatnak. Sík mezein szint

; olly jeles a' juh és marha

tartása is. Ló és méh te-

nyésztetése is emlékezetet

érdemel. Kövei között leg-

esméretesebb az üvegnek

való, melly több hutákban

íegjobb készül egész orsz.

han. Foldei kczött találta-

tik nem csak edénynek ,

hanem félporczelánnak va

ló ie , melly derekas és szá

mos égettetik Pápán. E*

Vármegye a' Weszprémi ,

Pápai, Cseszneki, és Deve-

cseri kerületekre osztatik ;

1 Püspöki vst, 9 mvsokat ,

171 fáiukat, és 181 pusztá-

kat ezámlál. Lak.többnyi-

re Magyarok, kevés Néme-

tek és Tótok; nagyobb ré-

szént kath. számosak a're-

fprmálusok is; kevesebbek

mindkettejeknél az evang.

gelikusok. S/ámok öszve-

eéggel 142.384. A' káth. na

gyobb részént a' Weszpré

mi Püspöki megyéhez tar-

to/.nak ; kissebb részént

pedig a' Szombathelyihez;

Hanta Gyorihez , Inota a'

Fejér Vármegyéihez. E' Vár-

megyének portája 102.

Weszprém, hajdan Beszprém,

Weszprimium , fö , Püspö

ki vs Weszprém Várm.bén.

Földes Ura Weszprémi Püs-

pok és Káptalan. Fekszik

meredek hegyes , völgyes ,

és kosziklás helyen , Szé-

kes Fejérvártól , 's Pápától

5 Órányira. Több puszták

is tartoznak hozzá. Kétré-

szekböl áll : a' várbólésal-

városból. Egykor királyi

mulato hely volt , neveze-

tes lett leginkább azon gö-

rög szertartású Apáczák

klastroma által , kiket Sz.

István helyhesztetett ide,

és Gisela királynéval , Sz.

Imre Herczeggel *több iz-

ben megtísztelt. Itt temet-

.teték el Gizela Királyné ,

itt teve fogadást Sz. Irare

a' régi hagyományok sze-

rént. Egykori UniversitáV

sát IV. LászIÓ Kir. állítot-

ta helyre a' Tatár pusztí-

tás utánn. Máttyás Király

halála után Hazánk' vi»

szontagságiban nagy részt-

vett (Lásd Válinál) 170a eszt.

ben erôsségei lerontattak,



A* fenn marádt várt 3 Szent-

egyházak , a' PüspöJti jeles

kastély j a' Vármegye há-

za, 's a' Káptalanbeii Urak

házai díszesíttik. Az elsök

közül legjelesebb az , melly

Sz. Mihály tiszteletéreszen-

teltetett fei ; számos ékes-

*égei által királyi templo-

xnokkal vetekedik. Benne

nevezetesebbek a' régi' Ka-

takomba , Gizela Kápolná-

ja. A' második templom a'

Sz. Ferencz' Szerzetebéli

Atyáké , a' harmadika' T.

Piaristáké , kik az ott le

vó Gymnasiuraban tanita-

nak. Váron kívül is vannak

több jeles kath. kápolnák*

A' refor. és evang. is van

nak itt templomaik és Pré-

dikátoraik. A' püspöki la-

kás is szép és jó íz szerént

épült. Ehez járul a' Várme

gye háza. A' vár alatt ne-

vezetes ama' hires , mester-

séges vizi ház , melly által

a' Séd fóból víz hajtatik a*

várba. Jeles épületek né-

melly Kánonok' urak há

zai. Említést érdemel a'

Püspöki kert is a' vendég

fogadó mellett , a'sóéspós-

ta hívatallal eggyütt. A'

vsnak vannak jó erdei,ka-

szállói i gyümölcsös és ve-

teményes kertjei. Lak.több-

nyire Magyar, kevés Német.

626.5 kath. 329,5 evang. és ref.

47 ó-hitü , 310 Zsidó az 1814-

diki Püspöki íeljegyzés sze

rént. Az itt lévo Weszprém

Vármegyében , 's S zalá és

Somogy Vármegyék részé-

ben elterjedt Püspokség fö

Esperestségekre osztatott

fel : Weszprémire , Szala-

Vármegyeire, Somogy Vár-

roegyeire , Pápaira * és Se-

gesdire. \<i valóságos Kano-

nokságokat , 9 valóságos

Apáturságobat . 17 tiszte-

letbélieket , 6 valóságos Pré-

postságókat , 16 tisztelet-

bélieket , 17 al. Esperestsé-

geket ao8 plébániákat , 6l

káplánságokat ; 7 Szerzetes

rendeket ( Benedictinuso-

kat , Zirczieket, Sí. Ferencz*

Maria és Sz. László re~ndn-

lévo Szerzeteteket, Piáristá-

kat , és Misericordianuso-

kat) 16 Szerzetes lakásokat

360 Papi rendbélieket , 267

360 kath. számlál. A' ma-

gokat bé vallott refor. és

evang. száma 81094. az ó-

hitüeké 379, a' Zbidóké 6704

azon tudósítás szerént. A'

Weszprémi Püspök a* Ki-

rályné Cancelláriusságával

tiszteskedik , kinek is ko-

ronázás' alkalmatosságá-

val válláfa teszi a' koronát.

E' vs hires Weszprémi Ist-

ván , Hazai Irónak születé-

se fÖlde; több deréfc Iróink-

nak mint F. T. Kopácsi és

Horváth uraknak és jele»

Hazañaknak lakhelye.

W«fa, fó Mitau Orosz Helyt.

melly Windánái a* Bálti

tengerbe szakad.

Wéteres , tart. felsö Guineá-

ban az Elefántcsont parton,

nagyon tehetös Szerecsenek

lakják, kik ffiképpenaz Is-

sini fóból való halászatból

élnek, melly halászat na

gyon kezekre vagyon 's

nagyhasznot hajt.

ethersfield, helység Conne-

ctitut ész. Amerikai szabad

státusban, Hertfoldi Gróf-

sban, 300 h. sok pamut

terem benne.

"Wetter , vs az Osnabrücki

Hèrczs.ben Wetsehaft fóval,

egy világi Kisasszony in-

tézettel , mellyböl a' Kis-

aszszonyok felneveltetvén.

férjhez adatnak. Itt szüle-

tett ama' Tudós Vultejus

Justus.

"Wetter, fó , mellv a' Solms-

Laubachi Grófs.ban ered,
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es a' Niddába szaltad.

Vetterau , Vedoravia , nagy ,

kellemetes , es termékeny

tart. a' febo Rajnai ker.ben,

igy neveztetik Wetter bis

* foról , melly keresztül foly-

ja ; délrôl ész. felé , Fran-

fc entöl és a* Kin zing fó e*

redetétôl egész a'BergiHer-

czegségig terjed hi úgy,

hogy az eltörlött Érseksé-

gek a' Ritjnánal nyug. fe

lé a' Fuldai és Hesseni Hèr-

czs.gek pedig kel. felé ma-

radnak. Lahn fótól 2 rész-

re osztatik. Déli része melly

tulajdonképpen Wetterau-

nak neveztetik , magában

foglalja a' Katzenelnboge

ns aleó Grófságot, szorosbb

értelemben vett Nassani

Grófs.got , azután Dier ,

Idstein« Wisbäden , Weil-

burg, Solms, felsô Isen

burg , Büdingen és Hanau

Grófs.kat , Frankfurt biro-

dalmalmi vst , S. Wetzlar,

Friedberg és Gelnhausen

vsokkal. A' nyug. Wette-

tau pedig Westerwaldnak

neveztetik , mellyet láss

fellyebb : Westerwald a-

latt.

Vetterfeld , helys. Bavária-

ban, a' Regeni kver.ben, eZ

a* tartomány-torvényszék

helye. 4.

Wetter/iorn,(Égi háború szarv)

11746 láb magasságú hegy

Bern Helvecziai kant. igy

neveztetik , mert minden

égi háború. elött nagy zu-

hogás hallatik benne.

Wettersee , tó Svéd orsz.ban ,

a* kel. és nyug. Göthaland

kozött , 4 tart.nyokat ned-

vesit , igen mély , 15 mfd

a' hoszsza, <i tfi mfd a' szé-

lessége, 17 □ mfd térséggel,

és 46 öltiyire fekszik a' kel.

tengeren fellül. Ezen hajó-

záera alkalmatos tónak vi

se tiszta i hanem a' nagy

c4 -

azélvészek miàtt gyakorta

megzavarodik ; ezek ered-

nek benne, midön a' kén-

kÖ8 , és gyantás részkék fe-

nekétôl elfakadván felemel-

kednek 's zajos szélvészeket

okoznak. Шуепког a'hajd-

zás rajta^ nagyon veszedel-

mes. Mélysége majd na-

gyobb majd kissebb.

Venin , Voltinum , (cío «/

*6" E. Sz. «90 ,37/ 4g/r %

H.) vs a' Magdeburgi Her-

czs.ben , Saale fónál , he-

gyek és dombok között,

265 h. 2630 1. vsi oskolával,

hegvi tisztséggel , melly

Saal ker.ben a' kôszén bá-

nyákra ügyel, 6 szegények-

те ügyelö házzal , és nagy

kôszén bányával , melly-

ben 12 gödrök vagynak.

Vetzlar, fiajdan birodalmi vs

Wetterauban, és 1693—>8об

a'birodalmi kamara tör-

vényszékének lakhelye , a'

Német bir.nak felbomlása-

után Grófság lett, és a*

Franckfurti Nagy Hercz.nek

adatott ; fekszik a' Wetz-

bach és Dili fóknak Lahn

foba való torkolatjoknál,

nagyon egyenetlen földen,

es hegyekkel körül vett tá*

jon. 700 h. és 4260 1. ezek

között 100 Zsidók vannak ;

yagyon Tôrvényes oskolá-

ja, és öszvekapcsolt kath.

és luth. Gymnasiuma. Itt

1790 Károl FÔ Hefcz. Jour-

dan* seregjét megverte.

Weveighem , vs Fíándriában

3040 1.

SVeveisburg, pléb. falu e's vár,

egy dombon a' Paderborni

Fejeds.Iwm. Alm fónál.

Wexford , Grófs. Connaught

Irlandi tart.ban; nyuff.ról

Waterfolddal e's Kilkenny-

vel, ész. nyugról Carlow-

val, esz.rdl Wicklowval ,

kel.röl pedig és déltfil a»

tengerrel határozik ; 35 if$



□ mfd terjed ; vagyon 8

vsa » 14.3 ekklesiája ¿ 1 1438

h. és iu'2¿4o 1. részszerént

hegyes , részszerint pedig

más okokból nézve ñera

míveltetheto , és csak né-

melly helyeken termi meg

a' ftivet és kevés gabosát.

Lough-Ta derék tó benne ;

Blackwater , Bore és Sla-

ney fók nedvesíttik foldét.

Fö vsa.

\fexford, (6г° 21' E. Sz. 10°

48' К. H.) Slaney fónak a'

tengerhe való torkolatjá-

nál , 1410 h. 9000 1. és egy

könnyü hajóknak való ki-

kötövel A' vsnak vagyon

vára , és ásványos forrása,

kereskedik marhával és ga-

bonával.

"Wexholm , vs Upland Svéd

tart.ban i 1000 1. és Fried-

ricsborg nevezetü kastél-

lyal.

V/exiá-L'án , 1, Kronobergi»

Län vagy is Kapitánság.

WftzVtf , Vexonia , fô vs a* ha-

son nevü Kapitányságban,

Svéd orsz.ban , nem mesz-

sze az ugy nevezett szent

lótól, egy kis folyókának

mind a' kétrészén , széke

egy Püspöknek ; vagyon

Gymnasiuma, kis biblió-

tékával, kis könyvnyomr

tatómüvel , és 1400 l, kik

szónyeg fabrikákból , vas-

hutákból papiros malmok-

• ból , és kereskedésbôl él-

nek.

Vfeyda , vs Szász orsz.ban ,

• Neustädti ker.ben , hason

nevü fónál , 400 h. 2200 1.

gyapjúmateriát Jszovô he-

lyekkel , fazék csináló he-

lyekkel , fest&mívekkel és

ió papiros malommal.

"Weyer > szembetünö mvs Au-

striában, Ens felett, Traun

fertályban , 140 h. pléb.val

aczél és vashámorokkal , és

a' fö Bányásztársaság' In-

4"5 »■

spectoratussal,

Weyer , Wied-Runkel Herczer

gi falu Westerwaldban, e-

züst , réz , vas , és ó-

lom bányákkal , ezüst ol-

"vasztó hellyel , és bánya-

vizi mesterségekkel.

Weyerburg , uradalom , mvs ,

és kastélly Austríában,Ens

alatt , Manhardsberg alatt

lévô fertályban.

"Weywern, elébb regularis Ka-

nonokok' klastroma volt

Bajor orsz.ban , Isar ker.

ben , Mangfall fónál , ehez

nem meszsze több neveze-

tes darázskofejto helyek

találtatnak. Ama' termé-

keny völgy , mellyben

Mangfall folyik , ezen a' tá-

lán Mühlthalnak nevezte-

tikk

"Weyhenstephan, elébb klastrom

egy hegyen Baj'or orsz.ban,

Freysinghez közel , Isar ker,

ben, most «üketnéma inté-

zet helye.

"Weyherovo , Weyhersfrey, I,

Neustadt Weyhill , falu,

Hamp Angol Grófs.ban , egy

dombon, a'mellyen esztenr

donként egy iuhvésár tar-

tatik , melly Angol orsz,

nak legnagyobb vásárjai

kôzé számláltatik , ittkom-

16 és sajt is rakatik le.

Weymouth , (50o 38' É.Sz. 1,5a

K. H.) helys. és kikötör

hely Dorset Angol Grófs.

ban , Wey fó* torkolatjá-

nál, Melcombregissel egy

híd által kapcsoltatik ;ßooo

1. és igen hires tengeri fer»

dftvel. A* kikötöt nem le-

het használni.

Weypert , Cseh kir. szabad he-

gyi vs az Ellenbogni kerf

ben , a' Saxoniai határo-

kon ; 310 h. 2 papiros , 1 o-

laj malma, 1 fegyver fabr.

paszamant és csipke kézmí-

vei , 4 köszörülö helye, 3

csöraühelye vagyon. A,' föld
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termcktelen , azért a'lako- czeremonia tartatott.

sok nagyobb részént t:sak ytfhithaven , (E. Sz. 54o 25' К

zabot vetnek. Bányáiban H. 1.3o 20') vs a' Cumber-

eziist es kobált találtatik.

Van kath. pléb. temploma.

Wezep , 1. Weesp. ✓ •

Weiicon , váp es falu Zürich

Helvecziai kant. Pfäffikon

tónál , vannak benne pa-

mut sziivö helyek,

Whalsay , Schetlandi sziget ,

3 mfd a* hoszszasága , eb

ben és a' szomszéd Resting

és Lunnesting szigetekben

1,500 1. vagynak, kika'hajl-

fogásból élnek.

landi Angol Grófs.b. 12000

lak. és jó mesterség által

készült tengeri révyel. Leg

fôképpen kereskedik kô-

szénnet , melly siomszéd-

ságában közbe közbe 130 öl

mélységbôl , söt meg a*

tenter alól is 4satik A' ha-

jókázást 300 hajóval üzi

egész Nyugotindiáig. В ir

sófózéssel , galitzkö huták-

kal , kôtél csinálással , és

vitorla fábr.

Whanghai , Sárga Tenger, v. \y ftitestown , vs ész. Amerika!

Rorei tengeröböl , igy nevez- New-Jorki szabad Statusb.

tetik a' Bálti tengernek è- Heukemeri Grófs.ban.

gyik öbölje Chinaban. Whithorn, régi vs Vigton ne-

Whida, 1. Fidah. vü Scotiai Grófs ban 760 1.

\Jhiddj-Itle , ( Whiddy-szi- és 1 biztos révvel.

get) sziget a' Bantry öböl- "WAimable, helys. Kenti An-

ben Irland mellett, vafryon gol Grófs.ban a' tenger par-

öbölje, és termékeny földe. ton, Canterbury révet te-

Whigs , 1. Toryus. szi , és jeles kereskedése

Whitburn , helys. Scotziában, van.

nyug. Lothian Grófs.ban , Wiätka , Viäzk , Orosz Helyt.

patyolat fabr.vak ság Viatka és Káma mel-

Whitby , ( 540 33' É. Sz. 160 lett 222a □ mfd nagyságú,

45' K. H.) vs York Angol

Grófs.ban , North-Riding

ker.ben, Esk fónak a' ten-

gerbe való torkolat jánál ,

7.500 lakosokkal ; tenger ob

le , hajó építfthelye , irós-

vaj és koszén kereskedése

980000 lak. földe többnyire

róna , sok mocsárokkal, és

posványsággal , jeles erdö-

ségekkel; gazdag gaboná-

ban , lenben , méhekben ,

ió vadászattal , réz és vas

bányákkal 's a' t. Fô vsa :

jeles; közeliben vagynak Wiätka máskép Ektinow , fek-

timsóbányák is

Whitehall, Witahall nevezte-

tik az 1697-ben elégett régi

Palota Londonban , melly

Wesztmiinster mellett a'

Themsénél fekszik

meszsze a

palotától, a' hoi most csak

, nem

Sz. James kir.

szik Chlinovkának a' Wiät-

kába való torkolatjánái ,

(É. Sz. .580 20') 11З0 h. és

9000 lak. Lakhelye egy Gö-

rög Püspöknek , bir ieles

bagaría fabr. Archangel és

Sibiria közt való kereske

dése ej.

az ûgy nevezett Banque- Wiäsma , vs a' Smolenski O

tingshouse áll (mellyben rosz helyts.ban hason nevü

az elött a' külföldi követek

az ö béjoveteb k után pom

pás vendéfrséggel fogadtat

tak minden Zöldcsötörtö

fó mellett 3320 polgár lak.

kik gabonával és kender-

rel S. Pétervárával ieles кет

retkedést iiznek.

k'áa a' Koldus lábmosás Wiblingen, elöbbi Bençdiktj
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nus Apátság és falû 690 lab. ïViburg v. Viberg ,. (Finnueul

Würtemberg. a' Dunai or-

ezágbiróe. Illernek a' Du-

nába folyásánál. Iiier völ-

gyében , lakhelye a' fötiszt-

ségnek.

"tyiberg , Danus Megye JUtt-

landban 3a □ mfd. nagys.

72000 lak. jeles lótenyész-

- té¿sel , és más drága ter-

mésekkel ; foglal 6. vst 's

vskát, és 2 nagy kir. Tisz-

ségeket. Fô vsa :

Vïiborg, (É. Sz. 26Э 27' 11" K.

- H. 27® 6' 5'' egyszersmind

'Fô vsa egész Jiitlandnak,

régi, nagy, de népetlén ve

-■ mintegy 4000 lak. Lakhe

lye egy Püspöknek , van

oskolája, gyapju fabr. és

eszt.ként egy i4napig tar-

Soraen LinnaJ , Viburgum,

(É. Sz. 600 M' 42" K. H. ,500

ao') régi , megerôsitett fel-

leg-várral , és S. Anna erôs-

ségével fedeztetett vs Tran-

go Sundnál , a' Finnus ten-

gerôbôlnél. Lakhelye egy

görög Püspöknek , bir 80»

ház. mellyek közül 86 kö-

böl, a' többi fából vagyon

3160 lak. Görög, O^osz , é*

Finnus tempi, kis révvel;

lak. a' tengeren és a' szá-

razon némely kereskedést

üznek f kivált fával , szu-

rofckal, és kulimásszal. —

A* hason nevü kerül.ben 3.

üveghuta , 1 rézhámor, egy

posztó fabrik. és 18 fürész.

malom találtatik.

tó vásárja. melly 4-dik Ju- Wiek, ( E. Sz. 58o 30' K. H,

niusb. kezdödik, és Schnaps 143 38') f* vsa a' Caithness

napnak hivatik

Vfiburg, oros/. Helyt. máskép

Finlandia , elôbb Svéd tar-

tom mely 1742 és 1743- az

Orosz bir.hoz fcapcsoltatott,

fekszik a' Finnus tenger-

obolnél, és határos a' nem

rég ismért 's az Oroszoktól

vagy Wiek Grófs.nak é?zar

ki Scótziában Wiek fó tor-

kolatjánál 1000 lak. kiknek

fôbb meeterségek a' halá-

ezat , f&kép lazatz fogás a'

folyóban , es hering fogás;

a* parton ; teng, révje ye-

szedelmes.

elfoglaltFinnlandiával.Olo- Wiek , helys. Rügen szigetén

nezi, és délr. a' Pétervári ElóPomeraniában a' Vittaui

Helyts.kal. Ez 781 >/г □ hegy foknál.

mfd. 205000 Finnus, Orosz, Wioiensee , puszta a* Wolfen-

Svéd , és egynehány német bütteli Herczgs.ben Leun©

lak. hideg, durva , hegyes,

moesáros , 'e csak némely

helyeken termékeny. Föld

népe nagyobb részint csak

répával él ; a' marhate-

nyésztés sztik , de a' vadá-

szat és halászat igen jeles.

Lak.nak hibázik a' mester-

ség,szorgalorn, és a' kereske-

mellett 7 ház. és 100 lak.

E* felett látszatnak még a'

Homburgi várnak moho»

omladéki (E. Sz. 51° 54' 14«

K. H. 270 16' 54") magas

hegyen , honnét szép teres

kilátás nyílik. Lakhelye a'

régi hason nevü Uraknak ,

kik 1407. kiholtak.

désre kívántató kedv és ter IVickham , mvs a' Buckingham

hetség. A' Finnusok ronda, mi Angol Grófs.ban , ter

es csak a' régihez ragasz- mékeny völgyben , helye

kodó nemzet , melly még a' Tôrvényszéknek.

némely pogány szokásokat Wicklow, Grofság Leinster ne.

fenntart, most szabad em- vü Hiberniai tartom.b ésa,

berek , és a' tartom. 6 ker. ról Dublinnal , kel. György

?e van felosztva, Fô vsa: c&atcirn,áj4val , délft Wex*
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forddal , nyug. KildareveL, fó mellett , nagy Tá'rvény-

és Carlowval határos ; ter- ezék kerülettel.

eége 49 ^4 Q mtfd 4 vsal , Vfiden, Weiden, német mvs

58 Ekl. 7781 ház. es .33390 Mosony Várm.ben a' Fertô

lak. Ezen tartom. nagyobb mellett , a' Györi Kápta.-

részint hegyes , részint ki- lanhoz tartoziji , van egy

etlen es minden mivelésre kat. tempi, es szóloheggyel.

alkalmatlan; csak a' vol- Widewall-Hay , 1. South - Ro-

gyekben , és partokon üze- naldsbay.

tik a' foldmívelés , és a' W iderwärtigkeits- Insel , sziget

zab és krumpli termesztés. Uj - Georgiában Australiá-

Annál felségessebbek a'gyö- ban.

nyörüi romános hegy kör- W<>¿, Weed, Veda, Grófság

nyék, melly kelleraei vé- Rajna vize' jobh part.ján ,

gett Hibernia kertjének ne-

veztetik. Nevezetes a' töb-

Ъек ktízott a' két tempi,

völgye, mellyet magos he-

gyek vesznek körül , és a'

ho! még Glendalagh vsa

nyomdokira találni. Az ás-

ványok országa rezet és va

sat ád. Fo vsa :

Wicklow , (E. Sx. S »° 28' K. H.

109 57' Leitrimnek a' ten-

gerbe való torkolatjánál ,

3000 lak. kis révvel , gabo-

na és marha kereskedéssel.

Itt fôzetik a' legjobb Hiber-

niai ser*

Wicht , kis fó a' Baseli kant.

Helvetiában , hoi az a* Raj-

nába szakad.

WidjA, I. Juda.

VJidawa , vs ú] Lengyel Kirs.

ban Kalischi oszt.ban.

\Jiddern, vs Würtembergáb.

alsó Neckari oszt.ban Jaxt

fó mellett 980 lak. hajdan

hires volt az ó rabió vara

végett.

Vfiddin, Bodón Vidinum, e-

rös fovsa azon nevü Basa-

ságnak Török orsz. Bulga-

riában a' Duna mellett ,

mintegy '¿0000 lak. Lakhe-

lye a' Basának , és egy Gö-

rög Püspoknek ; hir- egy

Duna szigeten kis erösseg-

gel.

Widen , szép vár és urodl. a'

Stubenbergi Uraságé felsô

Stayerba Brucki ker. Mura

hol ebbe a' Wied fó bésza-

kad , a' Trieri , Cölni , Say-

ni ; és Isenburgi tartom ok

között a' Westfáliai kerül.

hez , Westfáliai Grófi bank-

hoz, és a'nyugoti tar.hyok

Rendjeinek Ëgyességéhez

tartozó. 1595-tól fogva fel-

sö és alsó Grófs.ra osztatik.

Amaz Wiedrunkel név alatt

ill, a' Runkeli, Dierdorfi,

Isenburgi uradalmokból az

Urbachi, Puderbachi.Warn-

bachi , Dreiszi , Bauba-

chi , Freyrachdorfi Eklési-

ákkal egyetembe. Ezeknek

birtokosa ï7fli. 2-dik Leo

pold Cszászártól a' bir.béli

Fejedels.gek kozzé emelte»

tett. Ez 1801. eszt. Francz.

országnak általengedni tar-

tozott az Cric hingeni Grófs.

tCreange) délnyug.ról Saar-

irücknek 2 O mfd 4000 1.

és 20000 for. jövede'emmel.

Ö megkapta a' Neuerbur-

gi, Altviedi , Cölni tisztsé-

geket, és a' Willmari pin-

czét 2 □ mtfd 6000 lak. és

96000 for. iövedelemmel ;

a' két elsö fekszik a' Wie-

di és Willmari Grófs.gtfk

mellett, nem messze Ait-

wiedtól. Ö és az ó legtöbb

Alattvalói reformat. Lak-

via : Dierdorf. Az egészU-

rod.nak nagysága 10 □ mfd

18000 Jobbágyot, 1 mvst és

17 falut foglal looopo for.
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jövedelemmel. Ezen Grófs. fö ker. az Oriás hegység*

töviben Lausitz patak mel

lett, gyolcs és kályha fa-

brikával. ,

WiegUadt , (E. Sz. 40O 47') k.

vs Austriai Silesiában Trbp-

í>ól a' Dierdorfi, Altwiedi,

és Neuerburgi Tisztségek ,

az abó Isenburgi Grófs.nak

része , és a' Runkeli urad.

nak egy része Lahn fó bal-

ján a' Nassaui, a' Wiedrun-

keli urod. pedig Bergi or-

szág felsóség alatt állana-k.

Az alsó Grófság Wiedneu-

wiednek hívatik , és ez is

a' Nassaui Felsóség alatt

paui Herczs. és ker.ben, ta-

-kácssággal, kath. pléb, és

oskolával 199 h. és 1380 lak.

Wiehe, kis vs Szász Thüringí

kerül.ben 1/2 ór^nyira JJ(i-

strut fótól.

óll, mindjárta* Rajna mel- Wiek , falu Svéd Pomeraniá-

lett , ide tartozik: a' Neu-

wiedi vár és vs , az Alten-

wiedi Helys. és Eklesia, a'

ban a' Rik folyó* torko-

latjánál , itt van a' Greifs»

waldi rév. . ; . •

Braunsbergi, Friedrichstei- "Wiek , 1. Pautzke.

ni , Montreposi várak , a-

zután a' Heddersdorfs, Feld-

kircheni , Bieberi , Honne-

feldi , Rengsdorf! , Anhau

ten! , Grent/hauseni , Als-

bathi , Nordhofíeni , Sel

ters és Rückerodi Eklesiák.

Ez a' Wiedi másik Gróí'hoz

tartozik. Lakóhely a' Raj

na mellett szép , ez és a'

Wiedi helység mellett áll

egy elpusztult hegyvár. A*

Wiedrunkeli Fejedelem e-

löbb örökös Marchalja vólt

a* Luxenl urgi Herczs.nek.

Már a'Párisi békekotés ól-

ta a' Prusszus fó hatalom

alatt van. .

Wieda , Plébaniás falu hason

nevü fó mellett a' Halber-

stadti Herczs.ben 151 ház.

1020 lak. r.agy Fatárházzal,

vashutával , kementzével ,

2 hámor huí aval, és rúd-

vas hámorral.

Wiedenbrück , E. Sz. 51O 50' 30"'

К. H. 15° ,57' 22" vs az Os-

nabrücki Herczs.ben Emse

fó mellett, egéeséges és ter-

mékeny 2.5.5 h. és 1800 lak.

2 ispotállyal , egy beteg és

l árvaházzaí , f&képpen

marha tenyésztést és fold

mívelést üz.

Viiegandithal, kis jól épültvs

felsö Lausitzban Bauczeni

Wieibark, 1. Wiilemberg.

Wielichow , kis vs a* Poseni

N. Herczs.ben.

W itliczka , (Vielitschka) vs

Nyugott Galitziának Boch-

ni kerül.ben 500 h. hires a'

csaknem kimeríthetetlen,

sóbányájáról, egy mfdnyi-

re Kraltotól, nyug.ról Lem-

bergnek egy völgyben. A'

sóbányák kiterjednek к el.

ról nyugotra mintegy 6oq>

délról északra valami «00,

és a.' legnagyobb mélység-

ben több mint 80 ölnyire ,

illy ölbe 10 lábat szémlal-

va. Még a' vs alatt is van-

nak bányák. A' menetelek

a' föld alatt igen téreesek.

Az ollyan helyek , melyelp-

bol a' só ásatott, és még

ásatik , kamaráknak nevez-

tetn*k , sokak ezek kózül

tárházok gyanánt használ-

tatnak , holott só hordók,

és széna tartatik, vajey pe

dig ló istállókra fordíttat-

tak. Némellyekbôl Kápol-

nák formáltattak , éssóból

kivágott oltarokat foglal-

nak." A' só képtelen nagy

sofcaságban fekszik , mel-

lyekból kbbök vágatnak.

A' sókovek színe setét szür-

ke. A' vs bir kath. fó os

kolával , fó só tisztséggel ,
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¿s bánya tôrvényszékkel , tálynak kerület vsa S. Pöl-

egy pléb.val és kath. lak. ten, 's ezen fertályban több

• Az idevaló sóbányák eszt. gabona termesztetik mint

lient mintegy 700000 maze* az el&bbiben; terem benne1

sót száUítnak, és több mint jó sáfrán is.

^00 embert foglalatoskod- Wiera , egy az Orcadiai szi-

tatnak. A' vs és az egész getek közül kicsiny , de ter-

eóbánya birtok az 1809 ki mékeny gabonában.

Bécsi béke ¿lta közös Au- Wieringen , sziget a' Zuydi

stria és a' Varsói Hercz.ség tengerben Hollandiában ,

köztt; de ennek vezetését , Medenblick vsának által

egy I8i2. egyesülés által 10 elleneben,

esztendöre Austria vette ál- Wierolax , Velax , Eklésia és

tal; most Austria birtoka. rév a' Finnus tengeröböl-

Wiclkiszce , vs GaUitziában , nél, a* Viburgí Orosz hely-

Lembergi ker.ben. taftóságban.

Wielke Strelcze , 1. Nagy^-Stre- Wierowdn , falu Morvában ,

litz. Ollmützi ker.ben egésséges

Wieikominz , Wilkominitzia , kúttal.

vs Swienta vizénél Wilnoi Wiersen , vs a' Jülichi b'irtok-

Helyt.ban Orosz birod.ban, ban 4400 lak. bir gyolcs

Litvániában , egy köszik- fabr.val.

lán épült várral. Wiesau , falu Sagan nevü al-

Wielun, kis de jól épült vs uj só Silesia Herczs.ben üveg

Lengyel orsz.ban Kalischi hutával , hol függö gyer-

oszt. Posna fó mellett 960 tyatartok , pikszisek , csé-

lak. és Piarista Collegium- szék *s a' t. készítetnek.

mal. Wiesbichhorn, 11000 lábnyi тц«

Wielyn , 1. Filehne. gas hegy Bavariában Sal-

Wien , folyó alsó Austriában, zachi ker.ben. ?■''"•*

melly a hegypatakokból e- Wiese Lauka v. Luka , helys.

red, a' Bécsi erdöböl Bu- Moryában Iglaui ker. Igla

• Dersdorf és a' t. felé foly, mellett, kastéllyal, major

és Bécsnél a' Dunába sza- ral , pósztó kézimívekkel ,

kad. pléb.val , 10,3 h. és 780 lak.

Wien , lásd Bécs. Wiese , falu Austriai Silesiá-

Wtenerherberg , pléb. falu Au- ban a' Jägendorfi Herczs.

striában Fischa mellett, Troppaui ker.ben Arany fó

nem messze Bétstól. mellett bir 90 h. 550 néroefc

Wienerwald, Becsi-erdö, nagy ajaku lak. kik foldmívelés-

erdö alsó Austriában a' Bé- bol , lenfonásból , fejérít-

csi erdö alatt levó í'ertály- tésbftl. és a' fából élnek, 1

nak ker.ben. Fö vsa Bécs, örlft malommal , egy sava-

és ezen Fertálynak lak. leg nyú kúttal.

fökeppen szöllömivelesböl Wieselburg , 1. Mosony.

élnek. A' legjobb neme e- Wiesen, fó Baden N. Herczs.

zen boroknak, mellyek az ben , mely a' Rajnába öm-

Austriai hegyiboroknak ne- lik , ettftl vette nevét a*

veztetnek, Klosterneuburg- Wieseni ker.let , melly 105,

nál , Grintzingnél , Nusz- г.40 lak. foglal ; és fö vsa

dorfnál , Brunnál és Gum- Lörrach.

poltskirchennél terem; a' Wiesenbad, nagy ház hegvek

ÍJécsi erdö, felett levo fer- köiött, melyben meleg fe*«



dôk készíttetnek , a' közel

fekvö Wiese falu vette ne-

vét , a/. Meiszen Er/.heeçyi

Iter. i. óranyira Annaberg-

töl. Ezelött Sz. Job ferde-

iének , egy hajdani Sz. Jób

templomától neve/tetett.

Ezen í'erdo néraü némüké-

pen hasonlít a* Károly fer-

dejehez(Karlsbad), de ivás-

ra nem használtatik.

"Vtietemteig , kis vs Würtem-

bergában a' Rainai és Fibi

cszt.ban. Magos hegyek kö-

zött Fils mellett, nao lak.

szép várral , jó erdövel , is-

potállyal és ta kátssággal ;

leles raarha vásárokat tárt.

"Wiesent , hallal ffazdag folyó

Bd variaban Reffen ker.ben

melly közel Erpfentzellhez

ered , ésVorHi szomszédsá-

gában a' Dunába torkol.

lVictenthat t az Erzhíagyi ker.

Szász orsz.ban egy mfd Jo-

achim~thaltól , a' Cseh ha-

tároknál 188 ház. felsft és

alsó Wiesenthalra osztatik.

Felsö Wiesenthal kis bánya

vs , melynek Scheibenber-

gel egy bánya tisztsége van,

és a' bányákból és hnmor

mtihelyekbol , valamint a'

csipke kereskedésbol is jó

élelmet nyer. Ottan szép

lövo fegyverek , gombos ,

és haj-tök . pántlika , pa-

s/.ománt , és csipke késztil.

Alsó Wiesenthal ellenben

réffi bánya helys. 2 hámor-

ral , által ellenben fekszik

a' Csehwiesenthal , melly

csak egynehány házokból

¿11, és az úgy nevezett Né-

metwiesenthaltól egy ha-

tátpatak által választatik.

Wiesenthal , pléb. falu a' Kal

ten Nordheim i Tisztségben,

Hennebergnek Veimari ré-

széhen.

Wiesentheid , Urad. vár és fa

lu Würtzburgban, a' Schön-

borni Grófok eggyik lineá-

jához tartozik 3 1/4 O mfd!

térsége , és 9200 lak. van.

A' hason nevü mvs 1000 lak,

bir.

Wíetlisbach , bis vs Solothurní

kant. Helvetziában.

Wietze , falu a' Lünneburgi

birtokban , hason nevü fó

mellett , hol földi olajra

találni. • с * ; *

Viievert , falu-Friziában on-

nét esméretes , hogy a' La-

badisták itten telepedtek le.

JVieflisburg , Avénche elöbbi

tisztség a' Bernai kant. most

egy része a' Vaadi kant.к

Helvetiában , csekély vs ,

(haidan jeles) szép várral,

egy tetón Broye mellett.

Itt sok Róraai régiségek ta-

láltattak.

Viiggau, vs a'Lancasteri An*

golGrófs.ban Dowl. s folyó

mellett 1 íooo lak. sok ágy-

materiát és vas munkákat

készít. Van itt egy forrás ,

melyb&l meggyúlható gñz

emeíkedik fel. A' szomszéd-

ságba fínom világos szén

találtatik , mellyel erôs ke-

reskedés üzetik.

Wigger , fó a' Luzernai kant.

Helvetziában ered , és az

Aargaui kant.ban az Aarba

szakad.

Vfigkt \ Vectis, sziget a' Ham-

pi Angol Grófság' partján „

ettftl az, 1—7 mtfd széles

Solenti csatorna által,melyT

nek sebes folyása van , vá

lasztatik el. Magosra fel-

emelkedik a' tengerbol ,

semmi egyenes partía sints,

25 Angol mfd hqfszú és 4a

s / él es, Medham vagy Me

dina folyó által keleti és,

nyugoti Medinára osztatih

keletröl nyugotnak a' Do-

wusi hegyláncz hasítja ke-

resztül , mely jeles legelö-

kön nagy juhnyájakat táp-

plál. Déli kornyékei hit-

vány földel birnak, de Щ,
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északi réêze ezorgalmatos- W*hchnei-Vfolotctchok , ui ker.

san míveltetik ; terem bú

zát es árpát, melyböl több

mint jfü része kivitetik ;

vagyon pipaagyagja, kris-

tály fövennye , üveg por-

tékai , és kenköve. Lakos.

száma 24000. Fö helye :

Newport.

f^igry г kerül. vs U) Lengyel

Kirs, a' Lomzai oszt. egy

tó mellett kath. Püspökseg-

gel , mellynek Püspökje

Gradz szaba lakik egy

Tisztikarnak , es egy Ka-

maldulensis Remete klas-

tromnak laka,

Wigtotiy helys. a* Cumberlan-

di Angol Grófs.ban durva

materia fabr. .

Wigton, helys. a' hason nevù

Grófs.ban déli Scotiában ,

. bir 100 lak. csak csekély

gyapju portéka fabr.val és

haszontalan révvel.

yiigtonshire , Grófság déli Sco

tiában , ész.ról Airshirevel,

és a' tengerrel, kel. Kirkud-

brightel , és a' Wigtoni ö-

böllel , del. és nyug. a' Hi-

berniai tengerrel határos ;

469 □ mfd és 22920 lak. fog-

lal. Nagyobb részint a' ten.-

gertöl körül van véve , és

abban több öblöket formât. Víildbad ,

A* parti kornyékek legterr kis vs

mékenyebbek , és zabot ,

árpát 's krumplit terem-

nek. Belsejét terraéktelen

hegyek fedezik marhái-ko-

zül különös fajbéli kis ju

ba igen bö gyapjat ád , a'

marhatenyésztés és a' ha-

lászat i^ jele¡>. Folyói kö

zött van Cree

és a' Tavai között Moch

тип és Riau a' legnevezetes-

sebbek.

*Ni?tatsch, 1. Bihatsch.

W¿^r, kis vs és vár magas

vs a' Tweri Orosz Helyts.

Msta és Twertza fók mel

lett , mellyek itten egy

mesterséges fó által öszve-

kapcsoltatnak , 's a' Péter-

vári út mellett , mely

Moskvába vezet. Bir 80A

haz. 1 fal. és .3300 lak. kite

a' portékák általvitelébol ,

hajókázásból, kivált a' mes

terséges folyón , mellyerx

eszt.ként 3000 bárka najóle

foglalatoskodnak , portéka,

és termes kereskedésbôl él—

nek. ■— Foldmívelés, mar-

ha tenyésztés , halászat ,

hajókázás , hajócsinálás ,

fa és termés-kereskedés a*

fó élelem ágai a' hason ne

vü kerület lakosinak.

Rilchingen , helység a' Schaf-

hauseni kant. Helvetiában,

bir vas bányákkal.

Wiídaipen j (Vad havasok) igen

magos , valóban durva 's

vad hegy felsö Stajerban a'

Brückt kerület , és Austria

között ; nem kell felcserél-

,ni ezt a' hason neyü^ falut

a' vashámorral ugyan ezen

kerül.ben , Saltza mellett ,

melly szörnyü vad hegy

kôrnyéken fekszik.

(É. Sz. 47° 8' 17")

Würtembergában ,

Schwarzwaldi oszt.ban Enz

fó mellett 1700 lak. hires ,

és mind a' szegények mind

pedig a' gazdagok számára

alkalmassan elrendelt fer*

dövel , mellynek víze ol-

lyan meleg , hogy tojást is

lehet benne fözni.

Ket, Luce, ^iidberg, vs Würtembergáb,

Schwarzwaldi oszt.ban Na

gold fó mellett 1740 lak. kik

többnyire gyapjuból kü-

lombféle matériát készíte*

nek.

tetón a' felsô Rajnai frantz. Wildberg , kis vs egy sántzal

oszt. Münster és Türkheim

között.

a' Brandenburgi közep

Márkban Ruppini ker.ben.
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IVititmann , bányavs a' Hartz

hegyeken Innerste mellett,

160 ház. és 1000 lak. Han-

noverai és Braunschweigi

hoz birtok.
■Wildenbruch , vár és tisztség

eló Pomeraniában a' Neu-

roarki határoknáL Régen-

ten a' Templariusokhoz >

azután a' Heermeisterthu-

mi János rendjéhez tarto-

7.ott. A* Westfáliai békes-

ban Grätz ker.ben egy dom-

bon a' Kaináchnak a' Mur-

ba folyásánál 2 hidakkal

mind a' fon több mint 110

h. és prsz. fejedelmi Dé-

kánsággal mellette van.

Wildonerberg , (46° 52' o" E.

Sz.) 294 öl mázas hegy u-

gyan azon fekszik a' félig

szélyel omlott felsö Wildon

kastélyal , találhatni ittea

csigákat boségben.

eég után a' Svéd koronának Wildschütz , falu Austriai Si-

engedtetett , mellytöl 1679- lesiában, Neisze Fejeds.ben

ben Brandenburghoz jött ,

és egy kir. tisztséggé vál-

tozott. A* Wildenbrucki

vár hason nevü tó mellett

fekszik.

WiidenfeU , Gróf Solms - Wil-

denf'elsi uradalom a' Szász

Troppau ker.ben vannak

160 h. és 1050 1. a' kik né-

met beszédmóduak , egy

kath. pléb.val , és oskolá-

val , egy ispitállyal , egy

serfözö házzal , 3 örlö mal'

mokkal.

Értzhegyen Muida mellett, WUdst'á.dt , k. vs a* Franczia

1/4 Q mfd a* alsó Rajna oszt ban.

"Wild*nfeh vsával, 2,{o ház. és Vfildstein, (felsft és alsó) »

1500 lak. kik kaptzakotést, Cseh országi faluk és kas-»

és gyolcs szovést üznek ;

van itt egy jól elrendelt

oskola is. Ezen kornyék-

ben szép márvány fejtetik.

YiUdenhaus , falu a* S. Galleni

kant. Helvetiában , szüle-

tése helye a' Zwinglius Ul

rich hitbéli Reformator-

nak.

Vfiidenschwert , Wilhelms

werth, helység 254 h. Cseh

orsz. Chrudimi ker. Espe

raste* tempi.mal. Csehül

beszéllo lak. kozépszerü

fold és lenmivelésbôl,gyolcs

szövesböl , posztó csinálás

Cseh országi faluk

télyok Eger ker.ben »80 h.

és derék agyaggal.

Wildungen, alsó Wildungen

vs Waldeck Grófs.ban hol

veres réz , vas , és ónbá-

nyák vannak. Van benne

deák oskola és egy árvák

háza ; 2 hegyeken fekszik ,

egy része melyhez a' kas-

tély tartozik egy magas

boszálon van és ó Wildun-

gennek neveztetik, a* más

része vaiamennyire alacso-

nyabb mellytöl nem mesz-

eze 3 jó savanykútak talál-

tatnak.

ból , szabad bor mérésbôl, Willensk , 1. Wilna.

valamint er5s ló , és szar- Wilhelminenort , mulató kas-

vas marha vásárokbói él-

nek. Ezeû kornyékben kü-

lbnos jó széna találtatik.

Widervank , vs Gró'ningai tart.

2720 lak.

tï'ildcjhausen , (E. Sz. ¿20 54'

31" K. H. 26« 4' 3") vs a'

Bremai Herczs. Hunte mel

lett 344 h. és 2400 lak.

Vfiidon, mvs alsóStajer orsz.

tély Oels Fejeds,ben Sile-

siában.

VHlmhelnubad, (Wilhelm fer-

deje) ásványos forrás és

mulató kastely Hanau Fe

jeds.ben szépen és ékesen

van készítve; a* ferdfti je-

lesek.

Wilhelmkátja , egésséges for

rás Henneberg Szász orszá
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gî részében л/г nafre Schien- ten- a* Steinhuder toban

singentöl. Lippe - Schaumburg Grófs.

WiÜielmsbarg , mvs Austriá- ban. Az ërzft katona aereg

ban az Ens alatt a' felsö hadi idökben a' Leinen és

Bécsi erdö fertályban. Tra- Weseren való hajókázást

sen nyug. partján pléb.val, megakadályoztathatja;rno8t

és Dékánysággal. fogház.

Vfilhelmsburg , mvs Lünebur- "Wilhelmsthal , nemes vska

gi Herczs.ben az Elbének Glatz Grófs.ban a' Schnee-

egy ezigetén tart, a orszá- bergnek tóvénél 69 h. és

gos vásártt 360 1.

^ilhelmsdorf , falu Baváriá- 44ilhelmtthal , raulató kastély

ban Rezat ker.ben 64 h. e- Eisenach fejedelemségben.

redetiképp Telepedósek a' Vfiihelmsthal , 1. Catharinnen-

Franczia szokevényeknek, thai.

most sokkal több luth: Iák Witfe , fó Orosz bir.ban melly

ják. Az igen jó gyapjú és Wiljiánál el folyván Kow-

gyapott harisnyákra való nónál a' Niemenbe ömlik.

fábr. és a' finom fonatalok "Wilkesbarre , fö helye Luzer-

szerzik a' lakosoknak kó- ne Grófs. nak a' szôvettsé-

vér élelmeket , mert ezeo ges ész. Amerikai Pensyl-

Íortékák legalább eddig vania tart.ban a' Susque-

öbnyire idegen tart.nyok- hannah mellett 45 h.

ban küldettek a' honnan ^ilkhioshen, Welkisz falu Cseh.

ezen helyre sok pénzgyült orsz.ban Pilsen ker.ben 33

és innen ismét forgasba h. egy kastélykával kath.

jött. kápolnával, és koszén bá-

\VilAelmsdor/, L Wilmsdorf» nyával.

StfilhelmsMhc , 1. Napoleons- ^ilkomirt , kis vs az Orosz.

höhe (Napoleon dombja) Wilna Helyts.ban a'Schwie-

W ilhelmsinsel , (Wilhelm szi- ta mellett.
gete) 1. Tramara. ^illanow, falu Magyar orsz.

\filhelmsstadt , (Wilhelm vsa) bon Ärva Várm.ben van

vs Glatz Grófs.ban nagy vászon fabrikája.

keritett vadász kerttel» VtHlanow , kir. raulató kas-

tV'ilhelmsstadt , (Wilhelm vsa) tály Warschau mellett.

jól épült és népes vs Curas- tV'illebadessen , (31 o 37' 53'/ E.

sao szigetben nyug. Indiá- Sz. 16* 40' го" К. H.) vs

ban egy a' legszebb és leg- Paderborn Fejeds.ben Net-

gazdagabb vsok közül az te fó mellett 130 h. és 900

Amerikai szigeteken Szé- lajt.

ke a' Helytartónak tobbje- Wi/lemberg , Lengy. ^ielbark,

les épületekkel egy Zsidó 23' 42" E. Sz. 38o 34'

*sinagogával, S. Barbara v. 35" К» Й.) vskel. Pruszszi-

S.Anna öbölb. bátorságos ki ában Neudenburg ker.ben

kötövel, melly Amsterdam » az Ömulof és Sawitz fók

erôsség által az öböl kez- eggyesülésénél a' mellyek

deténél védetik , eddig je- ezentül Schefke nevet vi

les kereskedést ftzott Spa- selnek » 184 h. 1400 1. gyap-

nyol déli Amerikával. , iú szövetellel és egy vas-

VfithelmtJtein , ($2° 27' 50" E. , hámorral.

Sz. 26° 57' 5" K. H.) erös- Willemítodt, kismegerössitett

»ég egy mesterséges saige- ys Belgyiom orsz.ban Bra
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Ьantia tart.ban a' Hollands- ségbol merítetik. Ezen vár-

diep mellett egyenes út- nak egykor szép kertjei

száKkal jól épített h. es jó voltak és 172j-ig széke volt

liikötö helyel. az Eichstädt! Püspöknek.

¿¿¿tínóerrg , h* vs kel. Prusz- WilllcAow , vs Posen N.Herczs.

szia orsz.ban mellynek tá- ben.

]éUÁzi sok vaehámorok van- ^HUsau, fb helye a' hason

nak, nevü vidéknek Luzern kan-

Ï i Iiiam erôsség, 1. Inverlochy. tonban Helvetiában gyö-

Villiamsburg , vs a' Virginia nyörüen épült, élelmesvs-

ész. Amerikai szpvetséges ka a' Wigger fó es az or-

tart.ban James, és York szágútja mellett, van kas-

fok között számlál 230 h. télya és a' tanácsházon ki-

és a* kozgyülés a' Tanács vül még több kellemetes

há/.án vagy Kapitoliumon épületei.

jön öszve van egy gazda- Wiilfhamtrand , ^6l° 8' É. Sz.

gon megajándékozott Col- 450 г' К. H.) kis palánkok-

legiuma és némelly erôssé- kal körül vett négy szeg-

gel. Széke a' Virginiai Püs- lett formában építetett v»

pöknek. Sinor egyenessé- az Orosz Wiburg Helyfce.

güek úttszái mellyek egy ban 300 1. és alig szembe-

mástól egyenlö szegletben tünö épületekkel Lap-wesei

vágatnak által. Ambár a' tónál Wora fó mellett melly*

há/.ak csak fával éb zsen- 37-Orosz mfdnyi távoíság-

delyel fedetnek mindazon- ra. Iniatra mellett egy szép

által az egész kellemes te- noha nem magas de la ttl-

kintetet ád. A* fö úttsza 3 nyi széles vízzuhanástfor-

fertály Angol mfd Hoszsza- máí egy koszálszorúlatban¿

ságú és 100 lábnyi széles- Üz tartományi kereskedést,

A' Williamsburg jelességei ^illomitt , Wilheimicz , Wil-

kôzé tartozik az is hogyáz henicz, Willimow, ved vs

alkalmatlan Moskitáktól 103 h. Cseh orsz.ban Saatz

(legyek neme) szabad. ker.ben régi kastélyal es

Williamiport , vs ész. Ameri- kath. pléb. templ.mal.

kai Pensylvknia Szovetsé- Wilm , tó Pomerániában hi-

gestart.banLycoming Gróf- res a' sok menybalakról.

s.ban kel. partján a' nyug« Yfil/nington , vs ész. Amerikai

Susquehannah fónak. Delaware Szôvetséges tart.

illibaldsfierg , hégyJBaváriá- ban 618 h. 4800 1. kik kö-

banfelsöDuna ker.ben Eich- zott ,580 Quaekerek t egy

städt mellett Sz. Willibald- Akademiával selyem mate-

tól neveztetett igy a' kinek ria, karton és más fabr<

ezen volt lakó nelye, va- kal, ieles kereskedést üz.

laraint a' rajta lévô vs is."Wilmtdorf , falu Silesiában

Vfillibaldtberg , Willibald vsá- Kreuzburg_ ker.ben vannak

nak neveztetik. Ezen erös- vas bányái.

eég csekély figyelmet ér- TVilmsdaf, Wjhelmsdorf falu

demel mivel a' szomszéd- Grófs.ban ásványos forrás-

hegyr61 könnyen öszve lö- sal.

völdoztethetik. Nevezetes Wilna , Orosz Helyts. Kurland,

benne a' 200 ölnyi mélíy- Minsk és Grodno Helyts.

«égü kút holott a' viz az gok , a' kel. tenger és a'

Altmiihlfoval egyenlö roély hajdani kel. Pruszezia ko
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zött mellytBl egy részére ságokat tesznek.

Niemen fó által választa- Wilsdurf, к. vs Szász orsz.ban

tik. Térsége 9.50 p nitd Meiszen ker.ben 200 h.

800000 1. kik Lettek , Len- Wiltnack , k. nemes vs Prieg-

gyelek , Görögök , Zsidók, nitzben Plattenburg ker.ben

Hémetek, Czigányok és más Karthan fó mellett 241 h.

idegenek. Ezen Helyts. egy és 1320 1.

része volt Litvánia Nagy 'Wiijonviiie , helys. ész. .Ame-

Herczs.nek melly 1794 az rikai Pensylvania szovetsé*

Orosz bir.hoz lépett. Tbb* ges tart.ban Northampton

nyire róna általjában ter- Grófs.ban, vitorla vászon

xnékeny , jeles barorntar- fabr.val.

téssal és vadászattal azu- Yfilstein , ve és helys. fels5

tán halászattal jól megál- Rajna ker.ben Wild ésRaj-

dotttart.szükolkodvén fab- na Grófs.hoz tartozik.

rikák nélkül , csak a'" föld Wüster , fó Holstein Herczs.

termésekkel vaió kereske- ben melly Cuden tóból szár-

dést üz. — A' Helyts. 1Ц mazik és elöször a' Stüre-

ker.re oszlik. FÖ vsa : vel eggyesül azután evvel

ЦГЦпа, (54° 4i" 2" E. Sz, 42© eggyütt az Elbébe s/.akad.

¿6* 15" K. H.) régi jeles vs Wilster , vs Holstein Herczs.

a* Wilikának a' hajókáz- ben a' hason nevü fó mel-

ható Wiliábavaló torkolat- lett mintegy 1900 1. A' kö

jánál több dombokon 2 nagy

kül vsokkal mellyek Anto-

kolla és Rudaischka név

rülfekvö tájékon , melly

Wilstermarschnak hivatik

igen ió sajt készíttetik.

vel illettetnek, 20900 1. 30 W//r , Grófs. Angliában ész.

¿at, 3 görög , 1 luth, és ról é* ész.nyug.ról Glouces-

ref. tempi. 1 mecsettel a' terrel , nyug. Somersettel ,

Tatárok számára, 1 zsina-

gógával és egy klastrom-

mal. Hajdan fó vsa volt

Littvánia Nagy Herczs.nek

egy kastéllyal , melly mel

lett van pompás kastélyi

templom Sz. Casimirnak a'

kinek ezüst koporsója 30

tnázsásnak mondatik , szép

kápolnája éstemetp helye;

széke egy görög Erseknek

és egy kath. Püspöknek,

tcath. oskolának , csillag-

vizsgáló toronynak. Görög

theologiai Collegiumnak ,

Piáristák klastromának ,

Tanító intézetnek a' hajó-

sokra nézve, orvosi társa-

ságnak , Philantropi (em-

berszereteti) társaságnak a*

azegények gondviselésére.

A* kereskedés ki terjedett

''s virágzó , az itteni Zsidók

§ok váltásbeli foglalatos-

délrôlDorsettel, délkel.rôl

Hampal , és ész.délról Berk

Grófs. kal' határps. ,52 □

mfdken tart. 24 vst , és

várt , 304 Ecclezsiát, З0140

h. 18,5110 l. A' déli tájékok

termékenyebbek* mint az

északiak ; Kozépett.vannak

puszta térségek , mellyek

a' Marlboroughi homok ha-

lomra , és Salisbury lapály-

ra oszlanak ; Derék legeló

helyeket nyújtanak a' nagy

íuhnyájaknak. A* völgyek

bövelkednek rozssal, és az

egész kôrnyék az Angliai

elö idobeli régiségek által

nevezetes. Azész.nyug. réez-

ben jeles a' szarvasmarha

és disznó tartás és igen e-

gésséges sajtok készítetnek.

Fában és koszénben fogyat-

kozás van innen kevés a'

fábrika. A* leguagyobb fók

a' felsß
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* felsë 4s alsó Avon, a ' mi Herczs.be foly mig rie'm

South , Willy ésa* Nadder. messze S. Magnustól Bruch-

?ö vsa Salisbury. nál a' Weserbe szakad.

•¿ten, Vi yfiltau , (Hajdan Wimmís , \ól építetett mvs,

^elliden.a Wiltina ) falu, Helvetiai Bern kant.ban a*

Tyrolisban 1/2 órányi Ins- Siemen vôlgyébeny tartló-

brucktól a' Sill mellett egy vásárokat.

igen szép klastrom épület- Vfimpassing , ném. falu Soprou

tel és egy íürész malom- Várm.beu Magy. orsz.ban,

mal , mellyben fejér már- a' Leilha mellett egy hid-

vány lapok , és pompas asz- dal az Austriái határaknál

tal lapok készítetnek. A' F. U. Herez. Eszterházi, a*

Ы.-elóttáll egy régi római falunak a' Leithán tul lé-

oszlop oly felrással, melly vö része az Austriai földört

egy itten keresztül menö van és egy más tör'sökös

római utra mútat, melly- ürad.mal bir. Van itt egy

ЪЫ még más maradékok 13 kath. tempi, egy harmin-

fenn vannak. czadtisztség , póstahiva-

Wilton, helys.az Angliai Wilfc . t¡al és szölö mívelet.

Grófs.ban, a' Willy és Nad- Vfimpfen a hegjren, Cornelia*

der oszvefolyásoknál 9000 . vs a' Hessi Starkenburg Fe-

1. fö hely Angol orszwban jeds.ben közel a' Jaxt vizé-

a' gyapjù szönyegek készí- nek a' Neckarba folyásá-

tésérenézve. Készülnek ka- hoz, egy hegyen 308 h. sooo>

íimir és más módi materi- 1. és só bányával.

ák is. Hires Gróf Pembro- Wimpfen a völgyben , ugyar»

be Wiltonhouse nevü falu- ott jeles só bányával.

Si lakja felett a' nevezetes Gimsbach , mvs Austriábani

képekkel, és régiségi gyüj- Ens felett TVaun fertály-

teményekkel. A* régiek ké- ban Alin fó mellett kasté-

peik' gyüjteményéhez ha- lyal és ptéb.Val.

Sonló. kincs , és a' között ^inamdermeer , v. VJindermeré

taláUatik a* Van Dyks mes- Water , a' legnagyobb tó

termíveinek folyosója. Angliában Westmoreland!

Wí/íz, vs Lutemburg N. Her- Grófs.ban 12 mfd hosz. t

czs.ben 3630 lt mfd szél. kellemetes tájptk-

Viihburg , a' legmagasabb kal , kivált a' 17 szigetei

hegy a* Bavariai felsö Du- kö/ül a' leg nagyobban. Ta

na ker.ben i/a órányiraWei- lálhatni itten különös ]&

szenburgtól egy erôsség- pisztrángokat.

gel. Winbum, vs- Dorset Angliai

imhieden, helys. az Angliai Grófs.ban Stoure fó mel-

Surry Grófs.ban szép ker- lett , mellyen egy hid van.

tekkel , bir karton nyom- Vfinchtlsna , (50o .58' E. Sz.

tato müheiyel , és bádog- 18o го' K. H.) vs Sussex An-

lakir fabr.yai. gol Grófs.ban a' csatorná-

Vfimburn, Wimbornminster , nánál, egy az ptrév pár-

1. Winburn. to;k ktízül de a* melly el-

Wí'/nma, fó Lüneburg Hercz- homokosodott. A' teñger

s.ben Hanburg kornyékén elnyelte már egy nágy ré^

ered, egy mfdnyire Win- szét a' régi vsnak, és ezen

termohrban elvész, de az- új is részint így fekszik¿.

titán ismét elftjön , a' Bre- hogy áradó tengçr habyaí

BÜBvbBx. V.PARv . . „ «7 . • '
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hi ömlenek rája. mark és Kariiïthia Herczsb.

Winchester , Vinta Belgárum , Winden Kloster , 1. Monfalut.

fó vs Hamp. Angol Grófs. Windhag, kastély és mvs Au-

ban Ichtring fó mellett, striában az Ensen felyül

melly bis hajóknak vitelé- Mühl fertályban.

■ re alkalmatos 2630 1. igen" Windham , Grófs. ész. Araeri-

régi lakja a' Püspöknek és kai Connectitut szüvetsé-

több gazdag farailiáknak.

A' kereskedés és fabr. ese-

kélyek. Figyelmet érdemel

a' Püspöki tempi, több era-

lék képekkel , a' Collegium

ges tart ban 26 □ mid nagy-

ságú 29000 1. gazdag í'ával

's t. m. A' hason nevii fo

vs a' Schetuket fónál fek-

szik és bir to oskolával.

az Oxfordi fô oskola , és a' Windheim, pléb. falu Minden

Benedictinusok klastroma, Fejeds.ben i4.5° ï« '

a* legjelesebb kath. osko- Windhofen , mvs Austriában

lával Angliában. Jeles it- az Епэ alatt egy halász ho-

ten a' 10 mfdon fekvo nagy

vadaskert. .

Winchester , helys. Northum

berland Angol Grot's.ban ó

Winchesternek a' sánez-

nál neveztetik mivel nem

meszsze van tôle S/.evérCsá»

szár sánezanak omladván-

nya.

rog í'*br. mellyben az ára

a' vsnak ii-ezerszer na-

gyobb, mivel 6310 horgok

melly ek külön külön egy

lótot nyomnak 26 forinton

adatnak el , kôvetkezéskép-

pen egy mázsa melly ru-

dakban 8 forintban jön

83200 forintokért adatik el.

Windala-Elf, mesterséges fó Windhyn , hegy k. Indiában

Sveciában melly a* Lap- melyból az Indus ered.

plandi bérczekbol ered és a' Windisch Büheln , nagy vol

Bóthni tenger öböl ész. ré- gyekböl (Büheln) alle kör

szébe ömöl,

"Windau, Lettül Wente kel.

tengeri vs az Oro»z Kur

land Helyts.ban a' Windau

fónak a' kel. tengerbe fo-

lyásánál 900 I, kereskedés-

bol, és halászatból élôd-

nek , Az itteni kikötön esz-

tendônként ,50-100 hajók ál-

lapodtakmeg azelött melyek

idegenterméseket gabonát ,

baromtartási portékákat és

fát hoztak , 1808 esztendft-

ben csak 3 hajók mentek

el , és 2 érkezett meg,

Windôerg , I. Teufebberg (ör-

dög hegy)

Windecen , vs Hanau Grófs.

ban a' Nidder mellett *zép

kastélyal.

W¡ndelsbach , pléb. falu Bajor

orsz.ban Reiat ker.ben az

Altmühle fó mellett 760 I.

és egy kie kastélyal.

Windtk , tet népság Ste}er-

nyék alsó Stajermárkban

Marburg ker.ben Mur és

Dráva fók között , földe

Pösnitz , é» Stainz fóktól

nedvíttetik , és többnyire

ezölft kertekbôl áll , mel-

lyek jó bort szállítnak. Ez

a' íegtermékenyebb és leg-

népesebb tájéka az egész

tart.nak, mellyet mint egy

közbeszakadatlan kertetíe-

het tekinteni. A' méh tar-

tás és el' barom tartás itt a'

legjobbállapotban vagyon.

4findische Mark , így nevezte

tik azon darab fold Karni-

oliában melly Gurk és Kul-

pa fók között fekszik és

délfelé Morlachiában kel.

feíé Horváth orsz.ban és

ész felé Cilli ker ben ütkö-

zík. Magában fogfalja Mot

tling TsfhernembI , Wei-

nitz, Tributsche, Gradetz,

»• Freythurn helységeket.
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Windiichensteig ,nrvs Austriáb.

Ensen alól felsö Manhards-

berg fertályban a' Thaya-

bach mellett , pléb¿ es 56 h.

W'indische-Feistritt > Bistriza ,

orsz. fejedelmi vs also Sta

ler oraz.ban Cilli ker.ben

Feiszritz fo mellett I40 h.

pléb.val póstaváltattal és

kastélyal melly Burg-Fei-

stritznak neveztetik.Sz.om-

szédságában van vasbánya.

A' közel fekvöBacher hegyé-

ben félig áltlátszó fejérkô

törettetik , mellyböl vé-

kony, de 6— 10 lábnyi hosz-

szú asztal la рок, oltár grá-

dicsok 'st. ef. készítetnek.

yVindischgr'àti, Slavograecium,

vska ugyan ott a' Miszting

fónál юр h. mellynek szom-

szédságában sok vas ása-

tik es kidolgoztatik. Kör-

nyékében nagyon termesz-

tik a' lentes nagy vászon-

kereskedést üznek.Itten van

s6 és vám tisztség , Rot-

henthurn kaatéllyal és vsi

pléb.val. Ezen vstói egy

birodalmi Gróf familia vet-

te nevét melly régibb és if-

jabb i és az utolsó ismét 2

mellék líneákra oszlik.Win-

dischgrätzi Alfred Gróf

1804 a' birod. Fejedelmek

rangjába emeltetett*

Windischkappel, 1. Cappel.

Vfindijchmatrejr , mvs Bajor

ban Salzar.h ker.ben va-

gyon pléb. tempi. 76 h. 500

1. ErdÔségei gyiimelcs ter-

mesztése, és jó legelöji.

kindisch-Nusidorf, l. Ñuszdorf.

"Windloch , 1. Pegnitz.

"Windsbach, k. vs Bajor ofsz.

ban Rezat ker.ben.

Windschacht , , helys. N. Hont

Vár.b. tulajdonkep' föhelye

a* Selraetzi bányáknak.

VJindsheim , vs Bajor orsz^ban

Rezat kerületben, Aisi.h fo-

lyó mellett mellyen еду кб

hid megyen által igen ter-

mçkeny gabonávaí ¿ bor-

ral , marhával, hallal , és

gyümcilcsel bövelkedö táj-

jon. A' sánczokkaí, vsi göd-

rökkel , és felette vastag

körfallal eggyütt köre té-

szen .-5/4 órát , 7,50 h. 7,50 h.

4300 l.kal , 3 kápolnával ,

és 3 tempi.mat , jól elinté-

zett gymriasiummal , s/.ép

Tanácsházzal, jó ispilályal

2 szegények házaival , és

jó rendbeszedett fenyíték-

házzal. A' lakosok munkál-

kodnak föld 's szolö míve-

léssel , barom tartással 's

kézi mesterségekkel.

*'indsnr i k. vs Berk Angol

Grófs.ban egy dombon a'

Themse mellett szép épü-

letekkel és csak nem a' kö-

zepén a' Windsor-Castle ki-

rályi kastélyal felette kel-

lemetes meszsze kinézéssel

és a' nagy terrasszevel (tel

emelt fold) a* hoi a* Kir.

familia gyflkran vasárhap

több órákig az oszve sereg-

lettnép kozotttarlózkodik.

A' S. György kápolnájá-

ban a' kék nadrág pántli-

ka rendbéli vitézek neveztet-

nek ki. A' kastélynak szobá-

ji nem az új ízléoheliek , de

szép képekkel ékeskednek.

Az egész kôrnyék a' vadas

kerten kivül igen gyönyö-

rü és több palotAkkal dís/.e .

Windsor, Grófs. ész. Amerikai

Vermond szovetséges tart.

ban 46 □ mfd nagys. 17800

1. A' hason nevü fö h?ly-

ben Connecticut mellett

Vannak ífioo 1. itten tarta-

tikRutlandal e»ymást vált-

va a' köz gyülés.

VIindward-Passage , út Baha-

mai Inagua sziget nyug.

Indiában Cuba , és Domin

go között Jamaika felé

nyúlik.

Windwards-Islands , I. Caraibi

szigetek.

27 *
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Ví¡neta, Viñeta , hajdan nagy tenbergában Rothenburg

kereskedo vs volt Usedom oszt. szép kastélyal és 2/460

szigeten innensö Pomera- 1. nagyon látogattatnakfa

niában de a' 8» ^. 9 ezá- ■ éa rozs sokadalmai.

zadban egy jó darabföldel Winningen, pléb. falu és bir-

a' tengertól elnyeletett. Ha toka a' Hessen Hamburg

az ég tiszta éa a' kel. ten- famili4nak HalberstadtFe-

ger alacsony omladványát jeds.ben 8« h. és ,51o l.

egy jó mfdre a' szigettöl Vfinnipegt tó , éçz Ameriká-

láthatoi még a' viz alatt. ban nyug. h&tárán új déli

Winfrieds Wç# , Winfrieds- Walesnek 800 □ mid nagys.

brun. Forrás* Flint Grófs. Www weiter, к, vs és kastély

ész. Wallesben nem mesz- és fóhelye FulkensteinGróf-

ate Flint vetól nyug. felé ságnak nem meszsze egy

egy kisHoly^Well-az a* Szent nagy tótól.. , ц •»!'.

kút nevü helységb en, van IVinndvt , Kamara urad. és

egy kápolnája a' hová haj- kastélyi várnagy Iakja parti

dan nagy búoeú járások tor- Magy. orsz.b határos k. felé

téntíík» í> v;o 'i } az azOguli régiment kerüle-

Windhausen • , Wulthausen , tével , nyug. felé Hrelin.

helys. Lüneburg Hercza. várnagysaggal , észak fe-

ben Aller fó meílett luth. • lé Fuccine kamara urad.

Apácza klastr. szép kerttel mal és Mercopail kamara

és vadász házzal mellyben szállítvánnyal délfelé a'

Gróf ZelleiWilhelm György tengerre-l , mellynek ellen-

1705 meghalt. > ' . kezö part ja Veglia sziget-

Winiki , német telepedés Gali- hez tartozik. Következök

eziában Lemberg ker.ben helysecrei; mellyeknek há-

tobák fabr.val. xai a' hegyes fekvés miatt

^inkjan, Langione v. Lant- s&éllyel vannak szórtra :Za-

chang fö vsa Laos orsz.nak gon , Grixane , Belgrád,S.

déli Asiában magas falak , Ilona, S. Giaoomo>,,Drive-

. és száraz széles sánczokve- nik , Scelere, Novi , Bribtf

szik körül. Czirquenkza. A' hárora u-

^inlnton, falp -Durham An- tolsó helyek a' legjobbfoí-

gol Grófs.ban nagy vas ön- del birnak mindazonáltaí

tó mühelyekkel és aczél ezelt éppen olly kevésse

fabT. , .1; : «lint a* tobbiek elegendôk

yinnebagóh , kis ttépségnyugï a' mívelok táplálására; «-

felé Mischigan tó meílett gyetlen termése Winodol-

Ganadában és valamennyi- nak , melly kiváltképp*11

re tovább délfelé nevét Win- meg érdemli az emlrtésta'

nebago tótól vetté sok In- bor. Esztendei termését,'i*

diai rozsot, babot , tököt, 15000 csöbörre (Batthyány)

dinnyét , és kevés tobákot számítják. Egyébarántnem

termeszt , bßvelkedik va- igen erös , de jó ízü 1

don termo szölö gerezdek- mint a* Campagnei heb-

kel és szilvával is. zik ; részint a' tenger par*

^innenburg, egykor Trieri u- ton megemésztetik, resïiot

pad. a* Mosel jobb partján ki hordatik.

4 □ mfd térsége 10000 1. Winoxbergen , 1. Bergues.

Winnenden , (48s ¡p.' 4o"E.Sz. Winschoten, erös vs Grbnia-

a<P ¿a' 40" К. H.) vs Wü>- ga tart.ban Belgyiora e«fc
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ban 19.50 1. Itt 15688z Ora- között.

niai Herez. nevezetes gyö

zedelmet nyert a' Spanyo-

lokon. Közel ho/.zá fekszik

Altwinshoterzyl sáncz. Az

út innen Groningáig a' Mar-

tenhuyko által a' sok faluk

Winterstetten , ravs Würten-

bergában Bodensee oszt.

Risz folyokánál 460 1. ftr-

16 és fürész malmokkal

egy tégla kunyhóval é& fer-

do szobával.

pompas kertek , és ország VSintertAur , (470 30' 3" É, Sz.

•útak miatt különössen kel- 26a 42' 30" К. H.) kis iól

lemetes , több mint 30 Chi

nai vonó hidakkal.

Winsen , kis vs foldbástyával

éssánczgodroktoelLüneburg

Herczs.ben az itten hajó-

k A/.hato Luhe mellett , mel-

lyen 2 kö hídak vezetnek ,

230 h- és 1620 I. kereskedik

borjúkkal. Ezen vson ke-

resztül sok portéka mé-

eyen és Hamburgban.

Winstar , falu Calenberg Fe-

jeds.ben kénkoves ferdövel.

"Vfintaim , vs Senegambiában

Foniah orsz.ban , Gambiá-

nak eggyik oblénél, Angol

épített kereskedb vs aHelve-

tiai Zürich kantonban Eu-

lach palak mellett 600 h.

és mintegy 3300 1. Figyel-

met érdemlenek :' az újonan

épült Tanácsház a' Polgá,-

ri konyvtárral , és a' Pénz

'я természeti ritkaságok

Cabinétjével , a* timsó *>s

gálicz fabrika , a' gyapott

szövetel, karton, c/.iczkar-

ton és patyolat fabr. 'sa' t.

Szomszédsagában van a'

Löhrli ferdö , a' régi Ky-

burg kastély és szép római

régiségek.

kereskedö hely , kereske- Vfihterton , helység Norfolk

dik Elefánt csontal , méz- Angol Grófs.ban a* legve-

zel , viaszszal's a't,

Winterberg , Cseh országi vs

Prachini ker.ben 206 h. szép

kastélyal kath. pléb. temp,

mal Walniczfó mellett fek-

szedelmesebb helyen Win-

tertonnesz bércznél a' hol

8 világító tornyok intik а'

hajókat az ide kózelítések

eltávoztatásáról.

szik és Schwarzenberg Fe- Wint/eld , roña nagy kornyék

jedelem elsö szülötti Win- 1 ^ 1 "— - -' - "

terberg v. Prachatit/. örök-

aéghez tartozik. Ennek la-

kosi Németek , Csehek a'

kik a* szántás vetésenkivül

fôképpen derék kréta-ü-

veg készítéssel foglalatos-

kodnak. A' bérczi lakosok

kik közel a' Bajor országi

határokhoz laknak töb-

nyire gelyvások.

Winterberg , ve Westfalia Her

közel Horn vskához West-

faliában Bareu és Dalheim

klast. között a* hol Wüne-

burg vska fekszik. A' né-

met fö hadivezer Arminius

mondatik hogy itten ver

te meg a' rómaikat Quin

tillas Verus alatt, mások

ellenben azt álb'tják hogy

ezen nevezetes csata Stadt-

bergen mellett nem mesz-

sze Warburgtól tó'rtént.

czs.ben 157 h. és ибо 1.1o- Wincz , Felwinc , Oherwihz,

vakkal való kereskedésrôl Wintzdjeszúsz, mví Erdély

isméretes.

У/interrieften , Zinsendorfi vár

Grófs. Bajor orsz.ban Iller

ker.ben 1 1/4 П mfd térsé-

ge 2800 1. ál a' hason ne-

VÜ falub<H a.* Roth ésGüa*

ben , Aranyos székben. Lak.

Székelyek, Oláhok , ésCzi-

gányok , kath. és ref. pléb.

val ; azon széknek fohelye,

póstab.ívatallal Torda és

N. Enyed kbztt, Maros vi»
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zénél. ban melly menetelében

Winzenburg , régiszélyel om» Thalbac h Eine , és Linte vi«

lott hegyi vár Hildesheim zeketfelveszi és Bernburgon

Fejede.ben egykor széke az felyül a' Saale' fóha ömlik,

i 1.51 ki hólt hason nevü Wipperfürth, k. vs Berg Her-

Grófoknak. A' hegynek tö- czs.ben Wipper fó mellett,

vénél fekszik egy patak 2800 1. kalap, posztóésma-

meljett a' hason nevü ma- teria fabr.

jor egy zöld üveg hutának Wippingtn , helys. egy käste,

az oldalánál. lyal a' Helvetiai Fre

Winzendorf , Alvincz mvs Er- kantonban

peyburg

dély Ofsz,b. al. Fejér Várm. Wippra, mvs Mansfeld Gr¿f-

ben a' Maros vize mellett

egy hitván portczellán fa-

brikával. Itt halt meg Mar-

tj tioei us Kárdinális.

Winter , mv» Bajor orsz.ban

a' Dana mellett egy hegyi

várral i З4 h és 530 l.kal.

"Winzig , Winzium , k. vs also

Sle/.iában Wohlau ker.ben

238 többnyire faházakkal

144p 1. kath. és luth. temp,

mal , és oskolával. A' lak

s.ban a* Wipper mellett i2í

h. és 760 1. kik derék fejé-

ritö mühelyet tartanak a'

Wipper mellett, vászon szö-

vetelt, és gyapjú harisnya

ко test is iiznek.

Wipringhausen , Wichbrehts-

hausen helység Calenberg

Fejedels.ben Apácza blas«

trommal.

Wiprz, mellék foja Weichsel-

nek új Lengyel orsz.ban.

posztó szövetelt és szántás Wirbel , felette veszedelmes

vetést üznek.

Wippach , mvs 'Karniol'ban

Adelsberg ker.ben a' hason

nevü fó mellett szép kas-

télyal 184 h. és pósta ház-

zal. Itten terem az uri Wip-

pachi bor.

Wippach , Vipava , kie fó Kar

niol'ban , melly Nanos

hegyen támad és Görczön a-

\¿\ az IsonzQval eggyesül,

Wipper , halas és hajókázhar

tó fó tulsó Pomeranieíban

W:pperske tóból ered a?

nyug. Pruszszia határánál

és eggvesiilvén elóbb a' Gra

bowval Rügenwaldontól a'

bel. tengerbe ömlik.

Vtipper , Wupper , fó Mark

G' ófs ban, mellv ezen Gróf-

s.nak felso tájékán ered

Ber# Herczs.ben mégyen és,

Elberfeld mellett 200 láb-

nál ma ?asabb mint sem tor-

к' laljánál , melly a* Raj-

nába Opladenen alól tör-

té;,ik.

Whiper , fó Mansfeld Grófs.

hely a' Dunában Ene fe-

lül Mühl fertályban пега

meszsze Grein к. vstól , és

Struden mvstól a' hol пет

meszsze tôle a' régi Werfen

kastély omladékit láthatni.

Ez igy támad azon helyen

a' honnan meredeken heià

a* viz folyni oszvenyomúl-

ván a1 viz sebes folyást о»

koz , melly sebességgel •*

gyenesen egy ig labnyira

a' vj'zböl ki álló készálra

rohan , és ettôl is elôre ta>

szítatik , melly fordulás»

a* víznek orvényt okoz ; '**

lamint a* tftle пет rnesî*

sze lévó meredeknek incluí

ló viz helye ha magas a'

víz a' hajóknak пет vesze

delmes ellenben az prvény

annál eroszakosabb annyi-

nyira hogy kiGsin és na-

gyobb haiók mivelsebesen

forog lesülyednek. Ha a

víz alacsonabb az oryényt

bátortágosabb élt hajókáí;

ni a* meredeknek induto
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vi« pédig a'kosrálok miatt ferdftkre osztatik , mellyek

anuál veszedelmesebb. A* közül a* kissebb a* föbb

zomban ezen veszedetmes rangu személyek számára

helyeket áradáskor Hosz- eok kedveséggel tetszeti ma

sca i}g és az úgy nevezett gát.

Luég; segitsége által meg- "Wübnach , ve Cambridge An-

lehet iárni. gol Grófs.ban 760 h. ,5.50o 1.

Irchwitz , vitézi jós/.ág Szász Széke az Elyi Püspoknek.

or&z.ban Naumburg megyé- Szembetünöül üzi a' keres-

ben termeszt búzért. kedést zabbal , répamag-

irktworth , vs Derby Angol gal , olajjal, vassal, kivált-

Grófs.b. 3000 1. kik töbnyire képpen London vsával a*

a'szomazéd gazdag bányákb. körül fekvö kôrnyéket por-

bányászatot üznek. Vannak tékákkal is tartia.

itten olvasztó mühelyek is, Yfitby, Vispia , régi fö vs ,

gyapotmunkálok , és a' Gothland Sveciai szigetnek

Grófs.nak bányás7.ati tör- nyug. partján. Széke egy

vényszéke. Püspoknek , 4000 1Ч a' kik

> ¿rland, Wihrland, Wyrland, mindenféle vsi kézi mes-

vidék az Orosz Esthland terségek , fabrikákból é»

Helyts.ban Peipus tó és a' kereskedésbôl szerzik élel-

Finni tenger öböl között, meket. A' rév part kicsin

mellyben Wesenberg, Thols- de jó. A' lak. vagy ,50 tu»

berg és más vsok találtat- lajdon hajójok.

nak. "Wiscasset , vs Massachusett

Einberg , mvs Bajor orsz. ész. Amerikai szôvetséges

ban Main ker. ben Schor- tart.ban Lincoln Grófs.ban

gast fónál zöld gáliczot fö- üzi a' hajó építést és szem-

zñ mühelyel. betuno kereskedést, Liver-

Virsitz, nemes vs új Lengyel pollal és Glasgowval.

Kirs. a' volt Bromberg oszt. Wttchau, Wisskow, k. jól é*

ban Lobsonka fó mellett. pült vs Morva orsz.ban

Ш irtemberg , l. Wurtemberg. Brün ker.ben a* Hanna

Wirtingen, vs Lüneburg Her- mellett 292 h. 2600 1, kas»

czs.ben. télyal serfözöhdzzal t Pós-

fiisbaden, vs Nassau-Usingen ta hivatall , *s pléb.val,

Fejeds.ben Wetteraubanhe- ^ischegrad , 1. Vissegrád,

gyektol kellemetesen ко- fVischvlburg , falu Bajor orsz,

rülvéve nem meszsze a' ban alsó Duna ker.ben itt

Rainától 40.3 h. és 3300 L állott hajdan a' római Bi-

Széke a' közönseges tart. sonium mellynek máiglan

nyi kormányzásnak és a' is sánczai , és fold bástyái

Consistoriumnak. Jeles itt látszatnak.

a' Fridrik oskolája , rajzo- Rischenau , Wisnow, mvs Mor-

latot , tudákosságot és pol- va огз/..ban Znaym ker.ben

gári épitô mesterséget es- 72 h. 440 1. jeles kastéiyal,

mérteto rendel , a' jól el- majorral és 1 tempi,

intézett árvákháza , szat- Wischnei-Wolotschok , (57o 32'

tyán és házi eszköz fabri- É. Sz. 52= 5' К. H.) új ke-

ka. Az itteni sok mejeg fer- rületi vs Twer Orosz. Helyt.

dök között a' Schützen, v. ban a' Msta és Tweza fók

Nassani ferdô a* lexneveze- mel'ett a' mellyek itten egy

tesebb , melly a különos mesterséges fó által öszv*>
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bapcsoltfttnak , go4 h. i lyal , Karmeliták klastr. ез

tempi, és 3.320 1. kik ha- egy küliin választott Zsidó

lókkal való által vifrelböl vssal.

a* csinált fon melly esz- Wjjp , helys. Wallis tart. Hel-

tendónként 3000 bárka ha- vetiában a' hason nevü fo-

jókatfoglalatoskódtat, por- lyókánái a' Rhone mellett.

tékával és terméssel való Vtispel , gabona mérték, mely

kereskedésból élnek. A' ker. S/.ász országban Branden-

lakosi foldmívelést, barora burgban , és a' határoe tar-

tartást , halászatott, hajó- tományokban 2 Malter (mé-

kázást, hajó építést és fá- r6) v. 14. posonyi mérôt

val 's más föld termések- Braunschweigban és Han-

kel való kereskedésfc üznek. noverában 2,ésHamburgban

"WisiagsO , termékeny sziget a' 5 po's.mérót foglal magában

Wetter toban Smäland Jän- Wwe, kis fó Helvetia! Basel

köping Svéd tart.ban gym- kant.ban , mely nem mesz-

nasiummal, és füvész ker- sze Hünningentöl a'Rajná-

tel. Ezen a' szigeten van a' ba ömlik.

Gilbertsloch nevü mester- SNissekerk , falu Nordbeveland

séges barlang. • szigeten 1070 lak.

Wisiai Snndschaksdg,}. Bizan- "Wissegrad , 1. Visegrád.

tiumi Sandschafcság. Wissawitz , kis vs Morva ores.

Vftiknupit , vs a' volt I,omza ban Hradisch ker.ben, egy

oszt.ban Lengyel orsz.ban pléb.val , kastélyal , .504 h.

egy mecsettel és egyiman- 2500 lak. posztó fabr.val.

nal a' Tatárok számára a' Wistemitz (nagy) mvs Morva

kik e' kôrnyékbéliek. orsz.ban OÍlmücz ker.ben

Wij/a, 1, Weichsel. Bistrzice fó mellett, pléb.

vfùtawa, folyó Gallitziában, val és tartományi Dékán-

délrol észak felé foly és Ha- sággal, uradalmi kastélyal,

licznál a' Dniesterbe ömlik. serfözö házzal 184 h. 1200 1.

Eisloch, vs Baden Nagy Her- Wùternicz, (abó) mvs Morva

czs.ben Neckar ker.ben 247 orsz. Brün ker.ben a' Tayá-

h. 15,50 lak. és egésséges for- hak jobb partjánál , mind-

rás>al. járt a' béfolyásoknál az Ig-

y^isluka folyó Galicziában , lának es Schwarzának a-

délrôl északra megyen , és mabba, pléb.val 114 ház. és

Goricze mellett a' Sanba 630 lak.

szakad. Wiston , kis vs eros várral

Wismar, jól épített kereske- Pembrok Angol Grófs.ban.

dö vs Mecklenburg-Schwe- Witebsk, máskép Polozk Orosz

rin N. Herczs. a' kel. ten- Helytartóság a' Düna mel-

gernek kis ôblénél , mely lett, hajdan egy része Lit-

derék kikotöt formál 1000 vánia nagy Hercegzs.égnek,

ház. 6000 lak. Gymnasium- mely 1772. az Orosz bir.hoz

mal , és az egykori Al-Elñl- kapcsoltatott. A' Helyt.ság

ülönek Mevilnek jeles fekszik Pskovv , Liefland ,

konyvtárával, mely eszten- Kurland, Minsk, Mohilew

dönkent öregbedik. A* vs Helyts.gok között , és fog-

tengeri kereskedést és ha- lal 668 □ mtfdken 746000

jókázást üz. lak. kik részint Littvánek,

Witnicz, Wisnitsch , vs Galli- részint Lengyelek, Oroszpk,

tziában Bochni kerül.ben , igen sok Zsidók 's a' t. Jó

pléb.val, Fejedelmi kasté- gabona termö tartomány»



ôvelkedik salétrommal ,

enderrel, lennel , mézzel,

5 viasszal ; a' baromtartás

irágzó , a' kereskedéssel

çgyiitt. Ezen Helytartóság

ker.kre osztatik, itt

ebsk , (540 1 1' E. S/.. 470 43'

. H.) a' fö vs Witschba pa-

iknak a' Dünába folyásá-

ál 1940 h. 116.30 lak. kik

özött töhb száz Zsidók

annak , 1 tempi. 6 klastr.

zek között egy a' Jezsui-

íké. A' vs meg van erös-

ítve , vannak több timár

íühelyei , és jeles keres-

edést üz.

genstein , Grófság a' felsö

iajna ker.ben Westerwald-

an felsö Hessen es Nassau-

»illenburg közott a' felsö

der mellett , rés/.int he-

yes és erdös 8 □ mfd nagy.

két lineákra oszlik : Wit-

enstein - Berleburgra , és

Utgen stein-Witgensteinra.

a. elsô linea 180.3. elvesz-

etteNeumagen ésÑeuhems-

ach uradalmakot a' Trie-

L Herczs.ben , és azok he-

yébe bizonyos állandó a-

ót nyert , mely «,500o for.

llott a* Westfáliai Hessen-

>armstadt Herczs.töl. Sayn-

/itgensteinnak az elvesz-

?tt Sayn - Altenkirchen és

adeni , Nassaui ésWitgen-

enstein - Berleburgi Ha-

b.tfnburg Grófságokért ki-

ellett elégítetni. L. Witt

enstein.

ham , mvs Essex Angol

rófságban , melynek kör-

yékében sok nemes iószá-

ok feküsznek.

hehorn , vs déli Scótziában

alloway Grófs.ban a' déli

irtoknál, hires kikötö he-

f*\.

mar , templ.s falu Braun-

hweig Herczs.ben 12 ház.

)o lak. posta házzaL Fe

tte levo Asse hegyen,

melynek csúcsa igen lagos,

és szép kinézést szerez lát-

hatni Asseburg düledékit ,

e' régi zsivány kastély még

1,596 ban szélyel omlott.

Witney , város Oxford Angol

Grófs.ban 2600 lak. a' Wind-

rush mellett. Itten Here-

fordi és Worcesteri gyapjú-

ból a' legfínomabb ágyta-

karók készítetnek, melyek-

fókép Spanyol országba ,

és Portugalliába vitetnek ,

- valamint a' durvábbak Bar-

bariába.

WitteUbach , hegyi vár Bavá-

riában Isar ker.ben 1 Stá-

diumra (125 lépésnyi) Aich«

bachtól. A' hegy, mellyen a'

vár állott,most fával van bé-

növe, és a' kastélyból alig

vannak némely omlékok

láthatok. Ellenben áll még

also Wittelsbach kastély

1/4 órányira amattól.

Wittern, vs Limburg Herczs.

ben , 2,550 lak. és egy szé

lyel dült hason nevü kas-

télyal Geue fó mellett.

Witten, nagyfalu Márk Gróf-

ságban a' Ruhr mellett.

Witten, ezüstpénzSvécziában

3 dt. ér.

Wittenberg ,, Leucorea , (51®

52' 45" E. Sz. яеР 25' 29"

К. H.) fô vs a' tiason nevii

Herczs. Burkus orsz.ban aa

Elbe mellett , mellyen egy

500 ölnyi hosszú hid vezet

608 ház. és .5500 lak. Jeles¡

a' fö oskolája, melyben Lu-t

ther Márton 1517. tanított,

és a" mely a' Protestans

Masryarok számára egy kii-

lönös intézettel bir a' Sz,

Ágoston Szerzetebéli Klas-

tromban , hol ott tulaidon

Künytárjok is vaiçryon. Az

Augusteumban mutatják a'

Luther' szobáját. Fél órá

nyira a' vstól feks/.ik aa

úgy nevezett Luter kútia,

Széke ezen vsban a' fö tör
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véhyszéknek , Consistori- Ьвп Leser fó mellett , ve-

umnak , a' Szász levéltár- res réz bányával '• Otten-

nab , vannak posztó fabr. steini kastéllyal.

szinlö mühelyei , és gyap- Wittichen , Fürstenbergi falu

- júval való kereskedése. A' Baden nagy Herczegs.ben ,

fö oskola templomában lát> ezüst és veres réz bányá-

szatnak Luternek és Me- val , és Sm ait (ércz üveg

lanchtonnak sírjai. x76o-b. neme) fabr.val.

e' ve kemény ostromlást Wittichenau , vs felsô Lusatiá-

¿llott ki, mely által sok ban Bauzeni ker.ben a' fe-

épületek hamuvá tétettek. kete Elster fó mellett 380

, Januarius 2-kán i8'4- a' szö- ház. ló kereskedése hasznos.

vetséges Császári Oroez és Wittim, mellék folyója a' Le-

Kir. Burkus seregek a' várt nának Orosz bir.ban.

epñszakos ostrommal elfog- Wittingau, Wittengau, Witte-

lalták , mellyért Gróf Tau- ñau , Wittgow, Wittignaw,

■ enzíen Generalis Wittenber- Trebona ("52° 43' 51" É. Sz,

gi névvel díezesíttetett, 2§? 29' 27" K. H.) jól épült

Wittenberge , kis nemes vs urodl. vs köfalakkal kerít-

Priegnitzben az ó Elbe mel- ve Cseh orsz.ban Budweis

lett , mely нет messze in- ker.ben , 260 h. 2170 lak.

»en -Stepenitz vizét magá- Cs, Kir. Postahivatallal ,

J)a veszi, és azután ¡smét pompás urodal. kastélyal,

az igazi Elbével eggyesül; jeles levéltárral , nagy ura-

vannak 163 h. és 890 lak. dalmi serfözö házzal, kath.

kik erössen üzik a' fával plób. tempi posványos tá-

való kereskedést. jékon fekszik sok nagy ta-

W'ittenbergen , kastély és Gróf- vak között Goldbach vize

ság felsö Hessenben , Sayn mellett.

és Witgenstein Grófokhoz Wittingen , helység Lüneburg

tartozik. Fejedelemsegben.

Wittenbergi kerület , egy része Dittlingen , falu Wurtemberg

vólt a' Szász országnak El- Kirs.ban Alp oszt. 380 lak.

be mellett 66 1/2 □ mtfd nevezetes Hohen - Wittlin-

térséggel , 1307З0 lak, gaz- gen , Schillerloch és Was-

dag gabonában, komlóban, terstein omlékiról.

fában , disznókban , mé- Wittmund, nagy mvs kel.Fries-

hekben 's a' t. Fö vsa Wit- landban oskolával.

tenberg. Most ezen kerület Wittmund, vs Emden Grófs.

Burkus Herczegség. ban Westfáliában 1600 lak.

Wittenburg, kis életes vs Meck- Wittow, félsziget Rugia mel-

lenburg-Schwerin N. Hercs. lett Svéd - Pomeraniában ,

829 ház. és 1060 lak. gyak- búzára nézve jó fóldel bír,

ran tüzi károkat szenve- 5 mfdnyi kôrnyéke , 50 kis

dett. falui , es 3800 lak. vannak,

Wittgenstein , 1. Witgenstein kik. jeles halászok. Alién

és Laasphe. kirchen mvs a' lpgjobb

Wittheim , Plettenbergi Gróf- helység rajta.

sága' vólt Coloniai Érsek- Wittsland, része az új Hollan-

ségben , most alsó Rajnai di ész. partnak Australiá-

Burkus Herczs.ben. ban; 1628-ban Wilhelm de

Witthumsitt , I. Wittwensitz. Wilt találta fei. Körül van

yffttkb) Ыа vs Trier Herczs, véve fovény tqrlással és kft«



iklákkal, találhathi itt

к tengeri kutyákot , tek-

)8 békákat és halakat.

ikosai nagyok és undoro-

ist okoz ábrázatjok' for-

ája.

stock t ve P-riegnitzben a*

ünz fónak a' Dosse vizébe

akadásánál 534 ház. 3740

k. szegények éslnyalidu-

k há/.ával. Itten sok vá-

on és posztó készítetik.

' hason nevükerül. nagys.

nf% □ mfd. 10370 lak.

lendorf , pléb. falu Lüne-

urg Herczegs.ben a' Witze

> mellett póstaházzal.

anhauten , vs also Hessen-

en a' Werra bal partján,

tempi. 1 ispotályal , 991

áz, (mellyek közül 1809. b.

50 elégettj ajo lak. kt-vés

Î.&1Ô míveléssel éseczet fö-

îtellel. Vi/.ét a' keresztül

olyó Geister forrásból ve-

r.i.

te , ve a" Török Rum Iii

irt.ban , széke egy Görög

rseknek.

chon, 1. Walachen, Oláhok.

xdimir , Wolodimir , Orosz

elytartóság Jaroslawl,Kos

roma , Nischegorod, Rjä-

an , Tambow , Twey , és

loskwa Helytartóságok kö-

ött lévft kô/.ép földön 920

ft □ mfd nagys. 960440 lak.

ik legnagyobb részint O-

oszok,megkereszteltMord-

rinek és Tatárok kevé* Mu-

amedánok és még keve-

ebb idegenek a' Keresztény

lurópából. A' tartomány

Italjában róna és valame-

iyire posványos. Jelesebb

olyói: az Oka , Kljäsma ,

Jnscha, Neri , Kolokscha , 's

.' t. mellyek mindnyájan

ömöttek hallal. A' tavak

:özül Plests' heiewo tava ,

1' Nagy Péter elsö hajóká-

ási gyakorlásiról hires.

i' fold sülyedés által táma-

dott Paganowoa Mr tiézó

szigetekkel. Földe a' szán-

tás-vetésre alkalmatos ;

mindazonáltal vannak né-

mely pusztaságok , több

mocsárok , és nagy erdök,

A' szántás vetes, és a' gyü-

mölcs mjvelés jeles. A' ba-

rom tartás csak kozépsze»

ni. Asványok közzüt van

fökeppen vasa , és alabás-

troma. Fábr. számosok é$

fontosok, kereskedése hasz-

nos, FÖ vsa

Yiladimir v. Wolodimir

55' É. Sz.J a' Kljäsma fol » <S

mellett , nagy de rosszúl

épült ys 350 faház. 25 tempi.

2 klast. és 1600 lak. Széke

egy Görög Püspöknek. Van

nak egynehány selyemfábr.

4 timar és 2 szappan fözö,

mühelyei. 1157— 1328-ig e-

zen vs Nagy Fejedelmi f&.

lak volt

Vladimir, Wlodzimir, vs Wo-

lynsk Orosz Helyts.ban a*

L.ug fónak a' Bugba s/.aka-

dásánál gtl ház. és 3130 1.

lakja egy görög eggye&ült

Püspöknek.

Vfloéislaw , mvs Morva orsz,

ban Iglau ker.ben Trebitsch,

urad.hoz tartozik az Igld

folyó mellett 7.5 h. 430 lak,

és helybéli káplánsággal.

Vflatchim , Auersbergi uroda*

lom és helység 1З0 h. Cseh,

orsz.ban Kaurzim ker.ben.

yj/astülow , Wlatislaw, Wacz-

law i falu 50 ház. Cseh

orsz.ban Leutmeritz kerül.

ben , hajdan jól megerßssi-t

tett vs kath. templ.mal ,

gránátot köszörülö malma,

és csinosíto kézmíve.

Vf/odrimirz, 1. Wladimir.

Wocheini tó , jeles tó Кrainá*

ban Laybach ker.ben Wo,

cheni völgyben , van egy

kifolyása, mellyet Wohins,

ka Sava , Wocheini Száva-i

сак neveanek, mely 4 nifçb
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nyi folyása után Száva tí- szakad.

zébe ömlik. "Wörth , mvs es kastély Bava-

Wocheini völgy, kies völgy fei- . riában Regen kerül.ben a'

éô Krajnában 3 1/* mtfd. Duna mellett , széke egy

hosz. és \fi mfd szél. egész tartományi torvényszéknek

bó bérczek veszik körül. és S¿ámtartóságnak.

Ny. éez. felé kornyékezik a' "Wörth id , 1. Werti tó.

Karnioli havasok. — Ezen "Wôszen, falu Bavariában Sal-

völgyben vannak sok vas zach ker.ben Aacha fó mel

lett, fegyverhámorral.

"Wograr , 1. Pillau.

Woguloi, ezámos Finniai né-

pek Siberiában Irtisch , és

bányák , lakosai koszén é

getók, dróthúzók, és min-

dennémü kovácsok. .

"Wocklyhole , csudálatra méltó

harlang nagy boltokkal és

földalatti folyosókkal Som-

merset Angol Grófs.ban.

Woíecj , vs a' volt Franczia

Jeamppes oszt.ban 2900 lak.

"Wodnian , Wodniany , szabad

kir. vs Cseh orsz.ban Pra-

chin ker.ben a' Blanitz mel

lett 300 ház. vannak falai,

és mély föld bástyás göd-

rei. A' polgárok csehül be-

szélnek , de tudják a' né-

met nyelvet is , és élelme-

ket a' föld mívelésben , vsi

mesterségekben és halásza-

ti kereskedésben keresik.

"Wöhrd, 1. Nürnberg. ¡

Vföperi, helys. Madras Angol

Helyts.ban Madrastúl nem

messze, a' hol a' Protestán-

soknak Missionarius inté-

zetek , tempi, és Malaba-

ri oskolájoki, vagyon.

Wördön, (.52^5' 14^ E. Sz, a*

«4' .52^ К. H.) jól megerös-

sített vs déli Hollandiában

az ó Rajnánál , most a' Bel-

Ob mellék folyójinál , és

túl az Uralon. Kozépszerü

nagyságuak, ábrázatjokban

sok Kalmuk vonások talál-

tatnak , hajok fekete , sza-

kállok ritka ; bátrak , be-

csületesek , szorgalmatosak,

de a' mellett mértékletle-

nek , és életek módjában

tisztátalanok. A' leányok

jól ki vannak pallérozva és

csinosok. Télben állandóúl

a' faluban laknak ; nyár-

ban ide 's tova költöznek.

Tartanak szarvas marhát ,

juhokat , disznókat , rit-

kábban lovakot ; és a' Ieg-

északibb irám szarvasokat.

A' vadászat itten a' fo fog-

lalatosság. Az asszonyok ,

kik a' házi munkákat vi-

szik végbe , eladatnak , és

a' szegényektol gyakran el

is ragadtatnak. - Vallások

pogány , de sokan már a'

Görög Kereszténységre ál-

talléptek.

gyioroi Kirs ban 397 ház. és Wohlau , Fejedelemség alsó

2600 lak; k¡k sajt csinálás- Sileziában Glogau , Lieç-

bót és tégla égetésbói szer-

zik eleségeket.

yftirlitz , vs Anhalt - Dessau

Herczs.ben egy tó mellett,

340 ház. 185a lak. kastélyal,

szép vadas kerttel és osko-

la mesteri intézettel.

yVörre , folyó Wiirzburg nagy

Herczs.ben , mely Arnstei-

non felyül támad, és Carl-

nicz , Breslau , és Oels Fe-

jedelemségek, Trachenberg

és Polen Uradalmak között

Oder és Bartsch folyók mel

lett 33 □ mfd nagys. Л'51в

lak.kal ; feloszlik a ker.re:

a' Steinaui és a' Wohlau-

Herrnstadtira , mely utólsó

15 □ mfdeken 35250 lak.

számlál , itt fekszik

§f;ac|t m^ellett a' ЦадаЪа Woàiatt fövsa posvánnyal k&r-



pékeztètve ; vannak ag: h. Wolfach fónak a' Kinzigbe

¡00 Id 1;. néhány szrembe- szakadtánál 1360 b és szép

inö épületei , szép kasté- kastélyal. t

a, kath.temploma, Kar- Viol/egg, (47^ 49" »o" E. Sz.

elitak klattroma, luth. 270 28' 5" K. H.; falu Wür-

ropl. és oskola , vászon, temberg orsz.ban Bodensea

imasz és posztó fabn. oszt. 450 lak. és kastélyal.

wodUki, határ hely Oláh Széke a' Waldburgi-Wobfegg

•sz.ban Magyar ország ha- Fejedelemnek.

irihoz nem messze. Wolfcnbiittel , egykor Fejede-

'a , falu az elöbbi War- lemség abó Szasz orsz.ban,

haui Warschau oszt.ban ,

o«t Lengyel orsz.ban , ho

tt hajdan a' szabad raezön

ilasztattak a' Lengyel or-

ági Királyok. '

Viu> 1. -Wohlau. I

beek , bizonyos vidék Mün-

er Fejed^elemségben Wer-

e , lîostmar , Bevergern ,

Sassenberg vidékek Mark,

einlürt , és Tecklenburg

rófságok hözött.M .

borée y Wolborz , vs a' volt

arschaui Kalisch oszt.ban

tostLengyel orsz.ban'Wel-

orkal mèllett 950 lak. szép

astélyal es vadas kerttel,

bzônséges tartózkodó he

re a' Wraclaweki Piispök-

ek.ij'vi t ; ■■ i ■ • . ■

k/iorusii erdô , 1. AUuti

ércz. - i . ■-. \ j ; .*(

Ichow, 1. Ilmen.

Idegk , vs Mecklenburg-

trelitz N. Herczs.ben 2,56

. és 1700 lak.

Idenberg , vs Brandenburg

j-márkban, Friedebergi

er.ben egy hegyen nehány

ïvak mellett , 291 h: 1680

ik. posztó szövö mühe-

><ekkel és egy papiro» ma-

immal.

'ein , mvs Morva orsz.ban

çlaui ker.ben vannak 141

áz. 10,50 lak. pléb. és posz-

í kallózó malma.

'eny , helys. Oláh orsz.ban

annak degenyeg forrási.

'fach , vs a* Fürstenbergi

rod.ban Baden Nagy Her-

begségben Kinzig ker ben

legrégibb birtoka Guelf-

Este familianak , és pedig

az öregebb lineának, mel-

lyet az Blankenburg Feje-

delemséggel és Walkenried

megye tisztséggel 1806-ig

birt ; de Wilhelm Ferdinánd

Károly nagy és szerencsét-

len Herczegének hálala u-

tán Napoleon Csász. akarat-

ja szerént ^irókre elvesztet-

te. A- tulajdohképperi' vja-

ló törZsök jószágok Iegna-

gyobb részekre Braun

schweig vs Wolfenbüttel és

Gander heim szomszédsá-

gábán feküsznek , és pe'dig

a' BiHinger, és Brunonen

íószágok , a* Gaude és Oker

hosszán; a'Süpplingenbur-

geriek az Elménél , és a'

Ñorhermi jós/áff a'! Нага

mellett; dekésôbben Kat

lenburg Sommerschönburg,

Assel, Winzenburg, Eber

stein , Wárberg,, és War

tensleben ajándék iószágok-

kal öregbedtek, és az által

Wolfenbüttel Fejedelemség-

nek eddigi kiterjedése is-

mét nsegadatott. Hildes

heim és Halberstadt Feje-

delemségek álta^ 2 részekre

választatik. Eszaki része

Lüneburg és Magdeburg

Herczs.ktöl környekeztetik,

Hildesheim, Corvey Herczs.

és Wernigerode Grófság kö-

7ött. Négy kerületeiben,

ögymint : Wolfenbiiteli ,

Srhoningi , Harz es Wes>er

ker.tekben, azután a*. k-özö»
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Harzzal Thedinghausen

Megye tisztséggel foglal 70

3/4 Q mfd mellyeken 1803-

ban 10 vsok , 8 mvs , 432

faluk , es 22754 ház. 191680

lakos. találtattak.< Braun-

. echweig- Woll'enbüttel fa-

tniliának minded birtnkai

mintegy 2,200000 for. jöve-

delmet adnak. A' só bá-

nyák, len mívelet és hálú

fonatal sikeres eleségi for-

rások ezen tartom.nak. A'

száatás vetés és baromtar.

tás nem elegendök szüksé-

geinek pótolására , keres-

kedése csekély , a' Braun-

«chweigi vásárokat kivé-

vén , mellyeknek foglala-

tosságai fokép a' nyári vá-

sároknak 1 millió tallérnál

többre raennek. 1806 eszt.

ben ezen Fejedelemség a'

Westfáliai Kirs.hoz lépett ,

és Weser , Harz , Leine ,' és

Oker osztályokra részelte-

tett , mely utólsó a' legna

gyobb részét tészi a* Feje-

delemségnek. Az 181.3. és

1814« a' szovettséges hatal-

masságok által oko/.ott pol-

gári változtatáíok által e*

zen Fejedelemség is a' ma

ga rendes Urához visszatér t.

A' fö vs és fft lakhelye a*

Hefczegnek .

Vfolfenhüttel , (52° 9/29/'E. Sz.

28° 11',52"К„Н.) fekszik a'

legkellemetesebb é», Iegvi-

rágzóbb kôrnyéki közül al

eó Szász kerületnek a' tá-

gos Oker völgyben és az O-»

ЬеГ mellett, mely ötet kö-

rttlveszi. Erôsség-mivei ré-

azintföldig lerontattak , ré-

ezint sétáló helyé változ-

tattak ; áll 4 részekbol : e-

zek a' Dammfestung , (gát

erosség) a* vs és 2külvsok ;

legnagyobb részérè egyenes

és rendes útszái vannak jól

kastélyja , nagy könyvtára,

szép kerékded épületben

190000 darabokkal, (mel-

lyek között a' nyomtatái

feltalálása olta kíjott leg-

régibb könyvek' gyüjte-

mény je , és Erzsébet Hör-

czegné által szereztetettSz.

Bibliak' öszveletje találta-

tik) 10000 kéziratokkal , és

Lessing emlékjelével , a' ki

. itten KonyvtárHok vólt.

Jeles benne a* fenyítékház,

3 luth, tempi, mellyek kö

zött a' Sz. Mária temploma

szép Gothusi épület a' régi

és új Feiedelmi temetö he-

lyekkel; a" Sz» Háromsáj

temploma új izlés szerént;

1 kath. tempi.mal éa 1 zsí-

dó SinaRÓgával , a' jól el-

rendelt Gymnasium, a' Her*

czegi nagy os kola, az ár-

vékháea , egy ispotály és

fzegények há/a loo szeraé-

lyekret a' szegény betegek

háza > a' nagy fogház , a'

Philippsbergi Apáczák Szer-

zete , az Isten' tiszteletére

épült klastr. egy Fejedelem

Asszonnyal, egy Prépostné-

val, és 16 Conventbélinék-

kel ; 898 ház. és 7050 lak.

Ezen vsban van széke a'

büntetö tôrvényszéknek ; az

elsö fölyamodati polgári

tôrvényszéknek , a* luther.

Consistoriumnak . és egy fô

Superintendensnek. A' lak.

élelmeket csupán a' Fefe-

delmi hivatalokból és pol

gári mesterségekbftl nyerik.

Kereskedése czérnával és

gabonával eleven ¿ orszá-

gos vásárokat taft.

WolfersdyA , sziget Zeeland

tart.ban Zuyd -Vliet által

Noord - Beveland szigettôl

elválasztatik , félig el van

a' víztftl borítva , és csak

1 helységei vannak.

épült házakkal megrakva , Wolfertshausen v. Wolfraths-

vagyon 3 piacza , Herczegí hausen t mvs Bajor orsz.b.
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ear Jter.ben a' Loisach fó-

)ak az Isarba szakadtánál,

tastéjyal, 200 h. es 920 1.

;ik a' fával való kereske-

lesböl táplálódnak , széke

sgy tartományi tórvény-

zéknek és számtartóság-

iak.

lifhagen , vs alsó Hessetaben

sgy dorabon az Erpe mel-

ett tempi. 173 ház. és 1140

ak. Kôrnyékében sok kom-

ó termesztetik.

>lfpassing , falu Austriában

Ens folyón alól felsö Man-

íardsbergi negyedben,pléb.

irai és 133 ház/.al.

ilframitz, OIbramowice.mvs

Morva. orsz.ban Znaym ker.

bürg O-Markban Aller folyó)

mellett, GrófSchulenburg-

nafc és Vorburgnak uiodal-

mi val 28 báz. és 240 lak. je-

les Spanyol juh tartással.

Ezen táj körül van a' Dröm-

lingi erdö. 1. Dröraling.

VJoIfjeck , jeles mvs Bavaríá-

ban Salzach kerületben ki»

dombon fekvö kastélyal és

plébániával.

yfoïfêAaléen, (47° 26' 12" E. St.

û7o 18/ 15" К. H.) Eklezsia a'

Helvetia! Appenzell kant.

ban, gazdag gabonában ,

gyiimiïJcsben és borban.

Wolfsund, tenger szorulat See

land es Moen Dán szigetek

között.

ben , Kromau urad.hoz tar- SHolfstein , vs abó Pfalzban ,

. " ' - T ' ' Lauter folyó mellett, kas

télyal és minter,y <¡oo lak.

We//*fAa/, urodalom éa falu

Austriában az Ensen alól

alsó Bécei ftrâô fertályban

Magyar ofsz. határinál kö-

zel a' Dunához, kastélyal,

határvám hivatallal éspléb.

Wolga , regenten Rha, Araxis,

Atel, a' Tatároknál Ethel

az az a' szabad bérczek' leg

nagyobb fó az Europai Orosz

bir.ban a Wolga vagy is az

Alauni bérczekben ered a'

Wolchonski erdöben Twer

oszt.ban egynehány tóból ;

foly keletre azután dél fêlé

xnindazonáltal sok tekervé-

nyekben 8 fö ágakban és

65 torkolatok által , m elyeft

70 szigeteket formálnak f

mintegy 100 geogr. mfd fo

lyása atán a' Kaspiumi ten-

gerbe ömlik , melybe egy

óra alatt több mint 1000

millio hat egyenlö oHahi

(cubicus) láb vizet dbnb A*

bal oldalon alacsonabb, a'

jobb öldalon pedíg ï2 olnyi

magbs partía vagyon , 1—7

Iábnyi mélysége , mirulen

zuhanatok es kószálak néf-

küí, menése egyenlo lor-

to/.ik, van 89h. 520 I. pléb

mely egyszersmind tarto

mányi Esperestség.

olfnimittkirch , Wolframs

kirch, Olbramkostel , mvs

ugyan ottan 56 h. 432 lak.

és plébániával.

olfratthautea , 1. Wolferts

hausen.

ol/sanger , plébán. falu alsó

Hessenben a' Fulda mellett,

90 ház. és 520 lak. vannak

több jeles ház. és mezei jó-

szágai, holott a' Casseli jtó-

szágos lakosok töltik a' nya-

rakat. Hozzá tartozik a' Her-

czegi fáczán udvar is a' We

ser kápu elôtt.4

hüfsbach, falu Bavariában ,

Regen kerületben , vashu-

ta mühellyel.

'olfsberç, (40° 48' 1" É. Sz. 30o

31' ig" K. H.) ország feje-

delmi vs Karinthiában Kla

genfurt ker.ben Lávant fo

lyó mellett , kastéllyal és

plébán.val. Széke a' Bánya

torvényszéknek , kôrnyéké-

ben sok gabona termeszte

tik , vannak fuvel bövelke-

dö rétjei , sok gyümölcse

és ¡ó bor termése.

htfjburg, pleb. falu Branden-



májú , nem sebes (mert az

egész esése csak 600 lábnyi)

Twernél 100 , Kamán alól

• 400 61 , és a* hol szigetek-

. ' kel felosztatik , %—3 mtfd

«élessége. Rechew Wolodi-

merovtól fogva nagy hajó-

kat viszeo. Télben erös jég-

. . gel fedetik » néhány nem

.mely déli tájiban , tavasz-

szal oly sebesen nevekedik,

hogy mellékfójit egy ideig

viszsza nyomja , és a' víz

tükre a* torkolatnál 9 láb-

bul magasabban áll ; akkor

az egész tartományt nagy

messzire elbontja és termé-

keny iszapot гак le ; nyár-

Ьап sok helyeken homok

szigeteket hágy maga után,

mellyek kiáradások által

néha fekvéseket elváltoztat-

ják , felemelkednek , és a*

vizet azáltal csekélyé tészik,

azomba a' nélkül hogy a'

hajókázható víznek mély-

ségét elragadnák. Egész

hosszaságában csak egyet-

len hid van a' Wolgán t. i.

a' Twer melletti hajó híd.

Nagy számú folyókat veszen

magába , jelesebbek a'

Twerza , Wesuga , Sestra ,

Soscha, Oka, (Sucha, Schis-

dra, ürga, Ose.tr, Moskwa,

Mnram fókkal) Stura, Sa

mara, Schwiaja, Kama (a'

Tschussawaiával,Belajával,

Wiatkával, Kosával, Lob-

wával , Limával , Otschá-

val 's a' t¿) Laryzinon alól

a' Wolga egy ágat , mely

Achtubának neveztetik, öb-

leböl kiereszt , mely egybe

, a,' torkolatjai közül ismét

visszatér. — A' halászar a'

Wolgában és nagy meílék

fójiban nyomos , de még

fontosabb a' ra] ta valo ha-

jókázás ; mert az Oka fóval,

és Kamával szakadatlan víz

eszve kapcsolódást sze-

tez 23 legtermékenyebb

és legkimíveltebb Helyts.

gok között , és néhány mes-

tcrsé'es folyók által a* Kas-

pium , Balticum , fekete,

és északi tengert egymás-

eal öszveköti. Eaztendön-

ként visz 6000 hajót fel Sz.

Pétervára felé , és 200—300

Astracán felé le.

Wolgast , kereskedö ve Svéd

Pomeraniában a' Peene fó

mellett, mely itten egy meg

lehetös kikötöt formal, 187

ház. 3770 lak. Minden ha-

jóknak mellyek a' kel. ten-

gerröl a' Peene fón Stettin-

ba és Anclamba érkeznek,

itten keresztül kell menni-

ek és váraot ñzetniek. A'

köriil fekvö környek Wol

gast urod.nak neveztetik.

Vvolhujen , vs a' Schweiczi Lu-

zern kantonban.

W«My/i , Wolhinia, nagy tart*

h. Lengyel orsz.ban, Orosz

bir.ban 1618-ban a' Tatárok

30000 foglyokat hajtottak

el beiöle , Lakosi Oroszok

többnyire. Legnagyobb ré-

sze Ostrog Helyt. alatt van,

a' többi kerületekre oszta-

tott fei.

Wo/in, Wolnie, Zwolin, jól

épült vs 175 ház. Cseh orsz.

ban Prachin ker.ben a* Wo-

linka mellett , egy Dékány

templommaí.

Wolkenstein , (.50Э 39' 30" É.

Sz.} kis nyilt vs Szász orsz,

ban Erzgebirgi ker.ben 200

lak. 1/2 órányira a' Fréy-

bergi út felé oldalvást va»

gyon egy egésséges ferdo ,

„a' mi kedves Asszonyunk-

hoz a* hegyen«' név alatt.

Wolkersdorf, mvs Austriában

Ensen alól alsó Manhards-

berg fertályban, Tartomá»

nyi tôrvényszékîîel uradal-

mi kastélyal , pléb.val or-

ezág fejedelmi erdóhívatal-

lal , pósta váltással és 160

ház.

Wolkrt-
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^olkr^sensk , vs Orosz Моек- szen hicteg földön , Archan-

ЛАга. Helyts.ban 1000 h. gel Tobolsk, Perm, Wiät-

' oller , vs Angol Northum- íca , Kostroma , Jaroslawlj

berland Grófs.ban Till fó- Nowogorod és Olonez Hely-

nál. ts.goK között, térsége 686/

7 ollin , sziget Burkus Pome- □ mfd kovetkezésképpen.

rania mellett 4 \[г mfdnyi nagyobb mint a' Nagy Brit-

nagysága 5970 1. az Oder' 4 taniai orsz. Europában, de

Icel. béfolyási , a' Swine és csak 600000 1. vagyon , kik

Divenow fók valamint a' csupa Oroszok , ezekrol

hallal bovelkedó Haíf és a' jegyzésre méltó az : hogy

bel. tenger fcwmálják , szép csélcsapság és a* testi ke-

barom tartása , vadászat- ménység által magokat e-

]a. és halászata foglalatos- rös és töbnyire hoszszá óle-

hodtatja lak. kik éez. csú- tü emberekké teszik. Lak

esáti , melly Pritternek ne- nak itten Sirjänak is kik

veztetik «ok ángolnát fog* a' Finni törzsökböl valók ¿

nah. A' fö vs de ostobaság és szegénység;

Wollin , Divenow fó mellett által az Oroszoktól szembe-

egy hid által öezve függ tünokép külömböznek. A*

hátulsó Pomeraniával , van legészakibb kôrnyékekbett

208 h. és kastélya; timár- Samojedák költözködnek

mühelyei, hajó épí tése, ha- ide'stova. Ezen durva töb-

laszatja és fával való ke- nyire róna . erdös tart. Su-

reskedése. chona , melly itten, ered»

Vtollmirstädt , vs Magdeburg Wologda,Dwina , Petscho-

Herczs.ben Ohre fó mellett ra, Jug 's a' t. fók által ned-

templ. szegények házával , vittetik ésa'délnyug. rész-

Apáczák szorzetével a' vs ben olly termékeny és k?

elött 318 h. és аобо 1. kik , mivelt , hogy gabonátkii»

szántás vetésbol , barom- hordhat. Enni való vadak-

tartásból , serfózésbol , fe- ban 's más vad állatokban,

iéritésból vászonszovetel- szárnyas marhában és, ha-

bôl, és 2 országos vásárok- lakban bósége van. Ásvá-

ból szerzik élelmeket. nyok közül találtatnak hasz

Violmár, Woldemaria, vs Esth- nos könemek , vas és sok

landban Orosz Helyts.ban konyha só. A' szántás ve-

Aa fó mellett , tempi, os- tesen kivül virágzanak a'

kolával és 1900 1. kik leg- kézi mesterségek tudomá-

nagyobb részint luth. nyal járó mesterségek éa

Vfolna , vs Minsk Orosz Hely- a' kereskedés. Ezen Helyts.

ts.ban. 10 ker.re osztatik. Régi

Wolnika, Wolinka, Wolnicze, vsa : ,

fó Cseh oráz.ban több for- Wologda, (59° 13' 30" E. Sz.

résokból támad Winterberg 57O t\i K. H.)a' hason n<-

vs háta mellftl foly ész. fe- vü fó mellett fekszik , szé-

lé és Strukonitz mellett a' ke egy Püspöknek, kÖz é-

Watawába ömlik. pületein kivül vannak 1637

Wolnzach, mvs Bajor orsz. ti." $t tempi, ч klastr. egy

ban Isar ker.ben kastélyal SemiDariuma , 600 Popa fi

es 940 I. ak számára Gymnasium ,

Wolodimer, 1. Wladimir. fö és nemzeti oskola , és

v Wofoçtfû , Orosz Helyts. egés- , 10800 1. Ezen vs igen, élel-

hüb. mx. V. dab. 28
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mes és nîesterség íizó, szám- réz , kissebh portéka, fe*

láltatnak ittea 21 nagy ti- jérítési portéka , japanmo-

mármühelyek, i,3gyertya dú kard hüvely fábr.kal,

mártó mühelyek, çszalad- nîelly portékák Ameriká-

aszalók , nehány szappan ban , Spanyol orsz.ban 's

fözömühelyek , terpetin o- a' t. igen jól elkelnek.

laj fabr. 5 plajbász és szin- Woiujka, k. vs most elzár^

lö fabr. 3 pecsét viasz fabr. révparttal Istriában.

10 fonó helyek , 2 vás/.ón- "SVolinsk, I. Volhynia.

nyomtatók , 2 selyem fabr. Yfonden, k. vs Liefland Orosz

Lyoni paszamant fabr. sár- Helyte.ban Teyder fó mel

ga réz , gálicz fabr. és 12 lett.

tégla kemenczék. Itten van- Wотheim , vs alsó Rajnai N.

nak ügyes müvészekés ké- Herczs. Burkus orsz.ban

zi mester emberek, arany, 4600 1.

és ezüst dolgozók , belé- Wonsicdel , 1. Wunsiedel.

olvasztó munkások, laki- "SNoobum, helys. Bedford Ant

rozók 's a' t. Kereskedése gol Grófs.ban пет mesz

igen jele.s a' honnyi éskül- sze Londontól Bedford Her-

földi termésekkel. Fabrikat cz.hez tartozik a' biaztegy

és szállítványi portékák- pusztitó gyuladás után uj-

kal a' bifodalmi belsô vi- ra építtette. Itten sok kal-

dékibe , Sibiriába sót, Chi- Ió fold ásatik. Nevezet.es a'

nába -is tesz küldéseket. mellette fekvft falusi lakja

A' hasonnevii ker.ben van- Wooburn-Abby Hercz.nek

nak még 9 fadgyú olvasztó a' legnagyobb vadaskertek-

jnühelyek nehány gyertya- kozíil Angol országban ,

mártók és egy vitorla vá- mellynek .3,500 Acreseket

szon fabr. , zár (1 acres 112,5 □ Bécsi

Vilakolamsk , (¿6o 10' E. Sz. öl.) fal köze.

53° 35' K. H.) vs Orosz Mos- Woobridge, helys.Suffolk Gróf-

kwa Helyte.ban 259 h. és s.ban a' Deben fó mellett

2520 1. kereskedik. melly a' gabonával való

Loipersdorf, (felsô és alsó) kereskedést fôképpNewcast-

2 faluk Cseh orszíban Leut- leban , Londonban , és a'

meritz ker.ben .290 h. fonó hajdani Hollandiában kön-

köszörülö mühelyekkel , és nyebiti. A' kis* révpartnak

iiveggel való kereskedése vannak némelly köfallal

figyelmet érdemel. bévont rés/ei , mellyek ko-

Vfoípeth , helys. Northumber- zül egyen só fôzetel taláí-

land Angol Grófs.ban a' tatik. Égettetik sok csiga

Werspeck mellett, nagyba- mész is és jó hajók építet-

rom vásárokat tart. пек.

\Jolstj-n , vs Posen N. Herczs. Víood/ord , helys. Essex Grófs.

ben. ban ásványos forrásokkal.

\Jolrschansk , vs Charckow O- Woodstock, vs Oxford Angol

rosz Helyte.ban 404 h. és Grófs.ban 1.300 1. ezelött a'

3650 1. legfinomabb aczél munká-

"Wolverhampton , vs Stafford sok által hires, de a' kik

Grófs.ban 16000 I. elejétol a* sikeres bôr keaztyü és

fogva hires az itten hészült nadrág fábrikáknak enged-

lakatokról , de még inkább tek. Ezen kesztyük Wood-

foglalatoskodnak a' rtárga- etock-Gioves név alatt egész
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uropában esméreteseb. lék nevét azért kaptahogy

lindjárt mellékében a' vs- megkülombvztessék a' kö-

ak fekszik hires Blenheim zel fekvö Breitenworbis,

astélya, melly Blindheim és Kirchworbis faluktól.

lellett gyözedelmeskedö Worcester , Grófs. Angliában

/larlborugh dicsö emlékeze- Shrop és Stafford nyug. He

ere építetett és néki aján- reford del Gloucester és kel.

Lékúl adatott. Az épület

fanbrugh mivestöl építte-

;ett , olly móddal és mes-

:erséggel készült, hogy ne

tiezen tetszhetik , de derék

mesterségi gyüjtemények

és a' nagy kónyvtár melly

24000 daraból áll és a' ked-

ves kerti intézetek látásra

méltónak tartják a' helyet.

oolpit, helys. Suffolk Angol

Grófs.ban. ltten fejér tég-

lák égettetnek , tartatik

esztendftnként lóvásár is.

1 oolstrapc , falu Huntingdon

Angol Grófs.ban a' hires

Warwik Grófs gok kornyé-

kében. 32 □ mfdeken 12 vst

1 52 templomot, 26710 házat.

és 11933 1. számlál ; gazdag

gabonával , barommal ,

gyapiúval, komlóval, cy-

derrel , sóval 's a' t. A' fá-

ban való s/.ükolkodés кб-

szén által pótoltatik ki ,

melly részint e' tart.ban

találtatik , részint gay,da-

gabb szomszédsághól jön.

Severn fó által vágja a*

tart.t holott Teme , Sal-

warp » Stour és Avon f'ók-

tól öblösittetik. Fö vsa :

Newton l'.sák születéshelye. Worcester , Branovium,, Wi-

ioolwich , vs Kent Angol

Grófs.ban Themse mçllett

hol ez a' legnagyobb hadi

hajókra is elegendö mély-

eéggel bir. A' legnagyobb

hajók itten a* kir. hajó épí-

to helyeken építetnek, mel-

lyek tobb mint 1000 em-

bert foglalatoskodtatnak.

Minden szükségei a' hadi-

hajósseregnek innét töltet-

nek bé. A' Pattantyús kert,
I • r

gomia , Cj2° o' 30" E. Sz.

Ч19 39' 45" K. H.) Severii

fó mellett fekszik , jól épí-

tett és hasznos kereskedés-

béli fekvése van , 14000 1.

Nevezetes az épületek kö-

zül a' Piispöki tempi, a*

Miklos temploma a' vshá-

za , Betegek háza , mun-

ká%ház , a' játékszín, ésa'

Severn fón lévft hid. Van-

nak börkesztyü fabr. me.I-

melyre 100 acresnyi (1 12500 lyek 10000 embert mondât-

Bécsi öl) térséghatározta- mk foglalatoskodtatni más

tott, békeség idején gyak-

ran 8000 pattantyúst szám-

látt. Az agyú öntfi mühe-

lyek, repczeolai-ütftk é* á'

nagy hajóbeli sziMtseffek 1e-

rakodó boltja a' hadihajós

bor porféka fabr. szönye-

gekre. tñkre és a' legjobb

pnrí'zellánra nézve azorsz.

ban vannak tovább nagy

palinka f5zft mühelyek , éa

porter fftzetelek.

sereg szolgáíatjára vannak Corchen , Ь Borgo di Val Su-

határozva. Itten van egy ?ana.

kir. katona oskolais. W0'dinçborg, Orthunga, k. vs

Woomen,vsBelffyiomban 2t çoî.

Worbis , Worbis, vs Eirhsfeld-

ben abó R-ajna W pper ker,

ben tempi. 220 h. 1240 I.

Apácza klastr. és egy bór

kézimivvel. Ezen ye rnel-

Seeland Dan szigeten 9/

Wolfs és Groensond mellett

kellemetes kornyékeo egy

kastélval. Itten ké y.ült 1240

a' nagy orsz. gyüléeen a'

hires Jutiai ország ' könyy

28 *



vagy Codex Legum Julicar.

és ki adatott ; van által-

menetele Lalandba és Fal-

sterbe.

Workington , vs Cumberland

Grófságban Angliában az

«о 42/. É. Sz. 14Э у К. H.)

alatt kiizel a' Derven fónak

a' tengerbe szakadásához ki

bbtövel és 6600 I. hik ko-

szénnek Irrlandba. hordásá-

ból a' magok tulajdon 80

hajójokon , vasbányából ,

vitorla vászon fabr. kôtél-

gyártóságból , só fözetelek-

böl , és lazatz fogdosásból

' táplálodnak.

Worksop , fó Nottingham An-

gol Grófs.ban egy kürnyé-

ben a' hoi sok édes fa ter-

mesztetik. Szoms/.édságá-

ban feküsznek nehány fa-

lusi jószágob.

Workiworth », WirksVorth , vs

Derby Grófs.ban Angliában

bérczektól van körül véve

erössen üzi az ónnal való

bereskedést.

Borkum , vs Frieslandban

Merwe fó mellett 1,58 h.

67a 1. és kikötövel. Ñera

meszsze tole sok csiga mész

égettetik.

Worlik, elsô szülötti Airad.

Cseh orsz.ban Prachin ker.

" ben. tak. nagyobb részint

* Csehíil beszélnek , táplál-

* ják magpkat faberesbedés-

' bol , melly Moldau ,vizén

nagy b&ségben Prágába

tutajóztatik , ésszántásve-

.. tésbñl. Benne fekszik Wor-

lik.Orlik v.Wltawan,ezelött

erö.s hegyi vs a' Moldau bal

partján vári kápolnával.

Worm , bis fó., melly Aachen

mellett el foly és Wasser-

bergnél elleneben a' Ruhr-

ba ömlik.

У/ormdit t Lengyelül Orneta

vs bel. Prubzsziában Braus-

berg ber.ben Drewanz fó

mellett, melly 3 mfdnyire

innen Drewanz falub'an *-

red és 1 mfdnyire a' vstól

a' Passargebe szakad van-

n¿ik 360 h. és 2250 1.

Warmer, f«lu Zeeland tart.

ban, 1160 1. esméretes fi-

nom kétázer sültjeirol

(Zwieback)

Warmer , bies puszta 1798 hold

fold nagys. és юво \. ugyan

ottan. •

Wormen>een , vs déli Hollan-

diában 2080 1.

Wonnhout , vs ész. oszt.ban

Francz. orsz.ban 3080 1.

Worms , hajdan Püspbkség fel-

so Rajna ker.ben abó Pfalz

Maynz, és Hessendarmstadt

kbzött a' Rajna mellett.

Kbrnyéke túl a' Rajnán 1801

a' Francz a' bir.hoz lépett

az innens&je pedig Darm-

atadthoz, most egészen ezé.

Benne van

Worms , Wormatia , (49o

49" É. Sz. 26Э o' ,57" K. H.(

vs ezelôtt birod. vs a' Raj

na mellett 50ОО 1. kath.

báptalan temp.mal, látást

érdemlo luth, tempi, melly

1708-ban azon a' helyen é-

pítetett,hol régentenLulher

a' maga hitvallását nyil-

ván letette. Az itteni pol-

gári házban 1541 V. Károly

Cs. eí&tt jelent meg Luther.

A' tájéb körös körül bor-

ban (mellyböl a' mi ked-

ves aszí/onyunk tejea'Ieg-

kellemetesebb) gabonában

és berti gyümölcsben felet-

te termékeny.

^ortns y Bormio Grófs. Grau*

bündenbenGotteshausbund,

Tyrol Grófs. Velenczei vi*

déb és Veltlinbözött то ora

hosz. és csab nem éppen

ölly széles és Lario oâzt.

nab Olasz ors-z.ban egy al-

kotó része volt ; igen bér-

czes tart, vannah íó ïege-

, löji böv gabonát terrneszt,

méheket is b&ségben tart/



vas érez is gyakorta forog

itt kézben. A' lak. mintegy

14000 kath. 1798 az akkori

innensôhavasi kóztársaság-

hoz jutott. Most a' Lorab.

Velenczei orsz.hoz csatolta-

tott. /

Sorms , Bormio, kisszépné
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gyagja , krétája , es vasa

se sem hibázik. A' földmi-

velés , marha tartas , halá-

szat, mesterségek , es a' ke-

reekedés virágzó állapot-

ban vannak. Vadja kevés,

Az egész Helyt. 20 ker.re

osztatik. Fo vsa

pesés mesterségeket üzö vs "Woronesch, (51o 4о'зо"Е. Sz,

Fö vs a' fennebb említett

Worms Grófs.ban az Addá-

nak és I.-ísolaniának öszve

folyásoknál a' bérczben a*

Helvetiai határnál 8 mfd

ész. kel re Comotól 1,503 lesc-

nagyobb részére elégett. E-

z»n vstól neveztetnek a' tá-

jékban találtató magas ha-

vasok : Wnromserjor.hnak.

Ñera meszsze tole vannak 2

egésséges források.

"Worms- Head , í'ok déli oldalá-

nál Wales Fejeds.nek An-

. gliában , melly nyug. felé

57o 1' 1.5" K. Hi) régi 's }ó\

megerösitett vs hason ne-

vü fónál , melly itt a' Don

vizébe keveredik , lapályos

fekvése miatt egéségtelen ,

még is 12000 1. számlál. Szé-

ke egy Püspókriek , vagyón

18 tempi. 2 klastr. poeztó

fabr. Számos timár , szap-

pan és gáliczko fözö mü-

vei. Don vizén a' fekete-

tenger felé jeles kereske-

dést üz. Az egész Orosz bir.

1697 itt készült el az elso

hajó épíló hely 'e müv,.

Bristol mesterséges folyoig WwromVA , vs Oros* Witebsk

terjed. i. , !• i - Helyt.bana . ;; !..

Vforogowa , kis vs Siberiában iWoronka , fó Gallicr.iában ,

melly Jenisey fóba aza- ! délrbl ész.nak folyik és Sia,

kad. , í nislawow felett a' Dniester

Woronesch , fó az Orosz bir. vizébe ömlik., , . s . ¡,4

ban, melly a' hasonnevü ^oronowka , kis vs Orosz kie»

vson alóla' Donba ömlik. ., wiHelyt.b. Dnieper fónál.

Keskeny.de olly mély , hogy ^orotynsk , vs Orosz Kalupa,

., 80 és több ásyúkat viszen. , Heíyt. Occa. fónál.

Woronetch , Helyt. Orosz bir. Worj/ey , ^BridgeWater Hercz,

vTambow, Orel, Jekateri- , urad. Ángol orsz, Manches

-i »oslaw , Kursk , Charkow

Helyt. és a' Doni Kozákok

tart. között; nagysága 1435

□ mfd 67960o 1. kik na

gyobb részint Oroszok,Ta-

tárok és Németek; éghaj-

latja mérséklett és kelle-

metes ; fó vizei nagyobb

részint csak Decemb., fagy-

nak bé és .M.arcziusban is-

mét s/abadbka' jégtól.Ró-

na fiildét Don, Woronescb,

Donez, Osjtol, Bitjug, Ko-

rez , és Darful vizek ned-

vesitik ; szép szántófoldei

_ rétjei erdôi és csak kevés

. mocsárjai vagynak , jó a»

ter-mellett, holott gazdag

kóbányák miveltetnek. A*

Herczeg x758-ban 10 ángol

mfd csatornát ásatottManT

chesterig, melly ke'snbb e-

gész Liverpoolig hoszsza-

bittatott; készítetett e' csa-

tornya a' Worsleyi kószén.

könnyebb elküidetése vé-

gett ; ezen mesterséges fó-

nak legnagyobb jelességét,

melly minden nézot ál-

mélkodásra indít, feltalál-

ni a' Bartoni hidnál , ho*

lott az, a' millyen széles

három kóbólthajtáson ál-

ló hid forma spületben
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hai¿k4zható Irwtll fón ál- kva Helyt. Orost bir. no

tal vezettetik. Ezen vízar- h. és 1000 l*

kolat ¿oo singnyi hoszszú W(jskrtsenskoi-klastrom. , vagy

es 36 singnyi széles , és a'

kozepsö bolthajtásnak té-

resseg« 36 ángol lábnyi ;

nagy veezödseggel , mély

völgyön keresztül vitetett

kftöble, holott e' végre a'

völgynek mind a* két szé-

let feltölteni kénszeríttet-

tek. Ha valaki a' Barton

hidjánál álván az Irwelfó-

ban látja a' terhes hajókat

útazni , és egyszersmind Wospor , 1, Kertsch.

feltekinlvén látja a* leve- Wustuni , 1. Aegyptus,

gbben susosfó fot, és azab "Wóstitz , mvs Morva mi,

ban lebegö haióltat, hogy Brünni ker. '172 h. és 1070

külö.nös álmélkodásra «s az 1 pléb. tempi, majorsággal)

«mberi elmének tehwtsége' és szép fáczán kertel.

tiszteletére ne indúljón , VJosjokok , Finniai nemzetség

lehetetlen. Minden eggyes- OrenburgOroszHçlyt. 50000

is. az új-Jerusalem roppant

Szerzetes klastrom Orosz

bir. 6—7 mfd Moskvától,

vagyon 25 tempi, mellyek-

nek egyike a' Jerusálemi

Sz. kopoTsó templomához

nagyon hasonlít innenmiij

Jerusalem neve. Hasonne-

vü roppant klastromot ta-

lain i a/, IrkutzkiHelyt.Sibe-

riában.

része ezen vízárkolatnak ki

tisztítathatik és javítatha-

tik, a' nélkülhogy a' töb-

bi részei valami csekélye-

dést szenvednének. Barton

mellett két domb köttetett

egybe a' víz árkolás oble

által , melyalattaz ország-

út mégyen. Nevezetes még

Worsley mellett a' Stölln

vagy is fold alatt lévô csa-

tornya , ennek hoszsza 1

Angol mfd és egész a' ko-

_ bányákig nyúlik , kezdeti-

nél kiilönös új találmán^i't

malom találtatik. Készüle-

te ezeknek igen sokban ke-

rült, mondják , hogy 1 án

gol rnfd'nek elkéàzitetése

1000 guineeba tellett volna

a' Herczegnek. Ezen

föböl áll^ familiákraoszt-

va í alukban laknak , he-

lyesen intézett foldmivelés-

bol , vadásíatból , mentar-

tásból 's némü némü

tergály08 .munkákból él-

nek. A* fej'érnem fonással,

szôvéssél és ruha ' készítés»

«el , 's mosással fo'glalatos-

kodih. Nagyobb részint még

pogányok , babonás 's ig«n

buzgó bálvány imádók.Sza-

bad nékiek annyi ausiov

nyal élni , a' mennyitcsak

eltarhatnak , mindazonál-

tal kozüneégesen csakegy-

gyet tartanak ezeket 8-Jí

Rubelért szokták visái°1'

ni- Vagyon tulajdon ny«-

vek , de minden betü siras

nélkül,
E. Sí.)

hires

csatornya Briedley épít& Wotitt, (49o 38' *.5" n

mesternek remek munkája. - kis vs és urad. ^seh <>r '

Worsteud, helys. Ángol Nôr- Berauni ker, 180 h. K<»tn'

folk Grófs. gyapjú porté- pléb. és kastélyal. .

káiról isméretes , bátor tVotto» Basset , kis vs Ang

ezek most Norwichben szö- Wilt Grófs.ban. .

vettetneft, és Worsteadban Wounitz, kis ys uj Lengy

csak eary egynehány haris- Kirs. Krakói oszt. _ j#

nya kézmívek vannak. Wow, nagy helys. eggy.

, WosAresenst, ker.béli vs Mos», gyiom Kirs, Bergenop t»
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tart. hath, és réf. tempi, és kedésbSl élnek.

1.580 1. Wreschen, Wrzesnia , kis ve

ixen, fóOroszWiburg Hely- Po&en N. Herczs. 2080 !..

tart. melly általSaima tó- Wkií, kis vs Orosz Plasko\r

зак vjzei a' Newafóbaon- Helyt. Wrewka fónál.

tödnek. Wrexham , vs ész. Walesben ,

oyrilovo , kis vs Galicziában Denbigh Grófs. Dee fónak

îtryeri ker. Siwka és Lom- eggyik ágánál, igen kiee

lica fónál; jó cserép edényt vidékben 8000 1. szép temp,

készit, Orosz, görög és de- gyapjú fabr. és a' kozellé-

ik kath. pléb. v6 Bershamni nagy vas és 1

) tokány , vagy VJezeke'ny , sárga iéz bányákkal.

;ót falu Nyitra Várm. F. U, Wn'<?i*d,Münichvrisen ném. és

Vlérey és több nemes ura- tot faluTurócz Várm. F.U a'

tágok. 2,5,5 kath. és 27 Zsi- kir. PestiUniversitás, 1. kat»

ló lak. SáriFohez közel , számok 1400 mégyen , va-

mellynek filiája , fold je kö- gyon tulajdon pléb. 's temp,

iép termékenységü , faja , fekszik Trencsén Várm.fe-

s/.öleje , legelöje, rétje, kö- lé nagy hegyek között egy

reelég, malma is van hely- szigetben . hegyes határja

ien. zabot terem , marhávai és

■aklawek , vs Burkusi Po- téijel bôvelkedik ; magas

en N. Herczs. Weichsel vi- hegyei « Klak , fekete kö-

.énél, 288 h. és2.30o 1, Ha- s/.ikla és Hollerstein, mel-

onnevüPüspöksegnek s*é- lyekböl a' legjobb vizek

te Wolborc.e'ban vagyon , csergedeznek , barlangjai

!gy Semináriummal. és vásárjai üevezetesek.

■augel, kis s/.iget nem mesz- Wriezen > 1. Briezen.

ze Revaltól Ësthland Orosz Wronky , vs Burkusi Posea

ielyt. N. Herczs. Warta fónál. ',

anger , kis sziget kel. ten- Vfjetin , kis vs Chonva orsz.

;erben nem meszsze a' Bot- Hradischi ker. az ugy ne-

niai tenger üböltöl , Swé- vezett Morva Oláhságban

lek birják. 391 h. és 2631 1. egy kas-

anay, Wrani , helys. Cseh téllyal, káth. pléb. luth,

irsz. Rakoniczi ker. hason- és réf. eklésiával , és sok

ó nevü urad.ban Prágai posztó csinálókkal, kik dur-

cáptalan birtoka, 117 h. és vább szövetegeket nyújta-

tath. pléb. tempL nak.

ath , (.589 40' É. Sz. 12° Wtzowa , 1. Fraustadt.

o' K, H.J fok Scotiának Gutzkow, kis vs Orosz Kiewî

sz. nyug. partjain, Suther- Helyt.

md Grófs. a* hajósoknak Wülfertdorf, mvs Ens alatti

elettébb veszedelmes. Austr. Menyhárd hegyi ne-

atislavia , l. Breslau, gyedben Zeya fónál , pléb.

luthal , Würbenthal , kis tempi, uradl. kastóllyal . ,

s SilesiábanTroppaui ker. itélôszékkel , póstával és

Ippa fónál 1.50 h. és 1040 123 h. ^

vagyon 6 fonal fejéritô , Wülpersberg , hegy Helvetia!

5 egy drótmüvje , savanyú Aargau kant. a' hires Habs-

íz forrásokkal. Lak. kath. burg 1 omladékival. lásd

émetek , foldmívelésból , Habsburg.

dérua hészítésbcíl 'e keres- WHUburg , 1. Weis/.enhurg,
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Wümme, f¿ Lünneburg hatá- keletét aT Romaiaknáltob-

rin ered , és a' Bremai'bir- bi között az is bizonyitja,

tokokban Weser fóval egy- hogy bizonyos eset végett

gyeeül. Saraos Görögszigetböl rnin-

Vfünnerberg , (,51o gi' É. Sz. dennémü koczkákat ki til-

26o 19' 57" R.H.)vs alsó Has» tották légyen.

szia Herczegségben. Würmsee , Wurmsee , vagy i(

Wünschelburg , cseh. Hradek , Stahrenbergi tó Bajorow

ve Glatz Grófs. 149 h. és '

" 1300 1' sok posztót készit ,

és fonállal nagy kereske-

dést üz.

Würben , falu , Silesiában

Schweídniczi ker. egy haj-

dan hires várral , familia-

háza hasonnevü Grófnak ,

jeles Jaspis lift bányája,

Wüt benthal , í. Wrbuthal.

Würdenland, Würen , kis vi-

dék Bremai Herczs. Weser \iürtembergi királyság , rigen-

fó tulsó partján , Deders- ten Herczs. volt Németbir.

dorfi. megyét 10 falut , ésa bah, a' Swáb ker.ben, es

-jószágot foglal magában. ész- alsó Palatinatussabny-

Würfelwiese, Pre de Déz vagy Badeni Márk Grófs.gal f

is Sorsmezö, kiesmezônêm Ortenau vidékkel , delrol

meszsze Baden vsától Hel- pedig és kel.rôl külömbfejs

vetiában , nevezetes az itt Ííis Swáb birtokohkal volt

ki ásatott kô koczkákról '\ 'határos ; 1803 választó f*'

' mellyek itt készen külömb« J jédelmi ranggal diszesite-

féle mélységben nagy so- tett, késftbb tudniillik фб-

kaságban találtatnak a' ban az elényeszett Rajn*1

- — • - __U alliai"

ban Isar ker. Münchentöl

,5 órányira , igen szép és

gyünyorüséges tájékban ;

hoszsza ,5, szélessége 1 i/ü

ora , egész nagysága 1 1/3

□ mfd , Iegnagyobb mély-

sége pedig 140 51. Külorob-

féle halakhan, mint : csuká-

ban, sügérben, galoczában

'sa't. gazdag. Kifolyikbe-

I51e Wurm vize.

földalatt. Regenten erede-

teket nem tudván ktizön-

séges hitelt nyert e* rege ,

hogy azon találfc kökocz-

kák a' fold alatt más nö-

vevények gyanánt nöttek

volna ; de most már raes-

terség által szült eredetek

világoságra hatott , tudni-

illik : Baden vsa körül fek-

v6 hires ferdök már a'Ro-

maik idejéhen nagyon láto-

gattattak ezen világvivók-

tól, melly végre azáraos

vendégfogadók emeltetvén,

hogy a' ferdö vendégeknek

némelly mulatságok lenne,

külombféle koczkajátékok

találtattak fel, mellyekké-

8Öbb külombféle viszontag-

eágok által a'földbetemet

szovetség felálítása alkal-

mával megnagyobbittatván

Kirs.ra emeltetett, melly

méltóságát a' mostani Ne-

niet szôvetségben i» fea'

tartja , és annak eggy¡k a.

fôbb tagjaiközül. Mostáni

határai : ész. Baden eS

Würzburg, kel.rôl Ба/0Г

orsz. délrftl Bafor orsi.B0"

déni to , és Baden, és nyu?;

is Baden N. Herczs. Aï-E«

Sz. 470 4o/ eg¿8Z 490 до' és

а' К. H. 26° r,o' egész 28o

ig terjed ; és a' fclso Duná-

tól , Neckar, Enz , Nagold,

Kocher, Jaxtfóktól, Isa'

Sváb Alp és fek.ete erdo

hegységektftl hasittatik-

Régi birtokai ezek voltak:

Wurtemberg! Herczs. H«U"

tettek. A* koczka, jaíékok sen és Welzheim urad. e»



- 44 t

a' Limpurg! Grdfs. része ;

ezekhez 1803-ban: Elwan-

gen Fejeds. Zwiefalten u-

rad.nak , a' hajdani Német

bir.béli vsok; Weil, Eszlin-

gen,Heilbronn,Hall,Gmünd,

Giengen, Reutlingen, Roth

weil ; 1806-ban a'. Pozsnyi

bekekötes alkalmával , a*

hajdani Austria i birtoko-

kat : Donaustaedte , Ehin

gen, Munderkingen , Ried

lingen, Saulgau, az abó és

felsö HohenbergiGrófs. Nel-

lenburgi Land Grófságot,

és az Altorf urad.maty a'

Bondorfi Grófs. melly 1802-

ben a' Maltai Rend német

Fö PriorjánaR adatott volt;

1806-ban más külombféle

?£gyesülések által neveze-

;esen Badeni N. Herczs.töl

)' következö birtokkal na-

jyobbitotta tart.nyait, a*

íajdani Német bir. béli Bi-

>erach vsal, Kotzenberg és .

1' Bajor orsz.hoz tartozott

-olt Wiesensteig urad.kàl,

z egykori Austriai Wald-

ee vsal , Kapfenberg es

Jschausen (kivévén ezen

tolsóból Achberg és Но-

enberg uradalmakat^ Né-

jet Rendhez tarto/ó Com-

íendákkal , *s Wiblingen

pátsággal ; ezeken kivül

yert fö just a' Hohenlohe

err.zegi birtokok felertt ,

tivévén azokat , mellyek

ftjororsz.ban vannakjGun-

îlfingen és Neufra Fürsten-

srgi uradalmak felett ;

hurn és Taxis Herez.nek

imelly birtokai felett ,ez

raniai Weingarten , és a*

ietrichsteini Neu-Ravens-

îrg nevii uradalmak fe

tt , a' Truchses-Waldbur-

Herczeg és Gróf birtoki

lett, és a' Salm - Reifer-

heidi Herczs.nek Jaxt fó-

k bal partján fekvö Kra-

heimi része felett ; Kö-

nigsegg - Auléndbrf Grofs.

Gróf Aspremont - Lindeni

Baindt, a' Windisi hgrätzi

Eglofs, a' Waldbott-Bassen-

heimi Heggbach , a' Tor-

ring-Gronsfeldi Gutenzell ,

a' Quadti Isny , á' Metter-

nichi Ochsenhausen , a'

Warthenbergi Roth , a'

Sternbergi Schussenried , a'

Plettenbergi Mietingen és

Sulmingen, a' Schäs/bergi

Tannheim uradalmak fe-,

lett , hasonlóképen a' tulaj-

donkép nem n'Kir.hoztár-

tozó Limpurg urad.nak ré

sze, és több eddig való Né

met Vitéz rendnek helysé-

gi és tartományi felett ; to-

vábbá 1809 toi ólta legna-

gyobb részét az egykori

Német Vitéz-Rendhez tar-

to/.ó Mergentheimi Herczs,

nek , îpio-tol pedig a' Ba

jor és Würtembergi Kirá.-

lyok között Május 18-án

kötött eggyezesnél fogva ar.

eddig Bajor országi (elöbb

Birodalmi) Ulm vsát , a'

Dictrichstein Herczegi Neu-

Ravensburg nevû uradal-

raat, a' Leutkirch nevii

Torvenyezéket a' hasonló

nevü1 vskaval eggyütt , és

a' következendö vsokat î

Geislingen,Göflingen, Tett-

nang , Ravensburg , Buch

horn, Creisheim általjaban

62600 lak* — Ezen Kirs.-mos-

tan'mintegy 224 □ mfdön

1300000 kath. luth. réf.

eggyesült atyafi , Waldeni

és Zsidó lakosokat számlál.

A' földje részént nagyon

hegyes , mert nyug ra esik

a' fekete erd6nek(SchwarZr

wald) kel.re a* durva Alp-

nak része a' Dunának bal

partján nyulik el , mind a'

kettö magas erdfîkkel fed-

ve 's nagyobb részént al-

kalmatlan a* szántásvetés-

re, ész ra rónább, hegyek*
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Itel ráltozó, ió gabona 'a róságbólvagy is osztályok-

bor termo földeket foglal.

Duna fö foja , melly lUert

magába veszi , 's Neckar

melly Enz, Kocher, és Jaxt

mellék fójival Rajnába sta-

lad. A' tavak között neve-

zetesbb a' Bodámi ésFede

bol ¿11 s i Rothenburg , з

alsó Neckar, 3 Jaxt, 4 Ko

cher, 5 Remses Fils, 6 Alp,

7 Enz , 8 felsö Neckar , 9

Schwarzwald , 10 közep

Neckar, 11 Bodeni tó és LS

Donau.

ti tavak. Az égally sokkal Wurtemberg , hegyen épûlt

durvább a' fekete erdô és

Alp bérczein, de kelleme-

teebb az ész. meleg része-

ken. — Termései : gabona,

§y ¿i moles , bor , fa bôvség-

en , len , kender ; nagy

barom tartás , vad; sok ér-

czek kiváltképen vas , ke-

vesebb ezüst és réz , kö-

■zén , porczellánfold , szá-

mos érezes források. — La-

vár a' Würtembergi Ro

thenburg orsz. biróságban

1/2 órányira Stuttgardtól

Neckar fónál mellytöl a'

Würtembergi Kirs. nevez-

tetett , most csak düledé-

ki szemléltetnek; a' melier

te fekvô falu Rotheberg-

nek neveztetik a' gyönyö-

rü veres bortól, melly vi-

dékében terera.

kosai mindenféle fabriká- WMr*3«r^,egykorPüspökseg a'

kat nagy szorgalommal üz- Frankoniai ker. mely nyug

nek nevezetesen gyoles szö-

vésre nézve , azonkivül ké-

szítenek eserép és porczel-

lán edényeket , tobákot,

hamuzsirt , fenyökormot ,

keményitôt, vas, és ezüst

Íortékákat, tükrbt, faórá-

at 's t. ef, Fabrikatumok

és terraészeti novevények

boségben hordatnak ki , ki-

vált Neckar és Dunán levó

• hajózása által. — Ország-

lás' módja az i8o5-ben tör-

tént Státusoknak eltorülé-

ee után határozatlan mo-

narchia. Jövedelraei 8 mil.

for. a' Status* adossága ¿5

mili, becsültetnek. A' ka-

tonasága зоооо-et tészen.

г Az 1810-kifelosztása sze-

rént két fö vsi vannak :

Stuttgard és Ludwigsburg,

és 12 kerületei: t. i. Stuttr

gardi, Ludwigsburgi, Heil-

bronni , Oehringi , Elwan-

gi , Schorndorf! , Urachi ,

Ehingi , Altdorfi , Roth-

weili , Calwi, és Rothen-

burgi ker. De az új 1810-

ben költ királyi réndeles

ezerént, ezen 1% orazág bi-

Fuldával Reineck és Wert-

heim Orófságokkal 's Ma-

inezi birtokokkal , délrola'

Német Rendnek tart.nyai-

val , és az Ansbachi Mark

Grófs.gal, kel.röl Bamber

gaval, nyug.ról pedig a'

Hennebergi birtokokkal ha-

táros volt. 1806 -tól ólta

nagy Herczs. lett a' Rajnai

szovetségben, mellynekdé-

li részén Würtemberg és

Baden , nyug.ra a* Frank-

furti N. Herczs. ész.ra a*

Hennebergi Grófs. kel.re

pedig Bajor orsz, fekszik.

»40 □ mfdou 345000 1. szám-

lál. Hegyei köztt neveze-

tesbek : nyug felé Spessart

és Odenwald, ész. felé Rhön'

bérezei , ész. kel. felé a'

nyúlhegyek (Haszberge) és

del felé egy ¿ga a" Steiger-

waldnak. Folyóji s Main ,

melly ezen tart.t maid a*

kozepén hasítja , a' Fran

koniai Saale , és Tauber.

тг Részei mostan az egy-

kori Bambergi és Würzbur»

gi "Herczs.gek , a' hajdani

birçidalmi vs S,chweinfurt*



Gochsheim» es Sennfeld fa- oktatást nyernek; Gymna»

Iuk és a' vidékében fekvö

Máltai Rend' birtoki. —.

Ezen ¡gen terniékeny tart.

gabonénkivûi gyümölcsöt,

Dendert, es jeles bort is

hoz, derék ló, szarvasmar-

ha , és iuh teny észtetéssel,

nagy lúd tartassal ; érczek

közul sáíétrommal , 6zép

homok kövekkel , gipsszel,

palahôvel, ki>sz*nel<kel , és

agyaggal bftvelkedik , de

Bava sziiken vagyon. Fabr.

csekélyek. Lak. többyire

kath. vannak mindazáltal

refor. es Zsidók is. — i8Qft

évtôl fogva Ferdinánd volt

Totkanai Hercz hez tarto-

rott , 's 2800000 for. jbve-

í elm et hajlott. Státus' a-

âosâga 4 mill for. 's kato-

siura , a' természetiek' je

les gyüjteménye ; barom

orvos iskola , azonkivül

posztó , bör, tükör, kalap,

olvasó , és lakir íabrikák.

A' vs elottt egy dombon

áll a' Marien, vaçy Frau

enburg nevü erös varfegy-

vertárral, és pompás tem-

plommal. Ezen dombnak

azon oldalán, melly Leis-

tének neveztetik , terem a'

Jegnevezetesebb Leisteni

bor; az elleneben fekvö

Stein hegyen pedig a* ked-

ves Steini bor. i8»3-ban Oc-

tob. 26-án Capitulait az itt

levö Francz. ftrsereg, 's ál-

tal adta ezen vet az Ostrom-,

ló Austriai és Bajor sereg-

nek.

oasága 2,500 embert tett; Wüste- Waltersdorf, falu alsó

i3i3-ban Octoberben el- Silesiában Sweidnitzi ker.

*ioo 1. takácss£ggal ça fe*

jéritôkkel.

iag,ván Napoleont Német

>rszág réezérehajolt 's 1814-

ben Bajor orsz.hoz csatol- Wütegra, 1, Wytegra

;atott. Eö vsa

irxburg , Herbipolis , (49»

ç< Ы' É. Sz. 270 35' 15" K.

I.) Main fónak mind a'

lét partjain , mellyeket

•gy szép kfthid egymással

iszveköt Lukhelye volt a'

lagy Hercz.nek, mostmég

z Igazgatónak és Püspök-

íek. Szép de igen szüken

pult. Epületei köztt neve-

etesebb a' Nagy Herczeg-

ek új palotája , a' Sz. Já-

os' colleg. temploma , a*

í resJulius Hospitál.melly-

en 400 lezemély táplálta-

¡k. Házainak száma 2000-

e a* lak. pedig 21400-ra

ecsültetik. Vagyon itten

liníko-technikai intézet ,

Wukovár , (ó) szep mvs es fö-s

helye a' Slavonia Szerem,

Várm. Vukónak - Dunába

való folyáeánál, (az É. Sz,

45° 21' és K. H. 360 4»/ a,

latt) lak. kath. es ó-hit6-

ek , azoknak 2374 , ezeknek

pedig 1670 a' számok , 16

evang. 12 reí", és 16 Zsidók-

kal. Sok kereskedökkel és

mesteremberekkel. Haidan

megvala er&sítve , melly-

nek most csekélv nyomai

szemléltetnek. A'hozzá tar-

tozó vidékével eggyütt Elca

Grófnak familiájához tar-

tozik. Pléb temp. Sz. Fe-

rencz Szerzetesek klastr. 's

posta váltással ; az ellen-

ben fekvö parton van.

' Mekhanikai tudományok yfjukovdr, (új) mvs Vármegy»

i mesterségek javítására házával 730 kath. lak. és

irekedö társaság, rajzoló selyem fabr. Eszékhea 5,

skolával a* mester legé- Péterváradhoz pedig 13 pös-

yek és inasok számára, ta mfd.

ol innep és vasárnapokon Wulichow ¡ keritetlen v* O***
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licziánakLembergiker.ben. Dachau mellett АтрегЪе

VJuller , Wullen , his vs An-

gliának ész. csúcecsán Nord-

humberland Orófs.ban.

WfUllersdorf, rave Auetriában

•calcad. — Egy hason ntfvii

fó vagyon Westíáliában is,

melly Achen mellett elfojy-

ván , Roerbe ömlik.

Ens alatt lévô részében , yVurmaitntçuicAtmvsbajor orsz:

Mannhardsberg alatt fek- ban alsó Duna ker. 400 1.

vö negyedben , uradalmi ^Jurmsee , 1. Würmsee. ч

kastéllyal pléb. és 133 h. Wursten , Wursterland , a' volt

1 1 » tí : it T, 1. — 1 „
kal.

Wulli , vagy Yuli , orsz. kö-

zép Senegambiában kôzép

Aírikában Gambia fónál ,

dombos, de igen termékeny

's jól mivelt tart. nem csak

elegendö gabonát és hüve-

lyes veteményeket , hanem

dohányt , indigót és pa-

mutot is szolgálfcat. Legna-

gyobb része a' lakosinak

Mansa nevü Fejedelmekkel

eggyütt pogányok, a' töb-

Ыек pedig Muhamedánok.

Találtatnak ezen orsz.ban

sok gummi és kalebassfák.

Wulu JVulo , 1. Foulpoint.

Vfunschelher%,\.Wünschelburg.

Wunsiedel, Wonsiedel , vs Ba-

jor orsz. Main ker- Röslau

fónál 325 ház. és 2600 Ja*k.

nagy gyapjú és lenszövö

mühelyekkel, timsós kuny-

hóval , vas bányákkal éí Wurzbach, Reusz-Lobensteini

hátnorokkal , mész és már- Herczeg faluja Szász orsz.

vány fejtéssel szomszédsá- oak Voigtländi ker. nagy

gában; vagyon derék szán- harisnya kötö mühelyek-

tófoldje, szegekkel és vas kel ée 1 vashámorokkal.

portékákkal kereskedik. Ez 'Würzen , (51° гг' 2" É.Sz. 30a

és Redwitz között van a' '¿a' 39" К. H.) vs Szász orsz.

Sándor' ferdöje (Alexan- ч-<«-

dersbad).

Cunsdorf, (54» %g* 4" É. Sz.

»7° 4' 30'' K. H.) vs a' Calen-

bergi Herczegs.ben, Süd és

Caspane vizek között, 251

há/.. 1 690 lak. 's luth. Kisasz-

szonyok'nevelö intézetével.

"Wupper, 1. Wipper.

Yturgah , elég nagy és nepes

vs Wadreag nevü Algieri

tart.ban Biïedulgeridben.

fFurm , fó Bajor orsz. Isar ker. Wusterhausen an der Dosst, ™

roelly Т/Уцгт tóbói ered és Brandenburgi közepMa""

Bremeni Herczs.nek keriile-

te Weser fónál, melyWor-

thenektöl vagy azon dom-

boktól neveztetett el, mel-

lyekre a' tenger áradáskor

emberek és állatok költöz-

fek , míg a' tartomány a'

viztöl boríttatott, azért ne-

veztettek a' Friesektöl s/ir-

mazott lakosi már a' kózép

világban Worthsatuteknek.

1717. és 1720 eszt.к ben nagy

károkat okozott ezen orszá?

darabban a' tengeráradás.

Most Hannoverai Király-

sághoz tartozik. .-

Wurzach , (47З 45/ /55//E. Sz.

27э 35' Я5" К. H.) Waldbur?-

Wurzachi Hercz.nek vsa a'

Würtembergi Boden tának

országbíróságéban AUrach

fónál 1 060 lak. és egykori

Apátza klastrommal.

пак Lipsia ker¿b. Muldeß'

nál , mellyen altal Uten

rév vagyon , 381 ház. íooo

lak. káptalan tempi, ée *

más tempi.kal, oskolával:

lakja a" Meiszeni Füspok

igazgatójánakjvannaknagy

harisnya kötö mühelyen

gyólcs ezovése , festései es

fefaérítüji. Sere a' legjob-

bak kozzé számláltatik Sa«

xoniában.
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Ьап Ruppîni кег.Ъеп , egy eí Lecktftl elválasztatik ,

szigeten az 1779-töl ólta ki- 148» lakosokkal.

vAjt Dosseben, 352 ház: és w fo, ¿ Q Wologdai

аозо lak. poeztó ее gyólce Llytartóságban. 5

s*ovéssel. Lásd Königs-Wu- ^yJndham %& Angliai Nop.

Sierhausen. folk Grofs'ágban. fe

Гаагой, , vs a Luneburgi щ. ■ f¿ Galicziában

Herczs.ben Jete e. Dumme Jee,6i k» fc pléb.val és

oszvefolyasoknál , 1 várral. Cs bir ¿atárvámmal a'Ma-

* u-tschang-fu , IVul.hang Ha- orszá ¡ hataron.

quang Chmat tart.nak fö ^ogrod , vs a' Varsói vóft

vea , Yantsekiang fónál egy * ' ¿. L

revvel , gyülohelye m.nden ors/.b Visitüla f¿ ¿ 100*У

Chinai kereshedoknek ; ezen

folyó itten sokszor két mfd- Wytegra , ker.béli vs Orosz O- '

nyire boríttatik a' kereske- loncz Helyts.ban Wytegra

dö hajóktóí. Készítnek it- fónak Onega tóba való sza-

■ ten bambusz-papírost. kadásánál , 98 ház. 1900 1.

Gutzkow , nemes falu hátulsó számlál ; 2 tempi.- Vannak

Fomerániának Wendi ker. itt rakodó házak, mellyek-

ben , i királyi póstaházzal. be tétetnek pon portékák,

"Wybor , kis vs Orosz Pleszkow m.ellyekWolgából a' Schesk-

Helytartóságban. nán felhozatnak ; ezenkívül

Wye, folyó Wales Herczs.ben 2 vitorlavászon és abrosz

Angliában , mely Montgo- fúbr. és 2 derék gyertya ön-

mery Grófs.ban ered 's Se- t.ft mühely. Kikótoje еэ ha-

vernbe. szakad. — M£s ezen jóépítñ helye ís jó. Lakosí

nevü folyó vagyon Derby Petersburgba való hajózás-

Grófsá^gban. sal és kereskedéssel fogla-

W^* , helys. a' Dániai Führ latoskodnak. — A' hason

szigeten , kikötövel. nevü ker.ben találtatik 2

W/*, 1. Beverwyk. vashuta és egy gyóles fáb-

Wy/tír - Meer , így neveztetik rika. A' lenvetés itt igen

egy része a' tengernek Be- szokásba jött.

verwyk mellett Hollandiá- "Wftschäte, ve Eggyesült Bel-

* ban. Találtatnak benne szá- gyiom orsz.ban a' vólt Lys

mos 's ezembetünö nagysá- franez. oszt.ban 2500 lak.

prú tekenôs békák. Vfytschegda , folyó Orosz Wo-

Vfjrk te-Durstede , vs Utrechti lo^dai Helytartóságban.

tart.ban Rajna vizénél, hol ЧЧугупа, 1. Höhe.

X. ■ ;

Хабеа, (SS° $8' Ê. Sz. 16o 5& várraf,

К. H.) vsSpanyol orez. Va- Xadraque , Jadraque, ffis ke-

lencia tart. 4000 lak.kal. rítetlen , elég jôl épûlt hely-

Xacca , Xiacca , Sacca , vs Sici- eég Spanyol orsz. Guadala-

liánafc déli partján Val di »ara tartományban.

Mazarában , régi erösitett Jíagua , his tengerobël nyu-
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eoti îndiai Cuba »zigetnek kérsége miatt nemigenba-

déli részén, melly France,

áktól nagy kikbtônek ne-

veztetik , mert benne eggyi-

ke a' legszebb Amerikai ré-

veknek vagyon. Kozepében

fekszikegy sziget, mellyen

fris ivó vizet találni.

Xnintes , 1, Saintes.

Xaintogne , I. Saintogne.

X/iluma,magas hegységekSpa-

nyol orsz. Leon Kir. Estre-

madurának határinál.mely-

böl Agueda fó ered.

Xatapa, (190 30' 8" E. Sz. 99O

15' Ny. Sz. Páristól) kis elég

jól épult vs Spanyol északi

Amerikában Mexicoi Tbr-

józhar.ó egész nyárban szá-

raz és mocsár plántákkal

bénôve yagyon. — Ezen tó-

tól neveztetik a' Xarayee

nevü s/.áraos vad nerazet ,

melly D. Sz. 15O és 16° kb-

zött az úgy nevezett Ama-

zonok tart.ban ïakik, 's gaz*

dag arany 'e ezüst bányák-

kal bír.

Xnmovnitia , fó Dalmátiának

Pegliz/.a tart ban.

Xativa , !. S. Felipe.

Xavier , vár Spanyol Navarra

tart. melytftl eíneveztetett

552-ben raeghólt Indu-a/.

sok tériîôje Xaver Ferencz,

vényszékbcn Tlascala tart. Xaviera, helység Aragon iában

egy hegynél , melyben a' Spanyol országban Galego

fónak partján.

Xenil , fó Spanyol orsz. mely

Granada tart.ban ered, és

Guadalquivirba szakad.

Xtnaxua, Xenorva, kis vs Ma-

cedoniában. ,

Xeret , (з8э 13' E. Sz. но 30'

К. H.) kis vs Spany. Estre-

Spányoí'flottának megér

kezése után minden 2 esz-

tendökben nagy vásár tar-

tatott az egész új Spanyol

országért.

Xalisco , tartomány Spanyol

északi Amerikában, Gua-

dalaxarai tbrvényszékben ,

Corrientes fokkal, és gaz-

dag új Compostella nevü

várossal.

Xalon , fó Spanyol Aragonia

tart.ban, melly Saragossán

felül Ebróba szakad.

Xante, Xanthus, Scamander,

kis fóvíz Asiában , Ida he-

gyén ered Natoliában, 's az

Archipelagusba foly. Haj-

dan Caria dicsekedett vele.

Xanten , 1. Sainten.

Xtrafnul , vs Spanyol. Valen

cia tartom. 2000 Ia-k.kal.

Xarayes , nagy tô Spanyol Rio

de la-Plata Vice Kiralyság-

ban (17°—22o D. Sz.j Para

guay fó hosszában 110 mfd

hosszú és 40 széles , melly

vizét a' de los Chiquitos ne

vü tart.ból 'a azon hegyek-

röl , mellyeken Paraguay-

nak forrási vannak, Novem-

bertöl Fehruariusig lefolyó

esö vizekböl nyeri> a' si-

madura tart.ban Ardita fó-

nál 6000 lak. Vidékében de-

rék marha tartás vagyon»

úgy hogy eszt.ként legalább

50000 darab a' szomszéd vá-

rosokba elhajtathatik.

Xerei de la Frontera , vs Gua-

dalete fónál Spanyol orsz.

Sevilla tart. Puerto de San

ta Maria' szomszédságában.

Nagy és jól épült , a' nemes»

séglolgyakran látogattatifr,

1,500 h. 8000 lak. számlál.

Az útszáji és házai szépek,

ал utólsók között neveze-

tes az Alcazar vagy Mauri

palote. Találtatik itten egy

hazafiúi oskola , továbbá.

posztó , gyoles , és pántlika

fabr. A' vs körül jó bor te-

rem , meíjy Angliába é»

nyugoti Indiábaelhordatik.

Er-.nek eggyik neme édes a'

másik keserü és gyomor-

erösitö. A' legmelegebb tar.
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tományokban is elál. Itten oltalmazhatja.

neveltetnek a' legszebb lo- Xiespol , falu Gallicziában Z«.

vak egész Spanyoï-orsz.ban. moski ker. nem messze Та-»

Hem messze in net vagyon neffótól, egyes. görög pléb.

axon hely, hol Roderich az Xiti , kis vs Zakonia tart. Mo-

utólsó és szerencsétlen Go- rea fél szigetben a' hason

thusok' Királya 712-ben nevü foknál.

Maurok által megöletett, Xiloca , Xiloa, f<5 Aragoniá-

kik ezáltal Spanyol orsz.ba ban, melly Catalajudnál

hönnyebben törtek. Mint- Xalonba szakad.

h.ogy ezen vs kôrnyéke igen Xilocastro , kis vs Clarenzai

termékeny , annyira mí- Herczs.ben Morea fél szig.

veltetik, hogy egy darabja ben , Golfo di Lepantotól

sem hagyatik hasztalanúl, 3 mfduyire del felé.

és az útak is oily szüken Ximena , nagy helység Spa-

készíttettek, hogy alig me- nyol orsz. Granada tart.ban

het el rajta két kocsi egy- egy s/ihlás hegyen. Lakja

más mellett , ezen útak e- egy Püspöknek , vannak

ftös idökben valóságos po- gazdag só forrási , ágyú é»

csolyák , mellyekben sze- golyóbis öntö mühelyei.

kér, 16, és ember vesztét Ximeney egyik tartomány a'

lelheti. Az oktalan lakosi, Capp Pontusban

a'helyett, hogy ezeket ki- Ximo , Saikof, Kjusju, tart.

tbltenék , fegyveres embe- Nipón szigetnek déli részén,

reket fizetésért állítanak az mellytßl egy keskeny ten-

út mellé , hogy a* szántó- gerzúg által választatik ;

földekre val/S kitérést meg- 48 német mfd hosszú , 40—

gátolják. Es ez az az út , ¿o széles, czínre nézve igen

melly Madridból Cadixba gazdag , melly olly fehér ,

vezet. mint az ezüst. Itt vagyon

Xerez de Guadiana,t határ vs a' Nangasaki nevü vs.

Spanyol ország és Portugal- Ximga , Maranhonnak mellélt

lia között Guadiana fónál, . folyója Brasiliában.

Andalusia tartqmányban. Xixona , Gejona, (38o 46' E.

Xerica, С39э .W É. Sz. i63 10' Sz. 16o 16' К. H.) vs Spa-

К. H.) kis vs Spanyol orsz. nyol Valencia Kírs. 4400 L

Valencia tartom. 3800 lak. és kastéllyal ; derék bor és

Xertigny, vs Francz. orsz.ban gyümölcs termesztéssel.

Waegau oszt. 2.530 lak.kal. Xolo , 1. Suluh.

Xheneumont , vs Francz. orsz. Xucar, nagy fó Spanyol orsz.

Ourthe oszt. 2920 lak. . ban, melly új Cast ili aban

Xibaro* , Indiai népség Spa- ered , 's a' Valenciai tenger

nyol déli Amerikában. öbolbe szakad.

Xiceco , 1. Sikoko. Xuppanie , falu Slavonfában %

Xicona, vs hegyek között Spa- Péterváradi Generalátban,

nyol orsz. Valencia tart. Száva vizénéi, egy pléb.v.

ban felette fekszik egy kas- s templ.mal , 91 ház. kir.

tély , mely a' szoros útat só és harrainczadhivatallaU



Y.

Зг (het) vagy a' széles viz,

tengeröböl , 'melly Hollan-

diában Zuyd tengerbftl Am

sterdam mellett mégyen ,

's ezt északi és déli Hollan-

diára osztja ; az ö sikér tor-

ka Pampusznak hivatik ;

Beverwyk mellett formálja

a' Wyki tengert , (Wiker-

meer),közösülesben vagyon

a' Harlemi tengerrel. i

t'along-Kiting , Yang-tse-Kian-

nak méllék folyója Chiná-

ban , mellynek hossza 1,50

német mfdet tészen.

Ya-Lu, fó Koreában , melly

az északi magas hegységben

ered , es a' sarga tengerbe

szakad. '

•Yameos , Indiai népség Spa-

nyol déli Amerikában.

Yamon , helys. Perunak Luya

tart, déli Amerikában , sok

dohányt, csokoládé babot

es orleant term'eszt.

Tan , mellék folyója Yang-

tse-Kiangnak Chinában, 90

mértfold a' hossza.

Yang-tse-Kiang , vagy a' kék

folyó , második fö fó Chi-

-nában, mellynek forrási a*

Tibeti bérczeknek északi

részére, nem messze a' Co-

bi nevü pusztaságtól tétet*

Пек az E. Sz* 34° és a' D.

gz. Ю70 alatt. D' Anville'

mappája szerént elöször del

keleti , azután déli erány-

ban Tibeten és Sifanon ke-

resztül folyván miñtegy 100

német mfdnyi folyása után

Junnan tart.hoz ér, mely-

nek határúl szolgáJ , itt ve-

ezifel Yolong Kiangfolyót,

innen hasítjaSetscbuent lar-,

tomány t észak-keleti erány-

ban , 's azután del re Hou-

Quang tartomány felé for-

dúlván , a' nagy Tong-ting-

hu tavat éri , erre északra

lévo ív forma hajlásában

más nagy Po-gang-hu ne

vü tóhoz ér, 's Kiang-nan

tartományt nedvesítvén ,

Nanking mellett elfoly, 's

így 400 német mfdnyi fo

lyása után majd 15 mfdnyi

széles torkolatján által a'

Chinai tengerbe szakad, hol

Tsongmin sziget fekszik.

Utjában számos kissebbfo-

lyókat felvészen.

Yang- tscheu , vs Kiang-man

Chinai tart. 200 lak. és sí

rakodó hellyel.

Yard, Angol hosszú-mérték'

neme , melly egy réfet er.

A' Bécsi mérték szerént 2

láb, 10 hüvelykv 6 linea.

Mint lábméfték egy □ Yard

Bécsi mértékben £ lábot él

113 □ hüvelyket tészen.

Yarmouth vs Angliai Norfolk

Grófs.ban Yare torkolatjá-

nál, rendben épült , 4 fó é*

150 mellék útszákkal, 1S000

lak és kikötövel, rrielybe

még is a' nagyobb hajob

nem mehetnek, de a' №•

sebbek igen alkalmas éító»

nyernek. Nevezetesebbépj1*

Ietei ezek : a* Sz. Mikló^

temploma, a' Játékszín > *

Fisc her-Hospitál és a' fenyi-

ték-ház 'sa't. Partjainigen

sikeres a* hering és skom-

ber halászat, a* koszén ke-

reskedése is igen eleven 5 ide

fönnek kôzônségeeen Sepf.

«21-kén a' Hollandiai hering-

halászok. Vagyon .itt jeles

tengeri ferdö.

Yarmouth
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7rmouth, (so° № 1.5" Й. S*.) le kell raködniok. A* íaW

Ris vs és kikötö Wight ne- sok* száma egy milliomra.

vü angol szigetben. mondatik menni,kik között

■xrum , vs angol York Grófs. vannak sok miivészek és ké-

ban Tees folyónál. zi mester emberek. ^

aviiri , folyó Spanyol déli Yell v. Zell, Main szigete u-

Amerikában. tán legnagyobb Schetíandi

aysa y Lancerota Canári szi- eziget , 20 mfd hossza , és

getnelt kerülete, melyben 12 szél. íooo lak. Nagy szá-

1730-ban egy tüzokádó dû- mu öbölkek ¿ mellyeket a'

hodve kirohant, mellynek lak. Voes'nek neveznek, da-

harava annyira megjavítot- rabosítják partjait. Benn

ta a' köiülfekvö vidéket, hérczes, de közbe-közbe jd

hogy szôlot benne ültetni juh legelöji vannak. VA*

kezdének. Fôhelye Rubicon. partnál raívélik valamen-

reathamler , v. Twightwier , és nyire a' szàntofôldet.

Myamier,Mohakokkal atya- Yemen, 1. Jemen,
•fi. Indiánok' ága Amerik'áb. Yenne , kis vs Ain Franc; oszt;

Veda , (38o 33' É. Sz. 15c 53' ban nèrii messze a' Rhone

К. H.) vs Spanyol Murcia tól aooo lak.

tart. 8000 lak.kal. Yen-ping, szép vs a' Chinai

Yeddo , vs Nipon Japani szig. Fo-tkien tart.ban,

ben Tongawa fónak mind Yen-tsöheu-fa , nagy népes ke-

a' két partjain egy azon ne- reskedési vs a'Chinai Schau-

vü sikér tenger - öbölnek ton tart.ban.

szomszédságában , eggyike Yeovil, helység Sommerset

az 5 szabad Császári keres- Angol Grófs.ban Ivel foly<4

kedö vsoknak, legnagyobb mellett, kesztyü fabrik. és

's legszebb vsa ezen tart. sokadalmi kereskedéssel.

nak , Kubonak lakhelye , ki Yepee, Ypes, kis vs Spanyol

a' Császári palotában lakik, új Castilia tartományban ,

tnely a' vstól víz árkok és Ocanna .kerületben.

faluk által különöztetik , 's Yerma, kis vs Fessan ország-

a' mint mondják ,5 mfd a' ban ész. Afrikában.

kerülete; A' korona örökös Yeu , 1. Dieu. 

sty< -.- .

A* külsó fellegvárban, iriely lakosok igen üzik a' mester-

igen nagy, derék házok van- ségeket 's küiombféle fabr.

nak , melíyek az országló és szembetünö kereskedést,

Herczegnek , a' birodalmi Itivált selyemmel és gya-

Tanácsosokhoz és rnásmun- ' pottal. A' környek körös

kát vivó embérefthez tar- körül egy részint rierri igen

toznak. Minden útszáiban termékeny magában f- de

a' vsnak van egy kapu,meíy legnagyobb szorgalommal

éjszakára bézáratik , tüztftl m'íveltetik , és Ie^jobb ga-

bátorságos rakodó házzal. boriát terem Persiában.

Rikötöje' nem elég mély , Ygorótes , fdggetlen vád fiép-

azért a* hajókat nem lehet ség Luzon Philippine szige-

nagyon megterhelni , és ha ten, egésszen me/ítelen jár-

erössen meg vannak terhel- nak, fóvadászok, Is a* Ta*

ve, egy mfdnyire a' vsWl galoknak enni való vádjai-

Bül!. IEX. V. яЛп,- 29



kal riskásáért adják

Yguaiada , his vs Spanyol Ca

talonia tartom.ban Naya

folyó mellett.

Yguot , vs Maritza fónak Ru-

noslibe folyásánál.

Ylst , Friesül Drilst , vs Fries-

land tartom.ban Belgyiom

orsz.ban 1140 lak. kik hajó

építést üznek.

Yncox . 1. Inas.

Yonne, tó Fran&zia országban

Chateau-Chinon mellett e-

red Nièvre oszt.ban. Ned-

vesíti Corbignyt, Clamecyt,

bol hajókázható kezd len-

ni , Auxerre, Joigny, Sens

fókat felveszi Eure Serin,

Armancon és Vanne fókkal,

es 37 mfdnyi futása után

Montereau - Faut - Yonne
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coin (írófságok. Nagysága

au □ mtíd, 49 vsal, 563

Eklezsiával, i08439 ház/.al,

és 8,58890 lak. az ész. nyu-

goti és nyugoti részei bér-

czesek kies változások-

kal. Kbzép^ része ész.ról

délfelé a' legtermékenyebb

tartományi kôzé tartozik

Angliának. Egy része a' dé-

íi és délkeleti tart.nak mo-

csáros. A' tengerpart liivé-

vén a' déli tájékot, kopasí

és pusztaságos sárrétekkel

és terméketlen dombokkal.

Ffilde általjában derekasan

nedvíttetik. Legnagyobb

az Angol Grófságok bözött

3 következendo részekre

osztatik:Weet-Riding,North-

Riding és East-Riding. Fi

városa

с/ла

mellett Seine és Marne oszt.

ban a' Seinebe omol; egYi York , Eboracum, («3= 57' 4j"

rnester-folyó bszveköti a' É Sz. 16« 33' 54" K. H.) A'

Yor.net Loire foval. Ezen kôzônséges kifejezés szerént

íotol vette nevet a' Fran- éstahi Angliának elsó vs»,

és másodika az országnak,

Ouse fó mellett , vannak

16000 lak. igen régitére«en

épült , és gazdag familiák-

nak tartózkodó nelye, ám-

bár igen kedvezfi legyen

fekvése a' kereskedésre,

mindazonáltal sem ezt sem

a' fábrikákot nem üzi. A'

Yorki tírsek második ege'si

Angliában , és az 6 ío tera-

ploma legnagyobb az Isten

tiszteletére emeltetettépü-

letek köztt a' Világon. вс

thusi ízlésben kéizûlt j»5

láb. hosz. 110 széles, és 99

magas. Hajója, kivévén Sí.

Péter tempIomáétRomában

legnagyobbnak tartatikEu-

rópában, és 11 lábbal ma-

gassabb és 4 i/i lábbal fié'

lesebb Sz.Pál templomáénál

Londonban. A* hozzá tar-

tozó Káptalanház 8 »«g|e-

tü 63. láb áltméróje.boltos

és semmi oszlop se tart;*;

Az itten eszt.ként tartatn»

Yonne osztály Yonne, Vanne,

Armençon , Sevay, Voisin,

's a' t. folyok mellett fek-

ezik , magában foglalja a'

hajdan Bourgognehez tar-

tozó Auxerrois vidéket, és

ezen kívül még egy részét

Champagnének , fôképpén

Senonais tartom.kát. Tér-

aége 135 □ mfd 326000 lak.

Termékeny gabonával, ken-

derrel, fôzelékkel, gyümöl-

csel , borral, fával, barom-

mal , enni való vadakkal ,

halakkal 's t. ef. 5 keriile-

tekben , mellyek Auxerre,

Sens, Joigny, Tonnere , és

Avalon 34 kantont és 484

kôzséget foglal , ftt vsa Au

xerre.

York , Grófság-Angliában ész.

ról Durham és Westmore

land , kel.röl a' német ten-

ger , nyug. Westmoreland

és Lancaster, délrôl Chester,

Derby i Nottingham és Lin-
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szokott lovag játékok al- ban Pensylvaníaban 500 h,

kalmatosságot adnak a' leg Akademiával, sok kézi mes-

nagyobb oszvetódúlásra. teremberekkel és fábrikák-

York , Q43° 45' E. Sz.) fö va kal. Lásd Little-Yorkot is.

felsô Canadában ész. Ame- Yougfalí, (510 52' E. Sz« 90 18'

rikában Ontario tó mellett K. H.) kereskedö vs Moun-

egy tágas kiköt&vel , széke ster frelandi tart-ban Cork

a* Kórmányszéknek , Hely- Grófs.ban 830 ház. .5100 lak.

tartónak , a' tôrvényt adó és révparttal a' hason nevü

Tanácsnak , a' tartományi öböl mellett, melyben it ten

gyülekezetnek és Torvény- Blackwater vize oraol. Ki

helynek ; még nintsen egé- botöje bátorságos , és van

ezen felépítve. kôfallal bévont partja, és

"Yo/-*, Grófság ész. Amerikai erossé^e. Lakosai gaboná-

Massachusett szovetséges Val Való kereskedest , és fa-

tart.ban Main vidékében a' zekasságot üznek. Monda-

tenger mellett 29000 lak. tik hogy ezen tájékban kez-

kal , gazdag fával, barom- detetta'krumpli termesztés.

mal, és halakkul; fö vsa— Yp»m , Ipretum , (30° 51' 10"

York , 3000 lakos. a' hasonló É- St. 20» ,34' 49" К . H.) ré-

nevü folyó mellett fekszik, gi er6s Vs Flandriában az

melynek torkolatjánál meg Ypefle fó mellett 15000 lak.

lehet&s kikötö hely vagyon. vannak vászon és gyapjá

York , Grófság Pensylvania1 fabr. és üz kereskedést,mely

szovetséges tart.ban ész. A- Bösingen mesterség^es folyó

merikában a' Susquehan» által Nieuportba , Ostende-

nah mellett 76 □ mfd nagys. be és Brüggebe nagyon kön-

38000 lak. a' fö vs York v. nyebbíttetik. Az itteni or-

Yorktown. szágos vásárok közul a'

York/ort , Angol szállítvány Böjthavi a' legnagyobb. It-

Hayes szigeten Labrador ten vólt Cornelius Janseni-

mellett. us Püspök 1638 évig , kitöl

York-sziget , sziget új Britan- a' Jansenisták kölcsönözik

nia és/.akában Australiában vala neveket.

lö mfd hosz. róna kelleme- Ypi> I. Ips.

tes tart.ban , magas erdbk- Yrodnver , vs lije és Velaine

kel fedetik , gazdag nád- Franezia oszt.ban 2090 lak.

mézben , betelbert, yams- Yietihurg , 1. Isenburg,

han, magószban , bananás- Ysendic, his erôsség Flandri-

ban , kokoszdióban , ke- ában.

nyér gyümölcsben, planta- Yssei , folyó Belgyiom orsz.

nákban 'sa' t. A'világos-sár- ban. vízét Vrenswyk és U-

ga - rézék .«zürke és fól for- trech között a' Rainai csa-

mált lakosoknak házaik a* torn£ból veszi, és Ysselmon-

tenger partnak hosszárt é- de ell.enében a' Maasba fo-

pítettek , melyek egymás- lyik; GouWe vizél Goudá-

tólnem mess/e ligetek és nál , és a' Viíszet , melly

kokosfák között feküsznek, Srhonn hoven ésHaasdrecht

Alkalmatos parittyázók és között foly , magába veszi.

Csónakjaik igen trsztán van- Ytseltnonde , kis, a' Maastól ,

nak csinálva. Meerwetól ¿9 Ysseltñl for-

York sziget, 1. Eimeo. mállatott sziget, déli Bel-

Yorktown, fö v» York Grófs. gyiom országbaa a' hason

29 *
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»evä faluval, mely 1070 1, dik gabonával , rádmézzel,

és jeles várt tart magában.

Yssel torkoiatvk, franczia osz-

tály volt, melyet formált

a' hajdani Hollandiaï most

* Belgy. Geldria tart, ehhez

• 1810. December ólta egy ré-

sze Berg nagy llerczegs.nek

Bertheim Hercz.ségnek egy

részével kapcsolódott.

Xsielstein , bis vs és kastély

kassiával,sza»szafrásszal,le-

nyér gyümplcsfákkal , ba

jó építésre való f'ával , Iti-

váltképpen Ceraperbe tával

méz/.el , viasszal 's a' t. Аг

Indianusok vagy is az ere-

deti lakosi ezen tart.nah

Maya nyelven beszélneli,

és részint függetlenek. Fö

vta Merida de Yucatan.

del Belgyiom orsz.ban Yssel Yuenatl v. Nutka , sziget

eredetéhez közel 2530 lak

Yssengeaux , vs és kerületi fö

hely francz. felsö Loire oszt.

nak egy patak mellett, 849

" ház. és 62,50 lak. kik barom-

mal kereskednek.

Yssodun , 1. Issoudun.

Angol birtokolibarl a' Nut

ka szorúlat mellett ész,

meribéban Santa Cruz de

Nutka v.Puerto de San Lo

renzo v. Friendlycove rév

partal.

Yukagen , 1. Jukagiren.

Ye/i , 1. Wulli.Y*soire , 1. Issoire

Ystadt , Oejestadt , kls csínos Yumba v.. Yomba, Loangonab

tengeri vs délkeleti szegle- ; adót fizetö parti tartomány

tében Schonen és Malmö

hus Svéd tartom.nak a'Jtel.

tenger mellett van kikötö-

je , mely nem rég megújí-

tatott 486 ház. és 3020 lak.

kik szembetünö kereskedést

üznek , és 18 tulaidon ha-

jóval birnák. Itten van az

általmenetel Német orsz.ba

abó Guiñeaban déli Afri-

kában Combi fó melletti

mely torkolatjánál a' Ma-

yumbai öblöt formálja. Er

aos tartományka gazdag

fában 's vadakban. A' gyü-

mölrs több mint a' ga*

bona. Lakosai rá termett

vadászok , fö vsa

kiváltképpen Lübeckbe és Yumba v. Mavumba, a' ten
Г» i _ 1 1 1 * -r-\ 1J-,
Stralsundbá

Ytata ,vidék a' ChiliTôrvény-

szék ker.ben Spanyol dé

li Amerikában Coulemon

fó vssal.

Yi/e/л, fó Korea félszigeten ,

ger mellett fekszik Delta

forma szigeten,mellyetBan-

na parti fó formál, van

meglehetós jó kikötö torba

és egy hires Fetische vagy

is Mokssiója.

mely annak északi részében Yun-ho v. Yun-Iean, v. Ш'

eired

Yucatan , nagy fél sziget és

tartomány a' Mexicoi Tör-

vényszékben Mexico ker.

ben , melynek északában a'

Champeche öböl délfelé pe-

dig a' Honduras öböl van,

доо mfd köre a' Cordilleras

lyi mesterséges folyó, H'

nevezetesebb a' szanital»0

sok mesterséges fék b«1«*

Chinában , mely Centontó»

Pekingig 300 óráíg terjed ,

és legnagyobb részérenégy

szegü kövekkel van be-

húzva.¿ju _ r. , J

nak alacson ága keresztül Yun-nau, Yun-nau-fou,

vágja; a' partoknál alacson Junnan.

leg , ezen félszigetb&velke- roesal él czínnel.



Yujoura, Caqueta nagy fó dé

Ii Amerikában , mely a' Ma-

ranhonba í/.akad.

Yverdon , l. Tverdon. ,

Yvetot, (4бэ 47' 15" E.'Sz. 24=

18' 33" К. H.) vs és kerületi

föhely a' Franczia alsó Sei

ne oszt.ban 9800 lak. gyap-

jú materia és más fábr. he-

- reskedik.

453 - \ ,

Yvicza , Ebusns , Î. Tbiza.

Yvre , vs Sarth . Francz. oszt»

ban 2000 lak. , *

Ywuronhehok , v. S. Agoston

öble , Madagaskar szigeten

Barbetok és Swéh között.

Baba k. Királysághoz tar-

tozik és az Angol orszâgï

kelet Tridiába hajókázóktol

gyakran látogattatik.

z.

%aan , folyó a' vólt Zuyder-

see f ranczia oszt.ban , most

Belgyiom országban , mely

az Y-ba szakad.

Zaandam , Zaanredam , ({2°

28' É. Sz. ¿20 25' К. H.) hely-

ség Belgyiom orsz.ban nem

meszsze Amsterdamtól a'

Zaan torkolatjánál , keleti

ее nyug. Zaandamra oszta-

tik , és mind a' kettöben

10000 lak. A' többnyire fa

házak zöldek és különös

móddal bémázolva, és csak-

neiu mindenik vízzel van

korülvéve. Mindenik a' két

részeletek közül bir tulaj-

don Tanácsházzal, reform,

luth, 's mennóniták külön

tempi.kal , mellyek közül

az üj templom magát meg-

külömbözteti. A' lak. kö-

. zött találtatnak gazdag ke-

reskedök , de mind a' ke.

reskedés mind a' mester#é-

gek szembetünöül megrsök-

kentek. Máskor Zaandam

egyedûl .37 hajókat k&ldött

hat fogdosás végett Grön-

landiába , most eggyet

sem. A' kôtél gyártó mü-

helyek* mellyek yalaha a'

legjobb ha)ó kotél és vitor-

: la munkákat nyújtották ,

romlásban vannak ; . úgy

■ц$ Qlaj- ííínlet-títnác'Cser»

zúzrtkolyü- tobák- plajhász-

és csiga-por malmok is ; és

a' 2300 széimalmak , mèlyek

egykor Zaandban és körül-

te számlAltak 700-ig , tehe-

tetlenségben vannak.A' haj-

dan jeles hajó építés csak-

nem egésszen elmúlt ; *a*

fürész malmok halgatnak,

és tsak a' papiros malmok,

mellyek közül néhányak

igen finom , nagy és егоз

papirost készítnek, marád-

tak még az elobbi fényben.

A' halzsír, enyv , és kemé-

nyitö fábrikáií , a'daraká-

ea malmok és öntft mühe-

lyek valamint. a' gaboná-

val való kfreskedés még

most is mindég nyomosok.

Nevezetes Zaandam aíon

itteni tartózkodásáról I. Pé

ter Csász.nak a' ki 1696. Mi-

chailow Péter név alatt egy

. esztendeig hajóslegény ru-

hában tanúlta a' hajó épí

tés mesterséget; még most

is mutatják a* rosz kuny-

hót, melyben a' nagy em

ber dolgozott, es a' faágyaí

a* hol alud t.

Zaanen, helység ugyanottan

»3370 lak.kal.

Zaap , Zapy , mvs Cseh orsz»

ban Kaürzim ker.ben szál»

lyel dult kastélyal a p^pi
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ros tnalmokkal es filiális Kirs.ban , melly Zaber fó

templommal. körül fekszik holott е/. La-

Zaara , 1, Sahara. uffen rnellett a' Neckarba

Zab , folyó Kurdistaniában , ömlik. Itt vannak Bonni-

melly Hten ered , és Mosul gen vs és más helyek.

Basaságban a' Tigrisbe iim- Zabern , I, Elsaszzabern,

Hk. Zabin, vska Minsk Orosz Hely-

Zab , Zaba, kis tart, melly tartóságban.

Saharaban Tell bércz hâta Zabiotow , uradalom és vs Ga-

megett fekszik , axon nevü licziában Zalescyk ker.ben

folyó vízzel , és egyebet a' Pruth folyó rnellett Ка

рет terem , mint Egypto- toi. plébániával.

mi szilyát. Constantino Al" ЪаЬпо , dísztelen vs Tarnovr

gieri tart.hoz tartozik. Fo ker.ben Galiczia orsz.ban

helye biskara. Dunajetz fó rnellett tulaj-

Zabuche , 1. Asf w. don pléb val.

Zqhehtein , 1. Zavelstein. Znbola , Zabel, mvs Erdélyb.

Zabelstein, vs s/.élyel omlott Háromszék - Orba i S / ékben,

kastéllyai Würzburg Nagy azon nevü viz rnellett. F. С.

Herczegségben. G.Mikes és több Ns fam. Lak.

Zabemtuedt , hely Mansfeld Székely orkatonák 's Ma-

JJerczs.ben , holott jtles ol- gyarok , Oláhok, kath. ká-

vas/*ó hulataJáltatik. Egy- polnával,és ref 's óhitü plé-

ezersmind nevezetes ezen bániával egy vásárral, Bras-

hely az elhiresedett .3. tó sótól 11 óra.

gödrökre nézve. E/.en lyu-"Ze*ra, Spanyol hajó 60—70

как kis tavakhoz hasonlók tonnájú.

és a' legnagyobbnak 400 le- Zabrzeg , falu Austriai Sleziá-

pés köre. Kettó a' legna- ban Tescheni ker.ben van

gyobbak közül a' fold alatt kath. helybéli káplánsága

egymással öszve vannak és tempi, kath. oskolája ,

kapcsolva , erñssen folynak örlft - és deszkát metszó

ki , és az úgy nevezett tó- malma 164 ház. 84° l*k. kik

Îatakot formálják , melly Sléziai-Lengyel ajakáak.

át malmot hajt. Vizek sós Zabulón , Sebuíon , 1) Israel

mint a* Seeburg melléki sós egyik nemzetségének földe

toban. Mivel télben gözö- Judaeában , keletre Genesa-

lög, és soha meg nem fagy, reti tóig (Math. 4, 13.)

innen gyanítják, hogy ezen északra Nephtali fóldéíg,

likak a'tengerrel öszveköt- (Jós. 19, 24.) délre Isachár

tetésben vannak. 177a. De- fóldéig, Tábor hegy hatá-

cemberben a' legnagyobbik щáig (Jos. 19 , за.) nyug.ra

likban hirtelen a' viz for- a' kôzép tengerig , Margen

rani kezdett, mintha föld láig (Jos. 19 10.) terjedett.*

çlatti tiíztftl mozgattatna, 2) ve alsó Gallilaea és Pto-

és 34 órakig folyt. Arra lemais határain.

kissebb buzgasa alatt 12 Zacateca* , v. új Galiczia tarr

óráig némelly vereses a- tomány új Spanyol orsz.ban

gyagsártól színelfcetett ; északi Amerikában Guada-

utol.jára ismét csendes és laxara ker.b. Guadalaxara,

tiszta Iett. Culiacan , ú\ Biskaya , és

%-abçrgau , azon tájék neveiï- Mexico tartómány között;

tet;ik igy ft* Würtembergi «$55 □ mfd nagys, 1,53300
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lak. felette termékeny, fö tartják a* korülmetéltetést,

vsa

Zacatecas, (33© É. Sz. lo3° .5.5'

Ny. H. Páristól) 33000 laít.

1'eles arany és ezüst bányák-

ial, számos mesterségekkei

és erós kereskedéssel.

Tachan, élelmes vska tulsó

Pomeraniában Satzig ker.

ben ñera messze a' réteken

folyó Ihnától 121 h. és 620

lak.kal.

Zachen y kis ragadó folyó Sle-

ziában az Oriás bérczben

támad és Hausberg mellett

Boberbe omol , gazdag

gyermekeiknek csupa Zsi-

dó neveket adnak, üllik a*

Szombatot , és Religióbéli

innepi pompájik fökeppen

az állatok feláldozásából

álnak. Lakják a' tölek Nos-

si-Ibrahimnak neveztetett

szigetet (az Europaiktól S.

Maria szigetének hivatik)

Madagaskar kel. oldalán éa

az ellenében fekvô partot

mellyben ök mint késôbbi

maradékok megtelepedtek.

Barna szinüek , jeles maga,,

viseletüek és vendégszere-

tftk.

a

ezép pisztrangokkal.

Zackenfall, 2142 láb magas- Záffe Kassinambu , vagy Ka

ságú hegy a' Slésiai Oriás nambu , nép Madagaskar

bérczben Srhreibershau fa

in szomszédságában.

Zacynchus , í, Zahte.

Zadaon, Cadaon fó Portugal-

liában , melly az Algarbiai

bérczben ered és Setuval-

nál a' tengerbe ömlik

Zador , Fok Candia szigeten ,

azon szeglet , melly a' kel.

déli részssel öszve kÖti.

Zähden , Zehden , к. vs Tiszt-

ség Brandenburg új Márk-

ban a' Muglitz mellett ez

elött itt Cistercita Apáczák

klastroma volt.

szigeten , melly azt állítja

hogy MeccábóJ azért kül-

detett ide, hogy a' lako-

sokat megvilágosítja és

mindenféle hasznos esme-

retekben valamint a' Ma*

humed vallásában oktassa.

Közel minnyájan gyermek-

tanitók , Tanítomesterék

az Arabiai nyelven , irók ,

és Irosmesterek , a' nép'

kôltôik 's t. ef. Szívek bar

na valamint a' többi ugy

nevezett Fejérkéknek is e-

zen a' szigeten.

Zähringen, falu Baden fagy Zaffe- Ramini . az az nemzet-

Herczs.ben Treisam ker.ben

szélyel dultkastélyal mely-

t61 az 1218 eltörlött Zäh-

ring Herczegek neveket vet-

ték volt.

Zänki Indianuíoh , Indiai nép

ész. Amerikában.

Zaffe Ibrahim , az az Abraham

törzsöke igy nevezik ma-

gokat nehány lakosi Ma

dágascar szigetnek ; úgy

sége az Imina maradéki-

nakMahommed aqnyának;

uralkodó nemzetség a' Fe-

îérkék között Madagaskar

szigetén , azt állítják hogy

az éppen most említett I-»

minától származtak , éskô-

vetkezft klassisokra oszla-

nak : Rohandrian , Ana->

kandrian és Ontsazi 1. eze-

ket.

látszik hogy ôk csemetéik Zafia , Í6 az Asiai Török ors»,

a' tengeri rablóknak és Zsi- bao 1 melly a* Çaspiumten-

dóknak , mertök Mahome- gerbe omol,

det nem esmerik Prófétá- Zafra , helys, Estremadura

nak vagy Szentnek hanem Spanyol tart.ban Badaios

esupán csak Noét Abrahá- ker.ben 6000 1. és kasté-

Wat, Moeest, éa Davi4ot; lyai, hir.es as ifclea kéaaü-
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J5 báránybor keertyùkrôl aal mellyek a* Seiter vistu-

mellyek ugy vannak ké- lajdonságát birják.

ezítve , bogy egy dióhéjba Zaid , I. Said.

bêlé férnek. Zainberg , 1. Fahrnleuten.

Zagtri, erös vs Caucast Min- Zaine, határfó Algierben Tu-

greliáb. görögfö tempi. Szé- nis feie. .

be egy Püspöknek. Zaire, v. Barbeta , egyetlen

Zagam , falu a' Magyar orszá- fö fó alsó Guineában melly

gi parti tart. ban (Littpra- kétségbivûl déli Afrikának

léban) Winodol Kama ra belsöjeböl foly.

urad.ban 67 h. és 450 í. Zaire , fö vs és kir. lak. Ngo.

Zagora , 1. Sagari. jo Kirs. ban alsó Guineá-

Zugora vidék , Horvát orsz. ban , -i mfd a' hasonnevü

ban felsôre és alsóra osz- fótól mintegy 10 mfd en-

tatik. nek torkolatjától vannak

Zagorow t vs Kaiisch oszt.ban, 7800 h. vagy inkább kuny-

úi Lengyel Kirs. hójí,

Zdgráby 1. Agram. Zaisenhause/i , Zeisenhausen ,

¿agros, bércz Persiában, mely helys. Wurtemberg orsz.

Taurusz hegyérôl a' Wan- ban 3.30 1. és egy kedvesen

tón alól látszik kinyúlni ; elintezett és nagyon láto-

a' Tigrissei egyenlöleg me- ' gattatni szokott savanyú

gyen azután a' Schustertol kúttal.

fiel, felé vonúl Lauristan- Zaklikow , vs a' volt Lublin

ba és Tarsistanba lép egy oszt.ban most I.engy. orsz.

darabig a' Persiai tenger- ban.

qbblnek hoszszában terjed Zakolani'. patak , patak Cseh

és utoljára Gomronon íjii orsz.ban Kladnonál ered,

a' tengerbe el vész. < kel. felé foly két nevetlen

Zagwon, 1. Zawan. patakokat felveszen és Kra-

Zagyva , fó Magyar orsz.ban lupnál a* Moldauba sza-

Heves Várm.ben a' Mat- kad. .Nevét Zakolany falu-

ra hegyböl ered ésSzolnok- tól vette Rakonitz ker.ben.

nál a' Tiszába szakad. Zakonia , 1. Braccia di Maina.

Zahara , vs éros kastélyal , Zakrociyn , vs az elöbbi Plock.

minden oldalról meredek oszt.ban új Lengy. Kirs- ф

kö ezálon Andalusiában mfd a' Bugnak a' Weich-

Spanyol orsz ban közel Gra- selbe torkolatjától. 61 h. ^

ztadához a' hol Guadalette hajókázást.

fó ered 15 mfdnyire Sevil- Zaláta , magyar falu Barí-

lától bel.' délfelé. nya Várm. Siklósi jar.ba"

Zahna , h. ys Wittemberg Vaiszlótól a óra, mellyneK

Herczs. 230 h. 1000 1. ésSu- filié ja , 30 kath. és 380 ret.

perintendehséggel. , lak. F. U« Hercz. Battyány-

Zahnküste, vagy is Fogpartok, Kápolna pusztájában ku«

1. .Elfenbein Küste, Elefánt lómbféle régiségek talaí*

csont part. tattak. .

Zühno , kis vs tulsó Pomera- Zalathna , Auropolis , *'e4

' niában a' Wendeni ker.ben ' Schlatten , (46o F,' W

Chollen hegyén tul, Sz. 40© .53' K. Hjhi'**;**

Tahorowitt , falu Cseh orsz. bánya vs ^Erdély *еЛе,,,'

"ban Hradisch ker.ben 93h. ben, Károly^Fejérv^rajo*^

73a 1. két savanyú forrás- óra:, pmpo&r viae " й



lak. Magy. Ném. és Oláhok,

bath, reí', és лет eggy.gö-

rögök , tuldjdon tempi, a-

rany és kényesó bányái je-

lesek , Bányászi tisztség-

ZaUstczyk , (4go 43' E- Sz.

4.33 ЙУ 50" К. H.) urad.

és vs Tarnrpol Qrosz Helyt-

e.ban a' Dniester bal part-

já л kath. tempi, luth, imád-

ságos há/./.al , posta vál-

tattal , ío oskolával 360 h.

és 5420 honnyilak- Van egy

kos/.álon görög klabt. kel-

lemetes kinézéssel. Szembe

tünñül üzi a' kereskedést

és fontos kézmivei vannak,

Zahszcztki kerület , kcr. kel.

Galiciában kel. rol Orosz

bir.nak és a' Chozymi vi-

dékkel határos. Tarnopol

ker.tel a' legtermékenyebb

Galiciában. Minden gabo-

na terem itten kivált

. a' törökbuza böven. Csak

пет eggyedül itt terem az

ánis azután sarga és gö

rög dinnye , valamint a'

spárga is. Dohány termesz-

tése és baromtartása igen

szembetünö ; gabonával

való kereskedés rés/.in tLem-

bergbe részint Drohabicz-

ban üzetik.

Zalokiec, faluSambori ker.ben

Galiciában mellynek ezom-

szédságában vas bányák

vannak görög pléb.val Bisz-

trica fó mellett. ,

Zalosçe , urad. és 2 részele-

tekböl álló ve (ó és új Za-

losce^ melly Szeret fó ál-

tal oeztatik fel, Galiciában

Zloczowi ker.ben kastélyal

Sz. Agoston szerzetebeli

klastrommal. kath. és go-

™g eggyesült templomok-

kal.

Zalusan , (fazekas) falu Hont

Várm Rjma-Szombathoz %

1/2 óra. F. U. több nemes

uraság. Lak. kath. Vagyon,

savanyú vize. ' '*

Zamoroet , Zamarowce, meSz-

sze terjedö tôt falu Magy.

orsz.ban Trencsin Várm.

ben a' mezb mivelésrôl és

egy savanyú kútról esmé-

retes. »

Zamarte , 1. Jacobsdorf.

Zambngando , ker. alsó Ben-

guelában déli Afrikában.

Zambateк , lakosi egy hason-

nevü tart.nak Luzon Phi

lippini szigeten. Itten van

Subee kikötö , melly egy

a' legbátorságosabbak kö-

zül a' szigeten.

Zambese, Kuama , Zuama',

igen szembettino fft fó So-

fala parton déli Afrikában

Afrika belsöjeböl ered -a*

N*gy lánczbércz.ben. Man-

gania, Suabo , Cheraira 's

a't. íolyásokat veszen mar

gába és több mint 120 ge-

ogr. mfdnyiútja után Afri

ka kel. partján a' hol ész.

halárját formálja a* kel.

Kaíferlañdnak 4 nagy toT-

kolatok által, melyek Lua-

boel ,. L>u abo , Zuama , é*

Quilimane és mellyek több

füldcsúcsokat és szigeteket

formálnak, Mozamhikten-

ger karba Madagaskar szi-?

getnek ellenében szakad.

Zambos, 1. Sambos.

Zambre v. Marawi , nagy tó

déli Afrika belsöjeben ,

melly legnagyobb egész A-

írikában mondják , hogy

70 mfd hoszs7a , szigetek-

kel tellyes és só- vi/e len-

ne. A' tart. pedig körös kö-

rül , hogy nagyon terme—

keny volna.

Zambrona , fok tulsó Calabri-

ában Nápoly orsz.ban S.

. Eufemia obclnél.

Zamobor , mvs Zágráb Várm.

Kulpa fón innen levo járás-

ban F. U. Báro Kulmer. Lak,

mind kath. számok 173c»

mégyen. A' pléb. tempi. Щ-л
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vül birnak eggyel Sz. Fe-

rencz szerzetesi is ; vagyon

nemzeti iskolája 's veres,

réz hámorja. HatárjátGra-

dra fó nedvitti , és több

malmokat hajt. Zágráb-

tól 3 ora.

Zamemisl y vs a' volt Wars-

chaui Posen oszt.ban , most

Posea N. Herczs.ben.

Zamora , Sentica , tart. Leon

Spanyol országi tart.ban

a' Duero mellett 74000 1. fö

vsa :

Zamora, a* Duero mellett,

mellyen szép híd vezet ke-

resztül termékeny kör-

nyékben meglehetös nagy

és jól megerôsitett vs. Szé-

ke egy Püspöknek ; vannak

gyapjú , bor, és kalap fabr.

Zamose , urad. azelöbbi War

schau! Lublin oszt.ban

most Lengyel orsz.ban ,

melly Zamosky szerzöjeföl

Zamoski Ordinat urad.nak

neveztetik , és mellyhez 13

vsok és 230 faluk tartoz-

nak.

Zamosc , (500 43' цо" É. Sz.

40=» 4,5" 10" К. H.) vs jeles

várraí Lublin oszt.ban ,

mellyben póstaváltat , kat.

Lyceum , Gymnasium , köz

kímyvtár és fô oskola , 3

Ы. 84» h 65-50 honnyi 1. és

egy Lengyel könyvnyom-

tató mùhely vagyon. Za-

jnosc 1813 Novemb. 33-kén

alku szerént az Orosz Ce.

seregeknek által adatott.

Zampara , 1. Sudan.

TLande , 1, Messina.

%qngarat , Zacarat , Zagari ,

nagy halas fó Natoliában

Atiaban ész, felé foly ез a'

fekete tengerbe szakad.

%angki, fó Erivan Persiai tart.

ban, melly Gigaguni tóból

ered és Arasse fóba ömlik.

Ща/igueàar , Sanghebar , Sang-

uebar, Zanzibar Afrika kel.

na^jának ész. tésze qzoro-

sabb • értelemben , Koavo

fótól elterjed a* 90 D. Sz.

töl a* 4» É« Sz.ig Magadas-

cho fón tul 300 geogr. mf<l

az Indiai tenger hoszszán.

Eghajlatja meleg és efry-ré-

szint egészségtelen. Folds

a' partnak hoszszán több-

Äyire mocearos és erdös,

belsojében bérczes. A' part

sok kósziklákkal , fôvény-

torlásokkal és szigetkékkel

megvan rakva mellyek a'

hozzá férést nehezitik. A1

tart. számos fóktól ned-

vittetik u. m : a' Falsótól,

Mombassától , Quilimaiui-

tól, Lamotol , Magadascho-

tól 's a' t. Ezeri partí kör-

nyék általjában igen mive-

letlen. Belyebb talilhatni

aranyat és más külömbfc-

le ásványokat. Földe felet-

te termékeny , kiváltkép-

pen darakásában kaffer-

magban , déli gyümölcsök-

ben , 's a' t. Nonek itten

több nemei is a' pálmafá-

nak , fában bôsége van. A'

számos szelíd állatok, szar-

vasmarhákból és juhokból

állanak ; tartanak itten te-

véketis; mindenféle vadea

ban , vadállatokban ß*

képp elefántokban, halaJc-

ban 's a' t. gazdag. Lejfna-

gyobb részét lakosainak te-

szik az Arabsok fekete bar-

na maradékikikromlott »*

rabsúl beszélnek és Mabu-

met 'vallását tartják. *
Kafferek mint eredeti »•

kosok bels&jébe vonúltaK

a* hol а' Gallaerek vad «ОМ

dáji is lakoznak. Egyresze

ezen parti tájéknak biio-

nyos tekintetben a' Porta-

gallok uradalma alatt «Ii

a' többi Arabs eredetü V*

jedelmek és Elsörök alatt.

Eggyes tart.nyai a'mfn^T

re6 ezen Parti tájék esrne-

reteeezek: Quílota #*Ф
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S- Raphael tart.ny* Mon- Serrrmi rad sincs , sem le

fia , Zanzibar, és Pemba

szigelek, Mombasa Kirs.

Quilife tart. Melinde orsz.

Lanio és Pate szigetek , az

Abagnerek tart.nya , Jubo

Kirs. Bravan tart. és Maga-

dasrho Kirs.

ïamhagn , darab fold Sahará-

ban déli Maroccoban Itten

van a' rabszolgákkal való

kereskedésnek ész. kezdete.

Zankо , magyar fa lu Szala

Várm. Tapolczai iár.ban

F. U. Her.z. Tapolczától 2

ora. .

Zaanone , egv a' Ponti szige-

tek kô'ùl Nápolyban Ter

ra ai Lavorohoz tartozik

foldalatti tüz által táma-

dott, kietlen vízforvás nél-

kül, Ponza északi csúcsán

fekszik.

Zanow , vs tulsö Fomerániá-

ban Schíaw ker.ben 104 h.

760 1, serfözetelekkel és pá-

linka fôzô házakka).

Zante , regenten Zacynthus

egy a' 7 Joniai szigetek kö-

ziil Ciftk egy 4 mfdnyi szé-

lességü csatornya által vá

gelö és kecskéken kivül

semmi barom. Aratás ide-

jekor 4—5000 1. mennek

Moreába és munkálkodá-

sok jutálmával 3—4 hónap-

ra gabonát hoznak haza.

A' eziget gyakor földindu-

lásnak van kitéve. Lak.

tobbnyire görög vallásúak,

de vannak kath. és Zsidék

is azoknak van egyPüspök-

jök ki a' Cephaloniai püs-

pök alatt van. Fö helye és.

egyetlen vsa ezen sziget-

nek.

Zante, ész. részében a* ten-

ger mellett egy hegynek

tóvénél i2Qoo 1. hegyi erös-

séggel bátorságoe révpart-

tal és 2 ragadó nyavalyá-

kat probáló házakkal (Qua-

rantain) a' házok gyakor

fpldindulás miatt csak egy

emeletuek. A* vs fö keree-

kedési helye a' szigetnek ;

innen sok idegen kereske-

dök találtatnak itten ésol-

lyanok a* kik más nemze-

tektöl iöttekide a* kereske-

désre ügyelés végett.

lasztatik el. 7 mfd hosz. Zamhausen , kis vashuta miv

4—5 szél. és tart. 80000 em- Brandenburg új Márkban

bert kik egy vsban és45fa- Landsberg ker.ben.

lukban laknak. Levegöje Zanzibar, (6° D. Sz.) fb. ««-

nagyon egésségtelen. A' szi- get Zanguebar partjanal

get bérczes , kósziklás és del Afríkában.

mindenütt nyomdokit mu- Zapuntelta , 1. Melada. " f

tatja a* foldalatti tüznek , Zara , Grófs. Dalmátiában a

de felette kellemetes ée gaz- körylfekvö к. szigetekkel ,

dag borban, mellyböl esz-

tendônként 1 0000 tonna ter-

mesztetik azután apró szö-

lëvel, mellyböl esztendön-

ként 9—jo millió font nye-

retik. Gabona nem termesz-

tetik elegendö bôségben.

Földi szurok azonban bö-

ven van , valaroint olajfa

is mellyek esztendônként

2000 hordó olait adnak,de

az italra való ví/ben és

fában szüktéget ezenved.

mellyekkel együtt alig tart

25000 1. VeLencze birtai4oç

¿Ita 1801 Austriához lépett

1805 Olasz orsz.hoz, 1810

az Illiriai tart.nyokhoz

viszsza tért. Egésségtelen

levegöje Nyárban kozonsé-*

gesen rosz féle hideglelé-

seket szül a' sok azegény és

nyomorúlt emberek közötfc

kik legnagyobh részre Mor-

lakok. Kornyéke jói ki va%

mívelve. Fö vea



Zara , Jadera , (44° a'

Sz. 300 49' 17" К. H.)kes-

keny föld nyelven , melly

mély gödör által a' száraz-

töl elraetszetett , de még is

avval egy vonó hid által

oezve köttetik. Ugliano és

Pasman szie;etek egy csa-

tornát formálnak itten. A'

vsnak van itt egy igen jó

tágas és bátorságos kikötft-

je , fellegvára , mintegy

7000 1. Széke egy Érseknek

a' kinek Érseki teraploma

porapás épület , ezen kivül

vannak még itten sok más

tempi. 8 klast. és 2 Semi-

nariumok. Tovább észre vé-

telt érderalenek itten, a'

szárazi és tengeri fegyve-

resház az ország kapuja, a*

Loge (hely) az urak pia-

czán a' Sz. Mihály kaszár-

nya's t. ef. Nevezetes a' Ró-

mai víz- árkolat és a* régi

emlék jelek. Ezen vs szük-

eéget szenved ivó vízben ,

folyó víz itten éppen nines,

de "annak több essö viz

kútjai mellyek között há-

romnak víz tartója mind-

Öszve egy földalatti épület-

ben van
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i$" É. Zaránd várral egygyütt.

Nagysága 1,5 1/4 П *ofd hosz-

szabb mint széles. Fekvése

alaeson, deazonban hegyes.

Jelesebb hegyei StFimba,

Vulkárii, Krovásch, Gaina,

Moma, Magura, és Karat»-

chuli. Legnevezetesebb vi-

ze a' fejér Koros , melly

Hunyad Várm.ben ered,

Magyar orsz.ba fóly , és

Sebes 's fekete Körössel egy-

gyesülte után Tiszába sza»

kad. Levegöje e' Várm.nek

keményebb mint Hunyad-

nak. E' Várm.nek leg föbb

termése az érez ; mezeive*

tési és kerti gyümölcseibe-

vesek ; azért lakosi legin-

kább marha tartásból, és

arany , ezüst bányászság-

ból élnek , némelíyek a-

ranyt is mosnak Koros vi-

- zébol. 1778-ban számláltatak

6056 adózó familiák , Ш

küzzól 7.306 lélek Oláhvolt,

a' többi Magyar ; legtöbb-

nyire'itt az ó-hitüség urab

kodik 1761-ben számláltak

84 pléb. és 119 papok) «

"többi réf. és kath. E'Várra.

4 járásokra. osztatik ijBrá-

di 20; 2) Körös BányaiíO'

3) Halmágyi 33. 4) Ritzel

16. " " - - - -helységekkel.

es a' melly min-

den utazótól mint egy re-

mek munkája az építésmes- ., , ,

terségnek ezen részben msg laránd , mvs Arad Várm.ben

érdemli a' látást. Nevé- Simandhoz 1 3/4 ¿ra » r.i"

zetes e' vs Hazánk torténe- Gv Fekete , lak. legin».4»11

tiben. A' Franczia örzftse- Oláhok kath. és 6-biW*'

reg Zarát, 6-kán December- Az uraságnak ser, és рас

пек i8i3alkuszeréntaz Au- ka házával , 2 yadas « ''

striai csonortoknak által tyével , ieles vásarrabl.striai csoportoknak által lyevn, icies v<t

adta. ¥ hátárral. A' mellette Ie«

Laracha , k. ve Clarenza Her-

czs.ben Moreában.

Zaragoza , 1. Saragossa.

'lardad Fdrmtgye , Zarander

Gesp. Comitatus Zarandi-

nensis , Erdélyben , Hu

nyad és al. Fejér Vármk. 's

Manyar orsz. nevezetesen

Arad Várm. között, melly-

feçz; is ta,rtozott résznyite

• Csiger vize mellett egy re-

• gi vár maradéki láttatnaK.

Tarant , halász hely Guipu -

■ coa Spianyól tatt.ban «7

ház.
/ E.

larerid, Serend , С3*° lLÂ

Sz. 78* 4* K. H.Tfö«
tart.

Sz. 78» 4.5'

schistan kel. Persiai

ban a' hasonrievü 10. "4
zékeeevFeiedelemne*;

lett széke ea



Z.arewo-Kotschahk , vs Kasan

Orosz Helyts.ban 1070 h.

es 3200 1. 1 "■-

Zarto , hely egy k. kikötöto-

^rokkal Malta szigeten.

jûarixjn , erosség Saratow O-

rosz Helyts.ban Zariza fó-

nak a' Wiolgába szakadtá-

nál 300 h.\és mintegy 1200

1. kik foképpen dirniye és

ugorka termesztésbólhalá-

szatból és valami kereske-

désbol élnek. A' kornyék-

ben sok édes fa terem. In-

. nét vette a' Zarizyni linea

nevét, melly innen a' Don*

igterjed 60 Orosz mfd hosz-

sza és erös fold bástyában

és 4 kis erössegekben vagy

fiánc/.okban áll. Az örsere-

get a' Doni Kozákok tészik.

Zar/ect , tót falu Trencsin

Várm.ben Magyar orsz.ban

. egy domb alattWag fónak

iobb oldalán ványoló ma-

lommal és késkovacs mühe»

lyekkel.

Zarкi , vs uj Lengyel Kirs.

Kalísch oszt.ban 2280 1.

Zarmises^ethuja , utóbb Ulpia

Trajana, régi Sargetia vi-

ze mellett , Dáciának fô

vsa, királyi lakhelye volt ;

• úgy tartatik, hogyottvolt

hol mostVárhely.

Zarnata , természettol és mes-

tersegtöl megerössitett vs

Zakoniai tart.ban Moreá-

- ban egy kellemetes dom-

bon.

Zarnounitta , helys. Dalmá-

tiában Spalatro vsho<z kö-

zel nem meszsze tôle lát-

hatni még omlékit a' régi

Epetium vsnak.

Zarnnwieti , vs, tó mellett az

elöbbi Warschau Krakói

oszt.ban most Orosz bir.

tól függöLengyel Kirs.ban.

Zar*koje-Selo , felette pompás

ékes kerfekkel körül vett

Cs. mulato kastély 3 1/2

mfd S. Petersburgtól , a'

honnan egy széles 1100 lám-

pásokkal ékeskedô kirakott

út vezet ide. Ezen kastély

formál regulátlan négy-

szegletet mellynek legna-

gyobbhosz. 7ooszél.4oo ölet

tészen. Fö épülete az ud-

vari épületnek egy fél kö-

rével körül van véve ésva-

lóságos C«. pompával épít-

ve. Különöseti derék a' kas-

télyi kápolna , mellynek

fedele 5 erös megaranyo-

zott kúpokkal tündöklik.

Belsö része a' csudálatos

• pompât a' Iegfínomabb íz-

léssel párosítva mutatja.

Egy szobának falai boros-

tyán kövekkel másnak por-

czellánnal 's másnak fekç-

tére vannak kirakva , és

Chinai figurákkal és arany

ékességekkel fényessen ki-

pallérozva. A* kastély déli

szárnyánál egy márvány

oszlopos tornácz sétáló he-

lyül szolgál. A' kastélyi

kert is gazdag látni méitók-

ban.

Zarzuela , kir. mulato kastély

gyümölcsös és veteményee

kertel Madridnál.

Zartan. y vs Samaríában , Jor

dán vizénél (Jos. 3. 16.)

Bethechean és Jesreel mel

lett (III. Kir. 4- 1*«V

Zaniti, Lengyelül Zarzicza

falu Austriai Sleziában Tes-

chen ker.ben a' Herczegi

Tescheni kamara jószágok-

hoz tartozik Wistula vize

mellett van kath. templo-

ma és oskolája , 260 h. 1410

lakosi kik Sleziai-Lengyel

ajakúak.

Zaschau , falu Morva orsz.

ban Prerao ker.ben Meser-

tisch szabad orôkségi ti

rad.hoz tarto/rk i'ooTianál-

lított pléb. 12P h. és7<,olak.

Zasto, falu Árva Vérm.Knhini

jár.b. Kubintól 2 ora. Árvai

ur.hoz tarlozilt.Lak. elegy es.



és 7 Zsido lak.

Vagyon tulajdon pléb. es

tempi. Závod és Mucsin kü-

zött fekszik Papd , пеуеге-

tes bú su járó hely. — Zá

vod nevü falu Pozsony

Várrti.ben is t iláltatik ко-

zel Sz. Jánoshoz, 1130 kett,

és 17 Zsidó lak.

Zawaja , nagy tó Habessiniá-

ban Wad tart. ban , melly-

böl a' kis Marschi fó ered.

Zaioan , Zagwan , k. roszsiúl

épült vs Tunis orsz.ban

Barbariában hegynek to<

vénél , mellyben egy fó е-

Ted, felette szép tájékon

vannak jó szinlö és fején-

tö mühelyei és sok czitro-

mot , narancsot és pistaczi-

át terem. Találtatnak mty

szép maradéki is a' régisé-

geknek többi között egy

még egész Diana' templom.
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és hires len vásznat készí- 4 evang.

tenek.

Zusmuk, (Zasmuky) mvsCseh

orsz.ban Kaurzírn ker.ben

nagy kastélyal 161 h. Dé-

káuy tempi. Srent Ferencz

szerzetbeli klast. a' hason-

nevü uradalomhoz tartozik

mellynek birtokosa Gróf

Sternberg.

Zana , Szerecsen vs Dahome

orsz.ban a' Rabszolga par-

ton Afrikában.,

Tastrup, 1. Sassendorf.

Zatas , kôzép szerü fó Portu-

galliában , melly Alemte-

jo tart.ban ered nem mesz-

s/-e Elvastól és Estremadu-

ra tart.ban a' Tejoba öm-

lik.

Zator , urad. ée vs Galiciá-

ban Misehlenitz ker.ben

Skawa fó mellett pie b. val

es kastélyal. Hajdan egy .._b

független Herczs.nek fö vsa Zaya , 1. Zeya.

volt. Zayer, szembetünó foKarnio-

Zauchi kerület , Brandenburg liában Kisnernen felyül e<

kozép Márkban 28 1/3 □ red és netn meszsze Gort-

mfd térséggel, 27930 1. Tre- schachtól a' Szávába sia-

uenbrietzen vsal. kad.

Zauchtl , Sugdol , falu Morva Zazenhausen , falu Würtem-

orsz.ban Prerau ker.ben Ku- bergi Rothenburg oszt. a'

newald jószághoz tartozik hol 100 eszt. elôtt a' fold

£léb.val evang. imádságos alatt egy római ferdft ta-

ázzal. 168 h. és 1030 1. láltatott,

Zauditz, szép vska a' Silesiai Zbarai , vska Tarnopol O

Jägerndorfi Fejeds.ben. rosz Helyts.ban régi osko-

Zavelstein , Zabelstein , kis vs lával kath. pléb.val 2 Oros*

WürtembergiSchwarzwald ' ' '"

(fekete erdo) oszt. 300 1. és

egy kastélynak düledéki-

vel.

Zavatka , Orosz helys. Szepes

Várra. Löcsei jár.ban , Lö- щпсиш,
cséhez 4 1/2 óra. F. U. Má- Zbirow , (Zbiroh) mvs Cseb

riásy uraság. Lak eggy. orsz.ban Berauni ker.ben

görögök, tulajdon pléb. ve- < 124 h. k0¿épszerü тегЬ mi

res* réz bányával. velett'el sikere» vas hámo*

Zdvod , német helys. Tolna rokkal *s kath. templ^a'-

Várm. ben Vôlgységi jár.ban Zbonsiyn , 1. Benczien. ^

Hogyésztñl délnek 1 i/i óra ¿boro , mvs Sáros Várnb W*

i : " ' ' тл 11 ^~Áe koviczi jár.ban BertßK"

tempi, gymnasiummal) Iе'

vél gyûjteménnyel. A* v'"

kán által van Ikwa

menetele. Lak: erössen v

zik a' disznó és szalonnake*

resVedésL

kies' tájékban. F. U. Gróf

Aponyi. számlál 840 kath.

лw iLfii aï-ив" . -
1 óra. F. ü. Gróf Aspr«
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mont és Szirniay. Számlál nyire tudjuk Mombazánái

2000 hath. Iah. tulajdon az Afrikai kel. parton a'

pléb.ésszentegyhá/.zal.Lát- tengerbe omol.

szatnak itt Makovicza vá- Zeben , I. Szeben.(kis)

rának düledéki; ispitályal Zebid , szembetünö vs Arabi-

ában sok mecsetekkel es

más köz épûletekkel kas-

téllyal es hires fö oskola«.

val, mellyArabiánaknagy

részébe lelki tanítókat

eny
küld. Nagy termék

és papiros malommal.

Zborotv, urad. és vs Galiciá-

ban Zolczow ker.benkath.

és görög eggyesült tempi.

mal póstaváltattal.

Zborowiky , nemes vs felsö

Silesiában Lublinitz ker.

ben , pipa fabr.val.

Zbuczyn , falatlan vs új Len-

gyel Kirs.ban Lublin oszt.

ban.

y.dechowicz , Paarsch Fejedel-

mi falu Chrudimi ker.ben .

Cseh orsz.ban pompás kas- Zebrak , 1. Bettlern,

télyal, mulato és í'ác/.án ¿ebu , egy a' kozép

kertekkel, kath. tempi.

Zdunek , Zdaunek, mvs Mor-

va orsz.ban Hradisch ker.

ben pléb.val kastélyal, 100

h. 600 1.

Iduny , vs a' Posen N. Herczs.

ben 570 h. 4140 1. a' kik

között 100 Zsidök , luth.

gymnasiummal , posztó ,

vászon, kalap , ésborfabr.

val üz kereskedést.

Zea i vagy Zia Ceos , Török

sziget az Archipelaguson

van bora, selyme , figéje

'e a' t. A' fö vs

völgyben term eszt egyipto-

mi szilvét , kubébet 's a't.

Ezen vs felette lehagyott

fényébftl miolta az Alafa-

kai kikötö, melly néki a'

hajókázásra szolgált hasz-

nálhatlanná vált.

Philip

pini szigetek közül 28 Fran,

mfd hosz. é» szél. gazdag

gyapottal , tobálíkal , vi-

aszszal , czibetpelmegek-

kel , enni való vadak-

kal *s a' t. A' fók arany

port tartanak. Spanyol lak.

kiknek számok 58000 fel

megyen, ezépsz&r materiá-

kat készítének.

Zecca , jól ki mivelt szép szi»

get nem meszsze Velenczé-

tôl vannak külombféle szép

tempi, klast. palotáji. Kért-

jei.

Ze?'.*?? meredek hegynek Zevhine , v.Rujpo, aranypénz

lejtôfén , holott a'" há

zak lapos fedelekkel van

nak egy más felibe építve,

úgy hogy az egész felemel-

kedö lépcsô formât mutât.

Széke egy görög püspök-

nék , van bátorságos és jó

kikötö torka és kereskedik

földi termésekkel : mint

borra!, selyemmel , kecs-

kebör materiákkal. 's t. ef.

Zebeh , fó Habessiniában ,

melly Enarea tart.ban e-

red ész. elé félkor darabot

formál azután ismét dél

felé foly Dschindschiro or-

szágot által vágja és a' mea-

melly Florentiában és Ge-

nuában 4 for. 37 кг. Maltá-

ban 4 for. 13 кг. Romábaa

4 for. 32 kr. Sabaudiában

és Piemontban 4 for. $6 кг.

Velenczében 4 for. 38 kr,

és Török orsz.ban Zerimah-

bub v. Zindsjerli név alatt

2 for. 55 kr. ér a' Bécsi pénz-

becs szerént.

Zechlin , helys. Priegnitzben

Wittstocki ker.ben egy tó-

mellett 84 h. ,57o 1. kris-

tály és üveg hutával.

Zeckar, magas meredek, vasas

és veres rezes bércz Algier

ben Barbariában.
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¿eddarn , falu a' Belgyiom or- leányok klast. egy Fejede-

szági telsö Issel tart.ban lern Aszszonnyal és 6 ne-

ref. tempi.mal kath. Orá- mes kisaszszonyokkal ; to-

tor. 1800 1. Szomszédt-ág- \ább h i jó épi tese,

ban fekszik a' Padevort va- Zehen- Gerichte Hund , völgy

dászház. Graubünden kant banHaus-

Zeeland , Seeland, tart. Bei- Gottes-Bund, Sargaus Gróf-

gyiom orsz.ban a' Scheide , eá£ és Tyrolis között a' leg-

¿s Maas torkolatjok és a' kissebb a' három Bundok

német tenger között, és/.. közül áll 7 udvari tôrvény

felé Hollandia, kel felé Bra- székekbôl.

bantia, délfelé Flandria és Ze-hol , vs a' tulajdonképpen

nyug. felé a' német tenger való Mongolságban a' Chi-

határozza. Az elö idöben nai Császárnak közönseges

Grófs. volt, mellynek Hol- tartozkodó helye; van pt>m-

landiával ugyan egy ural- pás ka¿télya me^mérhetet-

kodója volt és hasonló tör- len nagy kertje nenány

ténetei. A' Zeelandi ország pagodái és nagy számú

rendek állottak 7 személy nyomorúlt kunyhóji.

viselökböl kik Middelburg- Zehre, kis í"ó a' hajd^ni West-

ban, hol a' Zeelandi számve- falia Kirs. ban, melly Hara-

tési llamara volt, gyültek mey név alatt Book és Klei-

öszve. «— A' Torvényszéki now között tama Л és Meiz-

•udvarai közök voltak Hol- kaunál a' volt Aller oszt.

land tartományaival. Tér- ban Enge név alatt a* El-

sége Vlieszingen környeket bebe ömlik.

ide nem számítván , melly Zehringen , 1. Zährin теп.

1807 Francz. orsz.hoz lé- Zeii, (47° .52' 30" E. Sz. 27o

pett (innen ismét elvált és 39' К. H.) vs Würzburg

Belgyiom orszhoz tartozik) Nagy Herczs.ben a' Main-

rá megy 18 88/100 □ mfd- hoz közel 180 h; m-alomkô

re, melyen ('.796) 74050 em- és köszörükö bányákkal.

ber élt az 1813-ki új torté- Zeila , hajdan nagyon láto-

netek elôtt a' Franczia gattatott tengefi révpart

Scheide torkolati osztályt Babel Marideb tengerzug-

tette ; most Zeeland nevíi nál Adel Kirs, partján a'

tart. Belgyiom orsz.ban. kel. kôzép Afrikában \ a*

Zehden, vs Brandenburgi új vs kicsiny de népes. Ez elôtt

Márkban Köningsberg ker. szembetunft kereskedést ü-

ben a' Möglitze mellett 121 zött , de 1.517 a* Portu^ai-

h. és 950 1. kik baromtar» loktó! elfoglaltatott és pusz-

tást és halászatot üznek. titatott.

Zehdenick, vs Ukermarkban Zeilern, ko falaktól és tor-

a' Havel mellett , melly nvoktól védelnieztetettkas-

itten hajókázhatóvá lészen tély , rrtvsal Austriában az

az 1801 Maj. 27-kén tortént Ens alatt felso Bécsi erdö

. gyuladás elott voltak 274 fert.ilyban Linztóí Bécsbe

h. lóoo 1. Van vashuta mí- vezetö út mellett.

ve , mellyben bombíkot, Zeiselmaur , falu Austriában ,

gránátokat , golyobisokat az Ensen alól felsö Bécsi er-

»nozsarokat , hobitzokat, dö fertályban a' Dunának

nehéz mértékeket's a' t. ön- déli partjánál, pléb.Val.

tenek. Luth, nemes szüz- Ztisenhauttn > 1. . Zazenhau

sen.
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sen. Zell ob der Tpt , tnvs Austriá-

Zeiihayn , pléb. falu Szász or- ban az Ensen alól, fei. Bé-

szágban Meiszen ker.ben csi erdö íertályban pléb¿

az Elbe jobb partjánál. val 106 h. és sok vasková-

Zeiton, Zituny, Iiis vs Jan- csokkal, a' kik a'többikö-

jah Török tart.ban a' ha- zbtt íínom szigonyokat ké-

eon nevü tenger öböl mel- szítenek t a' pisztrang fog-

lett 7000 1. tart sokadal- dosásra.

makat és kereskedik. Zell an der Saale , mve Ba vári-

Zeitz, Ciza, vs Szász orsz. ában Main ker.ben 100 h.

ban Laumburg-Zeitz me- és több mint $ao 1.

gyében jobb partján a' fe- Zell über der Traten, Tiszteég

jéfr Elsternek 770 h. 7000 I. Austriában Ensen alól a*

és Moritzburg kastélyal, Bées i erdö fer tály ban pléb.

mellyben a' hajdani Sach- val és 156 h.

sen-Zeitz Hercz.ek lakoztak. Zell ander Ziller , mvs Bajor

Széke az országi gyüleke- orsz.ban Inn ker ben fo he-

zeteknek, és egy káptalan- lye az egész Ziller völgy-

nak, a' Megyebell templo- nek, mellynekszomszédsá*

mokkal eggyütt vannak it* gában vannak a' Rohr és

ten 3 szép tempi, es Megye Heinzenbergi arany bá-

oskolák. Találhatni itten nyák.

posztó , szörmuteria, bör, Zell , vs a' Badeni Nagy Hef-

érczgomb, és viaàz fejérító tzs.benKinzigker,ben Ham-

müvet. mers patak nellett 1070 1.

Zeit», kôzônségesen Kleni- Ztll, nemes vs a* Badeni Nagy

zeitz mulato és vadász os- Herczs.ben Wiesen ker.ben

kola Anhalt Bernburg Fe- 1020 1.

jeds.ben. Zell , hajdan hires klastr.

Zela, 1. Zileh. most Sz.ász Kir. kamara jó-

Zele , vs Flandriában 7570 1. szág Meis/.enben , Nossen

Zelenehora . 1. Nepomuk. roellett, holott a' régi Mark

Zelchem, vs felsö Yssel tart. Gróíok term-tft helyek Mal-

ban Belgyiom orsz.b. 2 70 h szenben láthatók. Közön«

Zelendwor , pompas kastély ségesen Altzell (Oczell) nek

Warasd Várm.ben Warasd- hivatik.

tól 1 1/4 óra. Grof Drasko^ Zell i t. MariÄ Zell és Yell,

vies tamiliájé. Zella, 1. Blasienzella.

Zeliiiika , fó Cseh orez.baii Ée- Zellenberg, к. vs és kastély

chinî ker.ben ered Wessela esupa szolo hegyek között

falu mellett és Sautit/.on a' Francz. felsö Rajnaoszt.

alól a* Sazavábaft ömlik. ban.

Zell, mve Bajor orsz:ban Sal- Zellerbad , 1. Liebenzelb

zach ker.ben Zellertó mel- Zellerfeld, kerületi vs rriind-

lett 89 h. kath. pléb.temp. járt Clansthal mellett ,

tart.nyi tbrvényszéhkel , melly vstól esak a* Zeller-

ceak 34 polgárokkal. Egy patak által választatik el;

órányira van tole Limberg falatlan jól épült ; van 1

hegy veres rézbányával. temploma* 1 gymnasium*

Zellen der Bram vagy Pramb, 4.00 h. és 3000 í. к ib bányá-

mvs Bajor orsz.ban Salzach szatból , huta munkából ,

ker.ben kaetélyal mintegy polgári mesterségekbbl és

130 h. és pléb.vaL eeipke këtéshôl szerzik é-

HÖB. LEX. V.DAR, JO



lelmeket. A' hajdani pénz-

házban ieles példamustra

gyüjtemény van letéye a'

bánya számára. A'vskörül

lévó bányászat azomban

régi fényébol az újabb idók-

ben sokat vesztett.

Zellersee, 1. Bodensee (Boden-

tó.)

Zellsdorft másképp Zeilsdorf,

szállás Szász orsz.ban Leip

zig ker.ben egy órányira

Bornálól regenten mint vá-

lasztó fejedelmi ajándék

Lutherhez és az ö faroiliá-

jához tartozott.

Zeiting,egykor Coloniai Tiszt-

¿ég a' Mosel mellett nem

meszsze Bercassaltól derék

bort terem.

Zelwia, vs GrodnoOroszHelyt-

s.ban a' hason nevüfó mel

lett esztend&nként egész

Augustus hónapban vásárt

tart, melly keresztény és

Zsidó kereskedöktöl na-

gyon látogattatik.

Zembaek , 1. Loangoek.

Zemindars , igy neveztetnek

Hindostániában a' régi fe-

¡edelmek csemetéik kiknek

a' Mogol gyözedelmeske-

dök némely holtig való fi-

zetést hagytak mellyet mint

vasalloknak birniok kell.

Zemlin , 1. Semlin.

Zempelburg , (53O 27' 12" É.

Sz. 350 12' 10" K. U.) ne

mes vs nyug. Pruszsziában

Sempelno vagy Zemplona

patak mellett 184 h. és 2390

1. kik között sok posztó és

czipö csinálók vannak.

Zemplén Vármegye , Zempleh-

ner Gespannschaft, Comi-

tatus Zemplinensis , Magy.

országnak Tiszán innensö

kerületében , ész.ra Galli-

czia ország, kel.re Ungvár,

délre Szabolcs és Borsód

nyug.raAbaúj ésSárosVárm.

között. az Esz. Sz. 47o ,57'-

iól 4yP aa/ 30''-ig, és &' K.

H. 38° зб'-tól 40o o/-ig ter-

jed. Nagysága 108 □ mfd.

Hossza 20, széle&sége 3— 5

mfd. Nevezetét vette Zem

plén várátúl, Bodrogh vize

mellett. Fekvése kivált ész.

ra hegyes , délre szép sí к

mezoséggel kedveskedik.—

Hegyei köztt legnevezete-

sebb a' világ szerte esmé-

retes Tokai hegy , mely 7

mfdnyire Beszkéd hegyéig

külombíele változásokkal

kiterjed: teteje kopasz, al-

lya, ama hires Hegyallya

legjobb szölökkel díszeske-

dik , ezek köztt a* mézes-

malé , és meleg-oldali leg-

inkább híreltetik. Neveze-

tesebb hegyei tovább a' Rü-

vesdi , Heímeczi , Kriwos-

tyáni , Barkói , Varannoi,

Vihorláti , Dili ; ezen Sinai

hegyhez hasonló hegyen

van az úgy neveztetett ten-

ger-ezem. , Kpvetkeznek a'

Nasztaszi , Beszkédi , Obli-

ki , Remete, Maroláni, Sza-

lánczi , Dargói , Firkói ,

Hrubói , Inoczai , Imregi

hegyek , 's a' t. Vannak sok

berkei és ligetes helyei is.

Folyóvizei között neveze-

tesebbek : 1. Tisza , melly

Ungvár Várm böl foly ál-

tal , e' Várm.ét Szabolcstól

elválasztja, Tokajnál hires

áltjárás van rajta, Szabolcs»

ba bécsap , és ismét Lucz-

nál visszatér , 's Borsód Vár.

nek tart. 2) Bodrogh, Zem

plén folött ered, a' Vrmét

áltfolja, 's Tokajnál Tiszá,-

val egyesül. 3.) Sajó vize,

Borsód Várm.bol foly által,

mintegy mfdnyire határt

szab , Keszny étennél Tiszá-

ba szakad. 4.) Hemád Káz-

mér Dorsánál foly e* Várm.

be, és mintegy 2 mfdnyire

azt Abauj és Borsód Vármk.

töl elválasztja ; Hidvégen

alól Sajóval egyesül. 5) La
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Beregh Várm.ben rákokkal és tekenös békák-

fölött eredvén ,

Ungvár Várm.ból szakad

ide , 's Zemplénen fölül Bo

drog vizébe ömlik. Et is

határ folyóvíz egy résznyi-

re. 6) Laborcza Beszkéd he-

gyóbftl ered , egy darabig

e' Várm.ét Ungvártól elvá-

lasztja , '$ némelly patako-

kat felvévén , Bodrogba si-

et. Ide járúlnak Olyka, On-

dova , Toplya, Ronuva fó

vizek is s/.ámos patakokkal.

Á' Bodrog és Tisza egybé-

folyásokig kis fél szigetet

formálnak , melly Bodrog

köznek raondatik , és gya-

kor kiáradásokat szenved.

Vannak e' Várm.nek szá-

itíos ásványos \ i/.eiis, ko-

zöttök nevezeteeebb a' Kbl-

csi savanyó víz , Benyei

szemgyógyító víz. Levegft-

je e' Várm.nek , a' Bodrog

ко/it kivévén , mérsékeltt,

friss 's egésséges; Földe ter-

mékeny.a' Hegyallyán tint-

sós ; legjelesebb 's Ieggaz-

dagabb termési mindenek

elfttt a' sok jó Tokaü bo-

rok , kôzépszerû esztendôk-
• — - - »ч •-• ri J jt I.

kal eggyütt. Kereskedese

doméñeteles Tisza , es Bo

drog vizeken. Hat járások-

ra osztatik : 1^ Tokaji, 2)

Ujhelyi , ¿) Zempíéni , 4)

Stropkói , ß) Homonnai ,

6) Göröginyi. Ëzek ismét

16 kis vidékekre osztatnak,

számlál 24 mvst, 428 falu-

kat , 76 pusztákat , 230491

lak.kat, kik többhyire Ma>

gyarok és Tótok , Rusznyá-1

kok, Németek, kath. réf.

luth, és óhitüek. A' katho»

likusok az Egri Ersekség-

hez, az óhitüek a' Munká-

csi Püspokséghez tartoznak

eddig. Portáji 128.

Zetnplén., (az Esz. Sz. 48o 26'

40" alatt) rftvs hason nevü

Várm.ben és járásban Bo

drog vize mellett; Ujheíy-

hez 2 óra. f. U. Gróf Csá-

ky 's más Uraságok. Lak¿

Magyarok , kath. réf. és O-

roszok. Szbleji ¡ó ízü aszta-

,li borokat teremn.ek , jó*

szántófbíde és erdeje va>

gyon. Vásárjai jelesek. Hír

res foldvárától kiJloono/.e

ZemplénVárm. maga nevét.

ben 80000 Gönczi hordók- Zenderud, mester^éç áll al meg

kal, mellyek köztt, fejede- nagyobbít.ott folyó Persiá-

lem az egéez világon esmé- ban, Ispahan mellett foly.

retes Tokaji asszú szÔlôbor. Zenebra, fó vs Butua Királys.

Terem é" Vármegye azon ban a' nyug. Kafferlandnak

kívül bóven tobákot, gabo- belsójében déli Afrikában.

nát , dinnyét , geszíenyét , Zenge , magos heg- Baranya

cseresnyét, és más neme- Várm.ben, H. Ketény és

siiltt gyümölcsöket; vadoh Pécsvárad mellett. Tetójén

novó spárgát, mákot, lent,

kendert , 's tüzelló és épü-

íetre való fákat. Találtat-

nak külbmbféle ásványok:

ú. m. márvány , jaspis , ru

bín köyek, sálétromés tim-

só , kóolaj , vas , 's t. ef. A'

Zengevárának némely om-

léki láthatók. É' hegynek

ködös vagy tiszta csúcscsa

a' H. Hetényiek.nek és Pécs-

váradiaknak barorhetrum

gyauárit szolgál. Feísóbb

réezeit szép erdóség borítja.

marha, juhtartás , íóneme- Zengh . Senj ^Segnia, (440 50/

33" É. Sz. 32° 49" K. H.) vaáítés , sertés hizlalás , méh

tenyésztetés jó karban va-

gyon ; vadászatja, 's viza ,

c*uka, ponty halászatja bö ;

Horváth orsz.ban Otocsan

határ ftrzft ker.ben a' ten*

ger mellett 510 tobbnyire?

on *
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rosszúl épült ház. 2 liaste- és l ref. tempi. Gymnasi

lyokkal és 2800 lak.kal. Szé-

ke egy bath. Püspöknek ,

van Gymna&iuma , míves

oskolája, mely mellett van

a' hdjóltázás tudományát

Tanító , 's a' Leányi osko-

la , posta hivat a liai. Lddig

birt szabad kikötövel , és a

V- f a. í

unim al, lut. és ref.'oskolá-

val. A' szép Tanácsházban

jeles a' Roland oszlopa. It-

ten vannek arany , eiüst ,

fajance, tubák ¿s pántlika

fabr. , serfözetel, eröe kerti

mívelés, és viasz fejéríto

mühely.

«aW.vásárral, kereske- Zmf~ . "^^itM

dése még nem igen nyomos.

Bécshez 29 pósta.

Zew/i, folyó Bajor orszagban

Rezat kerül.ben , mely egy

erdöbenWestheim falu mel

Dalmatziában a' LomLai-

diai-Velenczei Királys.ban

mely nem messze Novigrad-

tól egy hosszú tenger öbÖl-

be ömlik.erdôbenwesmeim iaiu me» ~~

îett ered, és nem meszsze Z«™«f, falu az Erdely.i Nagy

Fachtól Reguitztzel eggye

8Ü1.

Zentha, 1. Szenta

Fejedelemségben a* Szászok

fóldén Brassó vidékében ,

ónbányával.

IS urodalom és kastély lernet, , 'szépen épült helység

fstriában, Mitterburg Gróf- ásyányos forrással , a

sághoz tartozikhasonneyü

»»8»»-
' tó mellett , vannak jó rét

jei és derék veres bora.

Zepor , 1. Dschinagur.

'¿eptau , Zcptan , falu Morva

ors/,. ban Ollmütz kerül.ben

Mentha patak mellett , bir

vasolvasztó kementzével ,

hámormívvel és drót hu-

tával.

■Zeram , 1. Ceram.

'¿erara, kis tartomány Maroc-

co orsz.banTedlaés Siedma

között.

Xerrawitt , Zierawitz , mvs

Morva orsz.ban Hradisch

Schweizi Graubünden кant.

ban a' Gotteshausbuñaban

abó Engadinban.

Zerotin , falu Cseh országban

Rakor.it/. ker.ben, a' Die

trichstein fejedelem Zero

tin uradalmában , egy kas-

télynak düledékivel , szép

templommal , mely Sz. Ba-

lásé , e* mellett egy ásvá-

nybs ferdó van , mely Sz.

Balás egésséges kútjának

neveztetik.

Zetin , Török határ erñsség

Dalmatia felé Horvátii or-

iviorva orsi.bttii ~ szágban

herben Bucblau urod.hoz Zetina , folyó Horváth orszag.

tartozik , pléb.val és díszes ban Diñara es Kosiak be-

kastélyaí , 164 h. és 770 lak.

Zerhi v. Gerbi , kis vs egy ha-

son nevti szigeten Tripolis

orsz.ban Barbáriában ; la-

kosai termes/tenek gabo-

nát , külombíéle gyümolcs

nemeket és fát. Ezen sziget

Tunis és Tripoli között ha-

tárt tészen.

Zerfist, Servesta , (51Э 58' 27"

E. Sz. 290 44' 40" K. H.) vs

Anhalt- Dessau Herczs.ben

Küthe fó mellett 1*75 ház
' ~ - » I-IT.

gyek tovénél ered 2 tavak-

ból , mir:d)árt ottan szem-

betûnô a* nagytága , töbk-

nyire délkeletre megyen,

azután nyugot felé fordúl,

és Almischánál Brazza esa-

tornába omol. Ezen fónai

Duare hegyi kastélytól egy

mfdnyire ezép vízzuhanata

van fitten Velika Guba-

vizónak nevezik) mely 150

lábnyi függöleges magas-

ságú.INUtne 10 meiien — o~0-.

7ooolab. kastélyaí, 2 luth. Zcugitana , egyik tart, a tu
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lajdonkéj^való Afrikában , dan egy gazdag ezüst bá-

nyug.ra Tusca vize által

választatott el Numidiától;

ebben fekiidtek a' leehíre-

sebb vsok : ú. m. Carthago,

Neapolis , Tunis , Utica,

's a t.

Zeugma, vs volt Syríában , Sa-

mosata vstól 51 Róm. rafd;

bol most Zeerae , itt által

jártanak Euphrates vi/.én ,

Zeugma nevü hid is volt

Maros vizén által Daciában.

Zeulenroda , eleséges ys Reusz-

Graitz Fejedelemségben 224

ház. 3600 lak. 2 tempi, fe-

nyítékházzal, sok ször ma

teria és harisnya szovñkkel,

és ökör kereskedéseel , \f%

órányira tôle Weyda víz

mellett timsó bánya va-

gyon.

Leuln , szep mvs Bajor orsz.

ban Main ker.ben kellemes

kornyékben , jeles mester-

ségekkel, ser fö/.ettel és tu-

ta¡ kereskedéssel.

Zeven , 1. Kloster-Zeven.

Zevnnaar , kis vs Geldria tart.

ban Belgyiom orsz.ban.

Zevenbergen , vs Belgyiom orsz.

ban déli Hollandia tarhban

mesterséges folyo m«llett ,

«760 lak.kal egykor Cleve-

hez tartozott.

leya . folvó Austriában Ensen

alól,alsó Mannhardsber j fer-

tályban , menetele észak-

nyugotti két ága a' felsft és

nya volt, de a' mely 1158.

béomlotb, és 1400 munká-

sok' élteket eltörlötte. Zey-

ring kôrnyékében van egy

vasbánya.

Teytt, faiu Utrecht tart.ban,

Belgyiom orsz.ban 1300 lak.

kastélyal, mely 1746. ólta

a' Herrnhuterekhez tarto-

zik , és egy l'ö épuletbftl ,

és 2 szárnyakból All , mely-

tol szép sétáló hely nyúlik,

ennekelotte a' férjfi roko-

nok és leány rokonok szá-

mára 2 nagy uégvszegletü

házak építettek téglából.

A' férjfi rokonság mintegy

200 före megyen , kik tul.

kézi mesterségekbol élnek.

Nem messze Zeystól egy tá-

gos pusztaság terjed , rae-

lyen egykor a' Hollandiai

tábori seregek tartattak.

1803. a' F>anczia Hollandiai

sereg számára itt tábor raé-

retett ki , mely azólta áll-

va maradott , és minden

esztendôben eîfoglaltatik

az ott tartózkodás véget.t.

Marraont seregétol Napole

on Császár trónusra lépé-

eekor itt egy fold piramis

emeltetett. , mely talpától

tetejéig 148 láb. mér, és a*

mellyben belöl fei lehet

menni. Ezen nevezetes em-

lékjelrôl nagy kilátás szol-

gal.

alsó Zeya Paasdorfnál egy- Zetaro , folyó Portugalliában,

gyesul , és Sierndorfnál a' mely Beira tart.ban Estrel-

Мгarchba ezakad.
la berezben ered, és a' Te»

zeyring, ^ieisoi orszag reje- joba szakad..

delmi mvs febö Stajer orsz. Zgirz , kerületi vs T7j Lengy.

ban Judenburg ker.ben 200 Kirs.banWarschau oszt,ban

ház. és pléb.val. Nem mesz- 300 lak.

6ze tôle fekszik Zeyring ZAorz , Straneczka mellék ne-

Práposteág, kastély és ura- ve , mvs Morva orsz. ban

dalom Admont Megyéhez Iglau ker.ben régi kastélyal

tartozik. 35 ház. és 190 lak.kal.

Zeyring , (alsA) falu nem mesz- Zia , 1. Zea.

лее felsô Zeyringtöl, mely- Ziegenhain , hajdani Grófság

nek szoraszédságában haj- é» Hesai kölesön jószág 10
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l/г □ mfdeken tart 4 vst ,

75falut és majort, 21 szál-

lasokat es udvarokat , egy

kastélyt 24920 embert. Az

ujabb idökben alkotó része

vólt a' Westfáliai Werra

oszt.nak. ltten van

berg , vs alsó Hessenben

Warme f'olyó mellett , meí-

lyen itten keresztül egy ко

hid van > fekszik dombon ,

mely Dörren- és Behren

berg között terjed , bir egy

tempi. 202 ház. és 1300 lak.

Ziegenhain, erfts vs Schwalm Zieriktee , Zirkz.ee , (51o 39/

f I 11 11 11 Г 1- ГЧ _ _ —. _ . , л Ê \Г ТТ\
fó mellett , rvelly Weichaus

bnlvárost elválasztja tôle.

S/.ámlál 1 kastélyt, г tempi.

3' o ház. és 18'Ю lak. Az er

rôsége egyenetlen négyszeg-

letet képez , mely 4 vivó-

bástyákkal van korülvéve.

A', vs mellett jelee a' feje-

delmi mènes.

Ziegenhals , vs felsô Szás'z orsz.

ban Neisze Fejedelemségb.

a' Biela mellett 240 h 1З70

lik len míveléssel , vászon,

ezëvetellel, jó vashámorok-

bal és hal kereskedéssel ,

készítetik itten szép üveg is.

Ziegeninsel , egy a' Quirimba

44" E. Sz. 21° 31' 44" K. Hi)

vs Belgyiom orsz.ban Zee-

Jand tartom.ban Srhouven

szigeten , ñera meszsze az

Oostersrheldétol , mellyel

az új kikötö által öszve-

kapcsoltatik , vannati hat

tempi. 1800 ház.és 10500 lak.

kik nagyobb részint keres-

kedésbñl, hajókázásból , és

halászatból szerzik élelme-

ket. Ezen vsnak egykor

vóltak ,50 ha jó ji a* tenge-

ren. Só fozetelei is szembe

tünók; itten vannak nagy

ostrea csiga-torlások és ku-

tak.

szigetek kö/.ül Mozambik Ziílah , Zillénmarkt, Zaláh ,

partjánál kel. Afrikában

Ziegenlneh , (kecskelik) nagy

üreg Harzban , nem mesz

sze Hohenstein kastélytól ,

holott a* koszálokban nagy

bóltokat , és hátul egy meg

mérhetetlen tavat találni.

Ziegenorth , legnagyobb és leg

mvs Erdélyben , kôzép Szol-

nokban , Meszes hegy al-

lyán; Somlyó és Bred kö

zött , s/.abad hely t tila ¡don

magistratussal , lak. Ma-

gyarok , kat. és ref. pléb.

val, ref. Gymn.mal , pósta

hivatallal 's vásárokkal.
\j ' (Г "Jl —

gazdagabb falu Pomeraniá- Zileh , Zela , vs Amasan To

ban Randowi ker.ben 150 rök tart.ban Sñyas Basa-

ház. hajóká/ást üz. ságban , a* hol egykor Ju-

Ziegenrück , kis vs és kastély lius César Phamacest meg-

S/ász orsz.ban Neustadt ker. gyözte.

ben a' Saale folyó mellett. Zilitin , v. Zuletia, csekély vs-

100 házzal. ' . ka egy révpartal Tripolis-

Ziegeser , 1. Ziesar. ban , Barbariában Lebida.

Zi'l, 1 Thiele. szomszédságában.

Zielentig , vs Brandenburgi Zillbach , falu Weimari Hen-

Uj MArkban Sternberg ker. nebers Grófsban, erdft tu-

ben a' Poste mellett, mely

Pribowtól nem messze a'

Warthebe szakad , vannak

44.5 ház. 30S0 lak. posztd és

harisnya fábr. Kornyéke-

ben vannak hatalmas bar-

na szén bányák.

Zierenberg , régenten Tyren-

domány oktató intézettel.

Nem messze Wie áll az u-

jonnan éptilt vadáaz kas

tély, mely kis Zillbachnak

neveztetik.

Zillerbach , kis folyó Bavariá-

ban Inn kerül.ben , melly

Schlittensen felyül Strasz



nal Hollrhaim bércznél e-

red , és az Inn be ömlik.

Zillerthal, Vallis Cilla riña,

völgy és kerület a' nagyobb

délnyugotti részében nyu-

gotti Helytart.nak Salzbur-

gi Herczs.ben , most a' Ba-

]or orszàçi Inn ker.hez ada-

tott 6 mfd hosz. és 5 mfd.

azél. 1,548 Iáb. a' tenger szí-

nefelett 14' lft □ mfd nagy,

14000 lak. egy mvson kívül

csak csekély faluji vannak,

meredek és magas hegyei ,

név szerént Floite, Kunkel,

Ziller, Zern, Stilupe, Ger-

los^ és a* ragadó ?ill által

folja. Kiváltképpen gazdag

fában , szarvas marhában ;

lovakkal , juhokkal , disz-

nókkal, enni való vad ál-

latokkal, kivált knszáli zer-

gékkel , vagy is gimékkel ,

éshalakkal; gabouával kö-

zel a' mennyi szüksé^es ,

de ásványok nélkül szükol-

ködik. Eszaki részében Ty-

rolistól által vágatik. A*

Zillerthaliak , a' kik ma-

gokat ruházat , élet és be-

szédmodjok által minde-

nütt megkülömböztetik ,

olai , és méreg ölö portéká-

jikkal ; elevenek , munká-

sok, unalomtalanok , 's éles

eszüek. A' Zillerthaliaknak

a' hazavágyás magas grá-

dirsban tulajdonok, mely-

nek az étel , ruházat és élet

mód az ока.

Zitiingdorf, mvs Austriába'n ,

az Ens alatt abó Bécsi er-

dft fertályban , tartományi

tôrvényszékkel, pléb.val és

86 házzal.

Zilly, pléb. falu Halberstadt

Fejedelemséçben , Halber-

stadti Káptalanbeli hiva-

tallal, 4 örlö és ola] mal-

mokkal, 117 h. és 670 lak.

Zimbaek vagy Muzimbaek ,

népség déli Afrika belsôié-

bens melly a' Gallaekhoz,

tartozik , és emberevoknek

mondatnak lenni. Tarto-

mányok Marawi tótól nyu-

got felé fekszik és szembe-

tünö nagyságú.

Zimbaoe, 1. Simbaoe.

Zimbebaer-Land, Zimbaek tar-

tománya, vagy Mataman

Királyság, északi része nyu-

goti Kaâerlandnak déli A-

frikában,jeles nagyságúnak

mondatik lenni , és hogy

egy Király alatt légyen ,

á' ki Mataman titulust vi-

sel , mások szerént több ki-

csiny uradalmakra van fel

osztva különös Feiedelmek

alatt. A' lakosok Zim

baek mondatnak nagyon

durvák és szegényeknek len

ni, a' kik csupán a' barom

tartásból élodnek. Talán

még is ezt csak a' parti la-

kosokról mondhatni , mert

a' bels6bb kôrnyékek az e-

loadás szerént igen szépek,

termékenyek és gazdagok.

Zinara, puszta sziget az Ar-

chipelagusban Asia határi

felé Levita és Namorgo kö-

zött, mellyen vad állatok-

nál egyéb nem találtatik,

Zinkinkor , Portugalli szállít-

vány alsó Senegambiában,

Felupok tartom.ban, Kasa-

mansa fonak déli fñ ágával.

Zinna, ve Brandenburgi kö-

zépMarkban , Luckenwald

ker.ben 229 ház. 960 lak.kal

gyapjú, vászon, és gyapott

fábr. Mellette van a' régi

klastrom , melytöl a'

Zinnat pénz becset illetft tör«

vény nevet kapta , melly

Szász ország, Brandenburg,

és Braunschweig között

i667.b. állítatott és 1690-ig

fenn maradott , midön a*

Lipsiai állott fel.

Zinnberg , 3316 lábnyi magas-

ságú hegy Fichtelbérczben.

Zinten\ , kis vs kel. Prussziá-

ban Brandenburg ker.ban
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Stratge folyó mellett, mely KarnioliábaniLaybach ker.

ben , egy szép rónaságon ,

vannak jó ménesei , és te-

her-hordó lpvai , mellyek

Olasz orsz.ban eladatnak.

az Arensteini tóból ered ,

vannak 270 ház. 1440 lak.

és egy vashámorja.

Zinn-tó , 1. Lago Lucrino.

Zinnwaid, nagy hely Cseh Zirkniti , 1. Cjrknitz.

orsz.ban Leutmeritz ker. Zirktte , 1. Zierikzee.

ben czínbányával. Z»W» Circola, népes falu Ty-

Ziph, vs és puszta Palaesti- rolisban Inn fofyó mellett,

nában Jos. 1 5, 55. I. Kir, 43,

«3. 14. Hebrontól keletre.

Zippel , patak Cseh ors/.ágban

Wodochod falu mellett ered

és Doran mellett az Egerbe

szakad.

Zipserhaus , Szepes ház , Sze

pes vár , Ssjsky Zamek el-

romlott régi kastély Szepes

Várm.ben, a Tiszán innen

kö/.el Szepes yáralyához.

Ho/.zá tartozik egy egész

ur idalom , mellyet a' 15 és

16. században Zápolya fa-

miliáj * birt. Most Gróf Csá-

ki familiához tartozik. Ñera

messze tôle van a' Szepesi

Káptal n egy más hegyen,

melly egy szép kath tempi.

Káptalan házakkal és ¡eles

levéltárral jeleskedik , és

egy vi-kához hasonlít.

mellyen egy kô hid vezet

által. A* szoros széll útban,

mely ezen faluba vezet le-

selkedett az 1703. táboro-

záeban egy Tyrolisi paraszt

iVIax Emanuel Válas/.tó Fe-

jedelemre, és helyette Gróf

Arco választó fejedelmi ka-

marás Urat és Marsalt te-

ríté a' földre. Itten köjce-

lit az ember a' Márton hegy-

hez és Márton urad.hoz is,

mellyen igen magas hegyes

kószálok vannak , esmere-

tes a' Maximilián Ca. ve-

szedelmes kószáli zerge va-

dászatjáról.

Zirona , kis sziget Spalatro

tenfferöböl elött a* szom-

szédszigetkékkel és Bun' fe-

lével , Gróf Traunhoz tar

tozik.

Zirez , mvs Veszpréra Várm. Ziska , ref. szállítvány Cseh

Cseszrteki járásban az Esz. kivándorlottakból Warten-

Szél. 470 8' 10" alatt, Olasz- berg Sléziai ország rendi

falu és Esztergár között , urodalomban , gyapott és

Veszprémtol 1 1/2 óra. P. parket fabr.

U. a' Cziszterczita Szerzet , Zistersdorf v. Zizerstorf, vs

Austriában Ensen alól alsó

Manhardsberg fertályban

uradalmi kastélyal, pléb.

val és 243 házzal.

melynek díszes Szentegy

házával , laképületével , és

kellemes kertjeivel kérke-

dik. Számlál 1590 kat. lak.

Vidéke gyönyöru , a' setét Zittau , (50o .52' 15" E. Sz.)

eggyik a' hat vsok közulerdok világos zöld rétekbel,

a' hegyek csergedözö pata-

koktólálthasított völgyek-

kel vetélkednek. Levegöje

egéséges , gabonája 's bora

jó. Apátsaga IH-dik Bélá-

nak Imre fija által fundálr

tatott 1198 évben.

Zirken , vs Grusiniában , ezé?

y.p pfry.Görög Püspöknek.

felsÓ Luzatiában Görlitz

ker.ben Mandau és Neisze

fók mellett, 1099 ház. 7830

lak. két fö tempi. mal, Gym

nasiummal , feles könyv

gyüjteménnyel . rajzoló ов-

kolával , szép vásárházzal,

árvák házával , fabr. vá-

szonra , damastra , sáhos

Zirktach , nagy д csínos falu. vászonra, posztóra, kártoa
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toyomtatásra 'e fejérítésre 1870 lak.kal.

nézve. Kereskedése nagy Zioctaw, (49o 49' 45" E. St.

4a0 30' К. H.) urodalom ésxnind ezen termésekkel. —.

1757. az Austriaiak gyújtó

golyóbisaik és szurok ko-

szoruik által ,564 ház. és a-

zok között sok koz épüle-

tek szélyel rontattak.

Zitter , Sitter, folyó Si hweitz-

bao i mely Appenzell kant.

ban ered, és nem messze Bi-

schofezelltöl a' Turba sza-

kad.

Zituny , l. Zeiten.

ZJten , I Z'ild Fok.

ve Galliciában Zloczow ker.

ben kath. és görög eggyes.

tempi, kerületi hivatallal,

posta ház/.al , fo oskolával,

1107 ház. és 6070 honnyi

lak. Itten és egész Zloczow

ker.ben, melly8vst, 3 kül

vst , 17 mvst, 309 falut ,

33881 ház és 191630 lak.kat

számlál, sok vitorlavászon

készítetik.

Zlociow , ve a' hajdani War-

Zizers , s/.ép népes helység sói Kalisch oszt.ban , most

Oraiibünden kant.ban Hel- "Leneyel országban.

vetiában Gotteshausbund- Zlonitz , (Zlonice) Kinsky fe-

ban , egy termékeny kor- jedelmi mvs Cseh orsz.ban

nyéken a' Raj-na meHett

tzen helys. 3 falukkal Igis,

V immis és Unterwazzal

iisztt ar ! óságát tészi ezen 4

faluknak.

Ziablngs , Slawonice bézártvs

Morva orsz.ban Iglau ker.

ben a' t irt.nak délnyusrot-

ti szegletében , Auatriai és

Cseh országi határoktól

nem mese/e , pléb val 345

Rakooitz ker.ben , van dí-

szes kastélya hires kerttel

62 ház. kath> pléb. tempi,

kellemetes rónaságon fek-

ezik. A' Zlonitzi szabad ö-

rokség uradalom , melly

Kinsky Fejedelemhez tar-

tozik, 3 mfd hosz. és 3 mfd

szél. van kozépszerü szántó

fblde , jó mész- és építb kö

bányái.

ház. 17 o lak. ásványos 's Zluticz , 1 Luditz.

egésséges forrással , melly Znaym , kerület Morva orsz.

sok vas materiát tart , ¿s

részint italra, részint fer-

dore használtatik.

Zlatnik , tot falu Nyitra Vrm.

ben , van savHnyú kútja.

Xlatoct. , Zla'owce, tót falu

Trentsin Várm.ben, bir ter

mékeny ezántófóldekkel ,

8Z&1Ô míveléssel , egy sava-

nyú kúttal.

Zieh , Zleby , mvs és kastély

ni ház. Cseh orsz.ban C/.as

lau ker.ben kath. plebán.

tempi. Cisterciták klastom.

4 malommal,

Xliechn , tót falu Trentsin

Várm.ben, van egy kath.

tempi, nagy erdôségei, és

egy üveg hutája.

ZUn , vska Morva országban,

Hradiscb ker.ben 293 h, és

ban az Austriai határok

nál, nyugotjában bérezes ,

keletben termékeny, kivált

borral , Folyói : Igla , Ta

ya, Oslawa és Jaromirzka.

11370/» lak. foglal egy Ki-

rályi és 7 polgári vsokban,

36 mvsokban és 360 faluk-

ban. Fô vsa:

Znaym, Znogme , ("48° 51'

E. Sz. 330 42' 36" K. H.) Ta

ya fó mellett egy hegyen

vannak 5200 lak. 704 ház,

régi vára , kath. gymnasiu-»

ma, posztó kézmívei. Tar-

tománybéli Défcánsága , г

klastr. póstaháza, ésa' ke

rületi hivatalnak s/.éke.

Egykor fo lakja vólta' Mon

va országi Fejedelmeknek,

Az Austria' és Franczia bi«
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rodalom között tôrtént há- üszve a' Zobteni tartatékot

borúban iSoo.ben itten esett vagy vidéket tészik , a' Sz.

az utóisó csata , melly az Mariai Apáturhoz tartoz-

Austriaiak hasznára fordúlt nak a* Breslaui homokon.

vólt , de az ajánlott fegy- Zobtenhegy , Sobotenhegy , leg

vernyugvás által félbesza- magasabb hegy Sléziában ,

kasztatott. A' fegyvi-myu^

vas Julius i2-dik elötti éj-

szakán kÖttetett.

Zniovdr , Znieu, Thurócz Vár.

ben , IV. jár.ban , religyió

fundusához tartozó urada-

lom egy romlott várral ,

Várallya fölött , egy ma

gas kósziklán Rudnótól 4.

óra.

Znorow , falu Morva orsz.ban

Hradisch ker.ben , Wesely

urod.hoz tartozik a' March

bal partján , új helybéli

káplánsággal, 181 ház. ioío

lak.kal.

Zoara , 1. Swara.

Zobelberg , uradalom 2 kasté-

lyal Karnioliában , 4 mfd

Laybachtól , Barbó Gróf-

Schweidnitz Fejedels.ben ,

melyen ezelôtt a' hires гаЬ-

lók kastélya álldtt , most

pedig kis tempi, építtetett

a' búcsút járók számára ,

1224 lábnyi magas , és a'

Siléziaknak kompasz v. is

barometrum gyanánt szol-

gál, mert ha felhök lát-

szatnak rajta , kôzônsége-

sen esö következik , ha pe

dig világosan kékül, akkor

tiszta idöt jelent. Egyéb-

aránt sürü erdovel bé van

nôve, és szép márvány bá-

nyái vannak. Az emlitett

kapolna megett van egy

meredek k6szál , melyr&l

tiszta idôben közel egész

Sileziát elláthatni.

hoz tartozik , a* köz vele- Zockar , l. Zeckur

kedés azt tartja , hogy ne- Zôbliti , kis vs a' Szász orszá-

vét azon nyestektol vette, gi Erzgebirgben , van 110

mellyek ottan fogatnak és

Czobolyhoz hasonlók lettek

vólna.

Zobor , remeteség Nyitra vsá-

tól észak felé ifi óra ; hi

res vólt a' Kamaldulensi-

sek klastromáról , 1. Nyitra.

Zobten , Zotten, Zobtena, vs-

ka alsó Sileziában Schweid

nitz kerül.ben Zobtenhegy

tovénót , melynek eggyet-

len egy mintegy 1/4 mtfd

hosszú útszaja , 1.33 ház. és

1000 lak. Azon résznek ,

mely felsö vsnak nevezte-

tik , falu forma tekintete

van , és polgárok lakják , Zäldfok , 1. Capverdo.

a* kiknek válóban , mint Zörbig , kôzônségesen Klein

falu jobbágyoknak az Ura- zerbst v. Zippelzerbst , vs

áz. és 800 lak. Lakosai

csipkekôtés és czérna fonás

mellett, kiváltképpen az

itteni kigyókonek kidolgo-

zásából szerzik élelmeket ,

melyböl ök szép edényeket,

és nagy szimmal mestersé-

ges míveket csinálnak. Ta-

lálhatni itten veres, sarga,

zöld , barna , szürke és fe-

kete kígyó követ. A' veres

bányában , melly a* leg-

szebb munkát szállítja , és

a' Királyé; találhatni még

külombf'éle színü asbestet

és gránátokat.

«eágnak robotát kell szol-

gálni. A' kath. tempi. Zob-

tenben nagy Ezen vska a'

Zobten hegy és 14 hozzá

tartozó faluk, melyek mind

Szász orsz.ban Leipzig ker.

ben 4,50 ház. és 1720 lak.

birt egy kastélyal , melly

eáncz által a' vstól el vólt

választva f és ezelött а,'



Merseburg! özvegy asszo-

ryok és Herczegnék lakták,

tulajdon kápolnája is vólt,

de a' itielly kastély most

szély elomlott. ' •

Toest , helység franczia Zuy-

dersee vólt oszt.ban 1280 1.

Böfingen , régi csínos és f'elet-

te szorgalmas reform, vska

Aargau kant.ban Schweitz-

ban , Wiger fó , és Lu/ern-

böl és B« ri bôl Aarauba vi

vó út mellett , van árvák-

házu , látásra méltó könyv-

tárja , derék pénz kabinét-

tel és több fábr, vászonra ,

selyem - féhelyem - és len

pántlikára , kartonra és

czirz-k.irtonra , 's vászon

fi jérítésre né/.ve 's a't. szom-

szédságában van a' s/.ép

Б00 < rdö , melyben oly ma

gas fen 6fák trfláltatnak ,

hogy árboczfanak használ-

tath itnának , ha a' hely a'

tengerhe/ kôzelébb fekün-

• ne. Mind zonáltal már Hol-

landiál a , Genfbe éb Velen-

czébe küldetik. Ezen hely

bajdan Bern kanton védel-

me alatt vólt, mely itten

tartott sáfár titulus alatt

egy tiszttartót, dea'kinek

semmi hatalma se vólt a'

váro$on.

Zogoni , tengeröböl Natolia

pftrtjanál Asiában, egy ré-

a/.e a' fekete tengernek.

Zogikupa , erôsség Aschem

országban tulsó Indiában,

Burremputer fó mellett.

7ohha, 1. Nil.

Zçlkiew , (50° 4' É. Sz. 41° 40'

K.lí. ) uradalom és kerüle-

ti vs Galicziában Zolkitw

kpr.ben görög egy. pléb.val

Basiliták klastr. katona is-

potályal , s/.ép kastélyal,

Jteriileti tisztséggel , posta

válfással, fóoskolával, 661

ház. és 3i7ohonnyi lak kal.

A' hason nevü kerület tart

4 vst , 18 mvst, 964 falut ,

35105 ház. és 197430 lak*

Zoll, ujhosszú mérték, mely

mintegy jó hüvelyk széles-

eégét v. egy Rajna kôrnyé-

ki lábnak 12-dik részét té-

Zollfeld , Saalfeld , kôrnyék

Karinthiában Glan fó mel

lett , Klagenfurt és S. Veit

között,

Zolim, Solna, mvs Trenchén

Vármeg.ben , N. Szalatnya

mellett, Véghleszhez 1 1/4

óra F. U. H. Eszterházy,

és Zolnay fam. Lak. Tótok,

kath. káposztát termeszt,

leginkább és borral keres-

kedik.

Zólyom Vármegye , Magyar

ország' Dunán innen lév8

kerületében: nevezetét vet-

te Zólyom várától ; az É. Sz.

40o i7'-töl - 56'ig , és a' K.

H. 36o 37'-t6l-37e 34-ig ter»

jed. Hoszsza 11, szélessége

5—6 mfd, az egész naffysága

50 □ mfdet foglal. Kel.rßl

Gömör és Nógrád , délrñl

Nógrad és Hont , nyugotról

Hont, Bars ésThurócz, ész.

ról pedig Liptó Várm. ha-

tározzák. Fekvése hegyes

és erdös , de vannak kelle-

mes róna vidékjei is. Szá-

mos hegyei közül neveze-

tesebbek : a' Sturecz, Pra-

eiwa és Bába , mellyek Lip

tó VArm.f öl választyák , ke«

letre fekszenek : Kiosera ,

Homolka , Osztroski és Kri-

ván ; nyug.ra Hermanecz 'a

"t. m. Kozepében huzódnak

az ércczel gazdag hegyek ,

és a' lakosoknak Barome-

trum gyanánt szolgáló Po

lana nevü magas hegy. Fo-

lyóji között legnagyobb a*

Gara m , melly Gömör Vár.

bol jôvén, nyugotra folyik,

azután Beszterczénél délnek

fordulván Zólyomigér, hol

megint nyugot felé kitér ,

's újra délnek vévén útját ,

Dunába siet. 2. Besztercïe^
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melly északról jôvén Besz-

tercze Bányánál Garam fó-

Ьа omol. 3. Szalatnya, ez

Dettva vidékén ered és Zó-

lyom alatt Oaramba sza-

fcad. 4. Krupenicza , több

más kissebb patakokkal.

Érczes forrásai és vizei sem

hibáznak , ollyan a' Király-

völgyi (Herrngrund) , Ri-

bari, 's t. m. meleg vizek.

Levegöje mérséklett , friss ,

és egésséges. Garam men-

, tében leg termékenyebb

földjei vannak , mellyek

gabonával és gyümölccsel

szolgálnak ; de ezen Vár-

megyének f5bb termése a*

gazdag és külombféle ércz,

kiváltképen a* réz. Azután

a' méz , sajt és turó , mel-

. lyet számos juhnyáji mel-

lett jót és sokat készít, Vad-

jai bôségben vannak , fe-

nyo és egyéb madarai sjem

hibáznak , ezek közül leg-

nevezetesebbek a* Kolka-

sok. Nagy erdftségeit és té-

res barlangjait ñera szük-

ség említenünk, Néhol drá-

ga kövekre is szert tehetni.

Borai alávalók és kevesek.

Orvos füvei ellenben sok-

félék. Két Járásra részelte-

tik az egész Vármegye, mel-

lyekben ,5 sz. kir. vsokat ,

8 mvsokat, 167 falukat, szá

mos bányász helységeket ,

ss pusztát, 46814 kath. 31639

luth, többnyire Tôt és Né-

met lakosokat számlál. Az

elsôk a* Besztercze Bányai

Megyéhez tartoznak. Por-

táji 60. Ez eggyik a' leg?az-

dagabb Vármegyék közül

egész Magyar orsz.ban.

Zólyom, Veterozolium, 1. Alt

eohl.

Zombini , sziget a* kôzép ten-

geren az Afrikai és Siciliai

partok között.

Zomóor , az E. Sz. 45o 47' és

a' ft, H. 36a <jo' alatt 1 згаЬ.

kir. vs Báce Vrm.ben, Bez,.

dánhoz 1 pósta. Kies és tér-

séges helyen. Szabad kirá-

lyi várossá lett 1751-ben.

Lak. Magyarok , Németek ,

Ráczok , R. kath. 7680. és

ó hitüek 7390. 34 Zsidók.

Díszesíttik e' vst a' kath. é*

ó hitü Szentegyházok , a'

tulajdonképp való tanács ,

a* Vármegye háza, melynek

párját a' két Magyar Hazá-

ban hijáha keresed ; a' kir.

kamar. szabad udvar , és

kameralis Administratio ,

postahivatal és kaszárnya.

Határján esik a' Ferencz'

csatornája , 's Mostonga

nevü mocsárós víz, вок más

széles vizekkel egygyütt ;

többnyire a' küvér foldde!,

és ió rétekkel dicsekszib.

Lakosai azért többnyire

foldmívelést , kézimüveket,

és kereskedést gyakorol-

nak ; ennek nagy alkalma-

tossága a' csatorna , és ñera

mess z,e levö Duna.

Xombor , Magyar mvs Zem-

plény Várm.ben a' Tiszán

innen , szölöt mível. Lak.

Magyarok , kik a' ref. és

kath. vallást tartják , bir-

nak tulajdon tempi. kal 's

jó bor terméssel.

Zomern , vs Belgyiomi orsz.

ban Brabantia tartom.ban

2440 lak.kal.

Zonák , föld övezetek , bizo-

nyos föld kôrnyékek , mel-

lyekre a' fold meleg vagy

hideg levegôjére tekintvén,

felosztatik. A' két fordítók

és sark körök által hatá-

roztatnak meg és öten van

nak: egy forró, két mér

séklett és két hideg. A' két

fordító körök között az e-

gyenlítón alól és felyül van

a* forró övezet. Ezen kör-

nyék lakosinak a' nap esz-

tendónként kétszer és a'

kik ft* fordító körök alatt



laknak egyszer egyenesen

a' fejek felett van. A' me-

leg mindég igen nagy is ta

lán elszenvedhetetlen len-

ne ha a' Boles Alkotó a'

csak nem állandóúl egyen-

16 hoszszúsága által a' nap-

nak éa éjszakának esö, bér-

czek , szelek és más módok

által eránta nem gondos-

kodott volna. Itten állan-

dó nyár vagyon, évenként

kétszeri aratás. Ezen öve-

zet 46Э 56' v. 70,5 mfd szé-

les.Küre az egyenlítñ alattrá

megy 5400 és rainden fordí-

tókor aiatt49,5i mfdre. Tér-

sége pediff több mint 3700,

000 □ mfdre. A' Ráfcfordí-

tókor és az északi sarkkör

között van a.' mérséklett

északi övezet , a' bak for-

dító kör és a' déli sarkkör

között van a' mérséklett

déli övezet. A' nap ezen

két fôldkôrnyékek lakosi-

nak soha sem jön egyene

sen fejek feli , de soha se

is távozik igen meszsze tö-

lök. Innen szüntelen mér

séklett meleggel birnak és

hideg soha sem nevekedik

felette meg , mindazonál-

tal ezt csak a' két határ-

lineák között fekvö kör-

nyék kozepérôl kell érteni.

Mert a' fordító körhÖz kö-

zel a' meleg és a' sok kö-

rök felé a' hideg igen nagy.

Egyébaránt ezen övezet-

ben évenként kétezer egyen-

lo nap és éjszaka 's négy

esztendö részek vannak. E-

zen övetzetek kôzûl min-

denik 430 4/ vagy 645 mfd

széles,de határ lineája a*

sark körök mellett csak

21,53 mfdnyi , és mindenik

térsége rá megyen 2400000

□ mfd. Kôvetkezéshéppen

mind a' kettftjé ôszvesége-

sen több mint 4800000 Q

mfd. Az északi sark kôrés

az északi sark között van

a' hideg északi övezet a' dé

li sark kör és a' déli sark

között a' hideg déli öve-

zett. Minthogy a' nap ezen

föld környékektül igen mesz

sze van , és bizonyos idök-

ben éppen nem sût rájok ,

innen a' hideg mindég igen

nagy és a' sarkak körül

hihetôképpen olly nagy,

hogy sem emberek sem az

állatok ki nem állhatják.

Itten a' nap egész 6 hóna-

pokig szüntelen sût ¿s 6hó-

napig éj van. E/en övezeiek

közül mindeniknek áltmé-

röje , 46o 56' ; hajlatjában

vagy 705 mid köre i 153 mfd.

Térsége mind egyiknek te-

hát közel 385000 Q mfd éa

mind a' kettönek 770000 □

mfd mégyen.

Zonchio, k. vs Belvedere tart*

ban Moreában , mellytôl

Zonchio tenger öböl köl- -

csônôzé nevét.

Zoom , fó Belgyiom orsz.ban

Brabantia tart.ban , melly

Bergen op Zoomnál a' kel.

Scheldébe ömlik.

Zor , 1. Tyrus.

Zorge, fó Hahenstein Grófs.

ban , melly az Elmel egy-

gyesülvén azUrszurba sza-

kad.

Zorge, pléb. falu ugyan ot-

tan a' hasonló nevü fó mel

lett 142 h. 940 1. és jeles vas

hutával a magos kemen-

czckkel , 3kalapács huták-

kal , bádog és rúd vashá-

morral , drót húzó mühe-

lyel; vannak a' faluban

több kovácsok és fürész-

malmok.

Zorndorf, Zurndorf mvs Mo-

sony Várro.ben Magy.orsz.

ban vannak több mint 1000

h. szép gabona földek , tá-

gas rétek, barom Iegelôk (

juh tartó helyek , rralom ,

salétrom fözö mühely, er



dösegek solt enni való va-

dakkal, méhtartás, kath.

és evang. tempi.

Zorndorf, falu Cüstrin mel-

lett Brandenburgi új Márk-

ban estnéretes az 1758 Aug.

37-kén törtent csatáíól.

Zorulio, 1759 támadott 667

fran. öl. magos tüzokádó

hegy Valladólid Mexicoi

tart. melly 4009 még most

ég& tüz okádókkal vagy fe-

kékkel van korülvéve.

Zossen, falu Austriai Silesiá
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(melly a" Zruczi uraknak

törzsök háza^ eros falak-

kal régi bástyákkal és mély

gödrökkel van bé zárva.

Zsadanjr , Arbona-Zsadány fa

lu ZemplénVárni.ben Magy.

orsz ban Arbona és Zsa-

dány f'ók mellett, mellyek

a' Bodroghba folynak bir

derek szftlö míveléssel jó

réti terméssel a' Bodrogh

partjánál, kath. görög eg-

gyesüít és réf. magyar lak.

kal.

ban Tfoppau ker.ben derék Zsakact, 1. Kisdorf,

czérna , és vászon fejérító ZjámÓek , mvs Pest Várm bén,

mühelyekkel

Zossen, vs Brandenburg kö-

zép Márkban Teltow ker..

ben a' hajókázhato Notte-

mellett 227 h. és 1440 1. kik

halászatot és vászon szö-

vetelt üznek és boreczetet

csinálnak.

Zottenóerg , 1. Zobtenberg.

V.owan , kis roszszúl épült vs

Tunis ofsz.ban Barbariá-

ban 8 mfd délfelé Tunis-

tóí hegynek tôvénél meí

lyen egy fó ered felette szép

tájékon vannak jó szinlö

és fejérító mühelyei. Lát-

hatni itten még szép ma-

radékit a* régíségnek.

Zrin , kis sziget Magyar orsz.

ban , melly a' Murán való

által menetelül szolgál.

Zriny , Zrny , mvs és fö he-

lye hasonló nevü ker.nek ,

Horvát orsz.ban a* 11-dik

Báneágí katona vidékben ,

Kosztainiczához .5 óra. F.

Ü. Ö Felsége. SzámIál9oh.

lak. tulajdon

Pilisi jár.ban , nap kel.re

Тёк , napnyug.ra . Mány

között a' Fejérvárról Esz-

tergomba men& úton F. U.

a' Királyi korona; Lak.

Németek , Magyarok , ne-

hány czigányokkal , 2616

kath. 7 ref. 2 evang. 408

Zsidók. Neve/.etes régiségi

által. Török idökben Ba-

sának lakó helye volt , re-

sidentziájára az uraság há-

za épült; a' Török kútba ,

városon fellül , hegyekböl

csatornákon vezettetett a'

vie, Gotthus izlés szerént

építetett K. János Prépóst-

ságnak teniploma , 's hoz-

zá ragasztatdtt épülete dü-

ledékiben is tekéntetet ér-

demel. Vannak ittmégkéz-

zeí csinált üregeknek ma-

radványi is, és régi , most

is jó pinczék. Benna'hély-

ségben a' Sz. Egyház és tisz-

ti Iakás díszes. Határa jó

gabona termö ; bora alább

való.és 715 kath.

pléb. és temp.mal; Zrinyi Zsambokrét , (Nyyitra.) mvs

vara Ünna fó mellett nieg- Nyitra Várm. Bajmóczi jár.

lehetös határ erñsség,mely-

t&l halhatatlan Zrinyi Йо-

seink vészifcvala nevezete-

bet.

Zrücz, mvs 60 h. Cseh orsz.

ban Czaslau ker.ben kath.

yléb« tempi, es ítaatélyal,

ban Nyitra fónál , N. Ta-

polcsány és A-Vesztenicz

között Bécstól 12 i/i pós-

ta. F. Ü. több nemes ura-

sáffok. S/ámlál 500 kath. és

200 Zsidó lakosok. tulaj

don pléb. ¿s tempi, póáta-



házzal. Vagyon hason ne- sel szappan fold ée turf»

vü Trencsén 'e Turócz Vár- ásással.

megyében is. Ztidó, Magyar falu Pesth Vár-

Zsar , Zsiarani , tót falu Lip- megyében van egy hath.

tó Várm.ben Magy. orsz. temploma és* szölö míve-

ban 50 kath. 240 evang. 1. lete.

egy savanyú kúttal. Zuani , 1. Hinzuan.

Zsarnó, hajdan Zsarnókó Ma- Zúama , 1. Zambese.

gyar helys. Torna Várm. Zubak , tót falu Trencsin Vár-

felsö jár.ban Bódva vize megyében Magyar orsz.

mellett az É. Sz. 48o 34' 40" ban egyHarminczados tiszt-

és a' K. H. 38o 37' 30" a- séggel. А' \лк. csak zab-

latt , Tornától kel. dél.nek kenyérbôl élnek ugyan,de

1 órányira. F. U. Zsarnay, a* mellett erössek , ésa'ne-

Jakabfalvay, Faigel és Lé- hez munkákra alkalmato-

vay András Nemes Conpos- sok.

eessor urak. Lak. kath. és Zubereci , tót falu Arva Várm.

ref. azoknak száma 283 me» ben Magyar orsz.ban , van

gyen , mindeggyiknek tu- 942 kath. és 7 Zsidó 1. kik

lajdon tempi. Határjában kozött sok vászon kereske-

gabonán kivül találni : szép dftk vannak.

fekete márványt , fínom Zubtena , vs Piemontban 5030

porczellánnak szolgáló föl- lak.

det, mellyet az Iglói por- Zubrzi , Zawor, falu Morva

czellán fábrika Társaság orsz.ban Prerau ker.ben

mint egy 7 mfdrólhordat , Meseritsch szabad ürokségi

és felsft Magyar orsz.' min- urad.hoz tartozik pléb.val,

den porczellán agyagjai kö- Majorrai , 180 h. es 1430 I.

zött legjobbnak tart , lehet Zucaia , foldnyelv a' Krimiai

beiöle egyszersmind a' leg- és Nogai Tatár orsz, ko-

fínomabb pipákat is készí- zött.

teni. Ezeken kivül vagyon Zuccora , helys. egy kastélyal

még masföjdjeis, mellyet Piscopia szigeten az Archi-

a' körül lévô helységek sze- pelaguson Asia határifelé.

kér ezámra szoktak meg- Zuckaria v. Jenitta , vs nem

venni , és kivált a' fazeka- meszsze Salonichi tenger

soknak igen szükséges, mert öböltöl Macedoniában ez

e' nélkül a' kályhákat ösz- elött Pellának neveztetett

ve sem tudják állítani. A' és Nagy Sándor' születés-

kath. a' Torna Ujfalvai pié- helye.

bániához tartoznak, melly- Zukor sziget , 1. Antillók.

töl csak félórányira fek- Zuckmantel , (,50o 15/ É. Sz.)

szik. kis vs Austriai SIesiában

ZíchoppaUfVS a'Szász érczbércz- Troppau ker.ben Neisze Fe-

ben hason nevüfó mellett jedelemségben hajdan igen

547 h. és 3700 1. vannak kar- sikeTes bányákkal póstahí-

ton, kanavász és pos/.tó szö- vatallal kath. pléb. tempi,

vö mühelyei és egy kék- 459 h. 2960 I. kik néroet a-

szinlö míve. jaítúak, egy ispitályal. Lak.

Zschorta f falu a* Szász ércz- szovésbôl , czérna , bor ke-

bérczben ( Erz^ebir^re ) Teskedésbol élnek.

Schneeberg mellett bádog- Zuecca, 1. Gundeca.

portéka fabr. csipke kütés- Zuemiga , kôrnyék Sanará,"
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ban Segshesmesától délfelé.

lülch , Zülpich , к. Ts a' volt

Calaniai Érsekségben Naf-

fel fó mellett a' mint mond-

ják itten állott Tolbiacum

vsa a' hol 499-ben az Ale-

mannok Királya Alarich a'

Frankoktól egy véree via-

dalban megöletett.

Züllichau , ve Brandenburg

új Márkban nem meszszeaz

Oderátói 760 h. 5400 1. nagy

érva házzal , nevelö inté-

zettel i tanitó renddel a'

falusi tanitó mesterek szá-

mára , gyapjú materia, vá-

szon 's szönyeg fabr. Bor

és gyümölcs míveléssel.

Kornyékében terem jó ga-

bona. A' hason nevü ker.

tart. 5 1/3 Q mfdken 15290

lak.

Zülpich, I. Zül'h.

Zülc Cilicio , Lengyelül Bia-

la , vs felso Silesiában Neu

stadt ker.ben 303 h. 2270 1.

a' kik között sok Zsidók ;

kastélyal. Itt a' csipkekö»

tés nagy folyamatban van.

Zürich , egy a' régibb nagyobb

és jelesebb kantonok közül

Helvetiában; ész.ról a' Rai

na határozza ; Shafhausen

Thurgau, S.GaIlen,Schwyz,

Zug, és Aarau kantonok

között. Térsége 42 1/2 □

mfd,melyen igoooo ember

él. Eghajlatja kellemetee ,

földe legnagyobb részre in-

kább dombos mint hegyes;

mindazonáltal délfelé ma

gas bérczek emelkednek;

általjában nem ipen termé-

fceny mindazonáltal ¡ól ki

mivelt ésnedvített. Sokga-

bona, kerti vetem«ny gyü

mölcs és bor termesztetik,

mindazonáltal az tart.nak

szüksétrét nem elégíti ki és

ez is többnyire alacsony

xninémûségu. Vannak u-

gyan erdösegek , de elég

fit nemszállitnak. Halban

nines fogyatkozás , de a'

vadak mindég ritkábbak

leszaek ; tu ría és szénko

külombféle fold nemekkel

a' legjelesebb ásványai.

■ Vannak nyomdoki az ezüst-

nek , réznek és vasnak is.

A' lak. ref. vallásúak ; nagy

részek fabr. és kereskedés-

b61 él, mellyek igen virág-

zók valamint a' mezei gaz-

daság is igen ü/.etik. fiel-

vetiának Organizatiója al-

kalmatosságával Rapper-

echwylt a* kanton el vesz-

tette, de helyébe kapta a'

hajdani Baden Tisztartó-

sághoz tartozó falukat: Die-

tikont , Schlierent , Oet-

wylt , és Hutikont. Ezen

kanton most 5 vidékekre :

Zürich vsi, Horgeni, Usteri,

BülachiésWinterthuri ker.re

esztatik,és a' Statuskaszszá-

hoztészen 77153 Helvetiai

frankot. Fö vsa :

Zürich, Thuricum, Tigurum,

(¿6° il' 27" K. H. 47° 22'

10" É. Sz.) hegyek kôzé

zárt volgyben a' Limmat

fó, mellett, melly itten a'

Zürich tóból lépki és mel-

lyen 3 hidak vannak épít-

ve. A' házak legnagyobb

részint köböl vannak és

magasak némellyek csino-

sak közöttek. Jelesebbek

ezek » A' nagy monostor a'

csillagvizsgáló toronnyal,

a' tanársház , érvaház , az

úgy nevezett vizitemplom

mellyben a' polgári könyv-

tár, az árvatársaáág könyv-

tárral és természeti ritka-

sáeok gytijteményével , a*

természet vizsgálótérsaság-

nak szép és ritka eszközök

kabínét je , az ispitály az

anatomiai nézft szín , a'

fegyveres hárak a' Wellen

berg (hab hegy) ez egy

fogoly torony a' tónak tof-

kolatjánál; 'ea't. A' vsva-

lamen-
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lamennyire megvan erössit- ZütpheH, hajdani Gr<5fe. va,gy

ve vannak 9 kapui .4 pléb. Ziitphe^i része Geldriának,

terap. mintegy 1500 h. es

цооо 1. kik igen munhi-

aok és részint kézi.mester-

séggel és fabr.kal , részint

kereskedessel szerzik élel-

meket. Minden mestersé-

gek virágzanak itten , de

mellynyug. felé a' Betuwe-

töl és Veluwétol, ész. telé

felsö Ysseltól , kel. felé a'

MQnsteri Herczs.töl és dél

felé Clevétól hataroztatik.

Tart 22 vst és 300 talukat.

Fö vsa:

foképp a' selyem f'abr. és Zütphen , Zutphania , mege-

.gyapott kézi mívek. Van rösitett vs a' Berkelnek az

Polilgári-leánykák - katonai

egy rajzoló oskola.egy raun-

ka oskolával , szegény leé-

nyok számára; akademiai

gymnasium,theologiaiSemi-

narium (Papi nevelö ház),

nagyon látogattatni szokott

Ysselbe szakadásánál, inelly

utolsón egy b-ajonid ve/.e^

éltal 6 tempi. 1260 h, 6830

1. gymnasiummal , phy>i-

kai társasággal és palian-

tyus oskolával. A' vs.iak ba-

romtartàsbôl,.serfôzésb61 ¿3

és igen jól el intézett opvos valami. kevés mesleraég ü-

's seborvosi Collegiuma, zésbôl . szerzik eltJn^ttket.

melly kantoni oskola. Az Egykor Hanse vs volt,

ispitályal egy szülö ház Zug , legkissebb a' régi kan-

öszve kapcsolva. Ta- tonok közül Helvetiái>an ;van

lálbatni itten tübb tudós íékszik Züri< h Aargau , Lu-

társaságokat , physikai és zern , és Schwyz kantonok

oekonomiai, Helveta-histo- között. Térsege^ 0 Qmt'd

ria , politia és asceta tár-

saságot melly csak papok-

ból áll , Tanúlók társaaá-

gátvalamint müvészek tar-

saságát is és két a' ¡Vlorá-

litásra ügyelö társaságokat

pénzkabinétet 'sa't. Jegy-

zést érdemel a' lövö hely

is Geszner Salamon emlék-

jelével. • f. ' .' v —\

Zürichi tó , Lacus Tigurinus,

Zürich kantonban W79 láb

a' tenger s/.ínén f'elyül 10

órártyi hoszszú, legnagyobb

szélessége 1 \fl órányi és

legnagyobb mélysesre 10a

öl. A' legnehezebb hajók ,

' mellyek rajta járnak.visz-

nek 250 mázsát , bôvelke-

dik halla! kivált lazatzok-

kal pisztrangokkal és pon-

tyokkal. j '. . ( '

Zueros , (37Э 41' É. Sz. 12» 13'

K. H.) vs Cordova Spanyol

taraban 2000 I.

Züschen , к. vs Waldeck Feje-

delemségben. ...

HÜB. lex. V.DAR.

mellyen 14750 ernnerlakik.

Ezen tartománykának ég-

hajlatja gyenge és kelleroe-

tes ész. kel.röl róna és dom-

- bos, dél kel.röl pedig he-

gyes. A' hegyek derék pá-

zsitokkal drága füvekkel

és fákkal fedetnek ; Jeges

hegy itten nincsen és a' nó

tavaszszal igeu hamar el-,

olvad. Fólde termékeny és

iól nedvített Reusz , Sihl ,

és a' halban gazdag Lorez

fók és a' Zugi Egeri és Fin

ster tó által. — Minden

, neme termesztetik itten a'

gabonának , fözelekeket ,

'krumplit , lent, kendert ,

gyümölcsät , mellybol ki-

váltképpen sok diót ез ge^z-

tenyét 's kevés bort, Rétjei

jelesek és fában sincs szük-

sége. A' barom tartás leg

nagyobb gazdageágát teszi

a' tart.nak , mert ez a' ki-

vifelre is eleget nyújt. Hal,

vad elég van. A' kövek> és

5l
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4а turfa egyetlen, eddigta- mellett. '•"**■*■. "ê. î:*|

lált ásványok. Lak. rain- Zundert , vs déli Hollandia:

nyájun,kath. és legnagyobb tart.ban Belgyiom om.ban

rés/.re mezei gazdék ^ csak 2810 1. .*

kevesen foglalato3kodnak Zupfiana , 1. Elaphites. ч.л!

gyapott fon a liai és más ké- Zupruny , k. ve Wilna Oroaz

li mivekkel. E/.en kanton Helyts.ban. i' — >í

a' Zugi , Baari , Egerí , és 7мг , 1. Sur. ч >•

a' Menzingeni keruletekre Zurita, eddig Commendatori

osztatik. A* Status kaszszá- jószaga Calatrava vitér-

ját Segíti ■ 2497 Helvetiai rendnek új Castiliában',

Frankokkal. Fö vsa : Tejd fó mellett , mellynek

Zug, Zugium , fekszik a' Zu- kornyékén sok- safrán, 0-

gi tónak ész. kel. végén , laj és jeles bor teñera,

kirsin, nem roszszúl épült Zuruehaitu, határhelye/.tetés

aooo I. vs ezek szekerezés- Irkutsk Orosz Helyts.ban 1

bol, kézi mesterségekhól , Nertschinsk tart.ban;

kalmárkodásból , és föld- Zurzach, Cerciauum , vs a'

mivelésbol szerzik élelme- Helvetiai Aargau kanton-

ket. Egy kis réz hámoron kí- ban Rajna mellett 1 réf. és

vül semmi nagy kézi mes- 1 kath. tempi, szép keres-

terbég és fabr.nince itten.Je- kedö házakkal , hires vá-

lesek : a' régi tanácsház a' sáriról, mellyekresok Fran-

fegyvertár , a* tempi, a' > cziák , Olaszok , , Németek

templomi udvarral ésbolt- és Helvetiaiak egybegyül-

tetem-házzal eggyütt , a' neh , ezek évenként Piin-

papok gondoskodása alatt kösdkor és Augustus vége

levo gymnasium, *az Apá- felé tartatnak. ;■■

czák alatt levö leány os- Zusam , fóBajor orsz.banfel-

kola, a' gabonás ház. A' so Duna ker.ben, mellv

régi vsból 1435-ben két e- Schwabeck urad.ból «ed

gész útsza az iszapos fenék- és a' Dunába szakad.

be sülyedt, és ezentúl épí- Zusamaltheim , falu ugyanot-

tetett a' mostani új vs kies tan a' Zusam mellett 114°

dombon. 1. és Számtartósággal.

Zugi tó, Helvetiai Zug kan- Zurmarshau*en, mvsíigy*"0*"

tonban 4 órányi hoszszú, i tan Zusam mellett 1000 J.

szélesés 20—200 ölnyi mély kastéllyal 's ispitályal »w

igen gazdag halakkal , ki- ke a' tartományi t^triof

váltképpen nagy pontyok- széknek és Száratartóa*í'

kal és pisztrangokkal. riák.
Zu¿la , falatlan vs Fessan orsz. Zuureveldt , (Sauerfeld) Bígft

ban ész. Afrikában. . nedves lapály Caplandban

Zul , mellék fója a* Nilusnak Graaf- Reinette ker.ben»

Habessiniáhan. tenger parton a' vasárnaP

Zulauf, 1. Suhlau. (Sontags^ée a,' nagy B«l

Zuhlawa Gdantka , Ь Danzig. (Fisch) fók között vanna»

Zuletin, 1. Ziliten. szép erdôségei éssok vada,

Zulz , k. vs Silesiában Appeln roost Kafferek lakják.
Fejedelemséfrben a' hol sok Zuxa, k. fó a' Spanyol Estre'

Zsidók tartózkodnak. madura tart.ban , n**'y

ïuwaja, к. vs Spanyol Gui- Sierra Morenában táníade»

puscoa tart.ban Viola fó nem meszsze Medelintöi »



Quadianába Ömlik. lette termékeny , de ñera

Xayd Beveland v. Land van ter illendôhépp mivelt daral)

Gi**, Hevelandia Australie, iöld Caplandban Gruaf rtei«

a' legnagyobb és legkelle- nette ker.ben szép erdöse-

metesebb minden ZeeUndt gekkel , raellyekben jó épü-

szigetek közül а' Scheide letfát, áloét é> enyvesfát ta-

torkulali volt Francz. ont. . lálhatni.

ban most Zeeland tart.ban, 'Lwarte Buggens , kevés lakos-

kel. részén Romerswaal és sal bird durva es Hoves dá-

Borselen vspkkal abban tar- rab-föld ugyan ottan.

totta II. Filep Spanyol Kir. Zwartetluy* , sáneza felsö Ys-

mint Zeelandi Gróf 1,549 sel Belgyiom országi tart.

hódoltatását, de késobb t. i. пак a' Havelteri Aa fónak

1570-ben a' Spanyoloktól a' Zwartewaterbe szaka-

. felgyújtatott. A' kiáradó dásánál; mellette a' leg-

tenger prédájáválett ésmég jobb felsö Ysseli torfa ása-

most is a' víz alatt all , tik.

hajdan a' sziget egész Oster- ZwoUendam , 1. Schwellen-

. scheldeig terjedett. dam.

Zuydenee , Südersee , déli Zwenkau t vs Szász orsz.ban

. tenger Öböl déli Hollandia Merseburg megyében aa

. Belgyiom országi tart.ban az Elster mellett 22a h. sa-

Utrecht, Geldria, felsö Ys- létrom fözö mühelyel és

bel, ée Friesland tart.nyok puskapor raalommal. Lak.

között, mintegy ,57 □ mfd több szántásvetésbol ésba-

nagya, az Yvel a' Pampus . rom tartásból keresik élel

által öszve kapcaolódik és meket. Itta népes országos

több fókat veszen fel mel- vásárok tartatnak.

lyek között a' harmadik Zwerchlöcher , a' Harzban ne-

. vajey is a' jobb ága a' Raj- vezet szerént pedig Elbin-

. nának az Yssel , a' legneve- gerode és Rübelande közqtt-

zetessebbek. Zuiderseenek bizonyos hegyi üregek, a'

köreben feküsznek Wierin- . mint mondják azon idok-

gen , Mark, Ork, és Schock- ben, midön Attila Hunru-

land szigetek. Tftle vette saival Német orsz.ban min-

. a* ,bajdam Franczia Zuy- . dent elpusztított a' lako-

dersee osztály nevét , melly sok ön bátorságokra és éte-

a' Zuidersee és Nordsee kö- tek megszabaditására esir

zött feküdött és a' ré?i Am- nálták. Némellyek közülök

stelland , és Utrecht Hol- belftl olly símák és tiszták

landiai osztályokból állott. mintha ki volnának kôf'a-

Zuyd-Voorn , 1. felsñ Flacque. lazva.

Zvitutsn , hegy a' Horváth or- Zweruitz, S Sanspareil.

s/.ági кatonai batárban Li- Zweifel, Zwettl. ország feje-

káni Regimentben. Láthat- . deimi vs és a' Cisterciták

ni itten még a' római or- gazdap klastr. birtoka Au-

szág útat , melly ezen he- striában Ensen alól felsö

gyen és Wellebit bérezen Mannhardsbergi ferlály-

a' tengerig terjedett. . ban , Tisztviselö tanácscsal,

Zwoluve , vs déli Hollandia Tartománvi torvényszék-

Belgyiom országi tart.ban kel , póst hívatallal , és

2080 1. pléb.val a' hasannevü fó

Ztaartekvp t szembetunö ésfe- mellett. A' vs és klastr^
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tnïndoszve számlálnak 200

11. A' vshoz közel fekszik

hegyen a' Zwetteli Prépost-

ság.

Zweitel , fó. alsó Austriában ,

mellynek forrása a'Reiche-

naui erdöben a' Cseh orszé-

gi határok mellett van és

S. Zwettel mellett a' nagy

Kampal eggyesül.

Zweybrücken , Fejeds. Német

orsz.ban Wasgau, Wester-

reich , Speyergau, Elsasz ,

Lotharingia és a' Pfalz kö-

ÉÔtt; 92 □ mfd 13 vskal ,

314 ta lu к kaloóooo 1. és 600000

orsz.ban Ërzgebirgî ker.bra

a' Muirle vize mellett 76Ö

h. 41,50 1. és Osterstein kas-

téllyal , mellyben jól >1-

rendelt köz munkaház va-

gyon. Van Lyceumja , szá-

mos könyV , és természeti

ritkaságok gyüjteménny el.

Lak. posztó , bor és kar-

ton fabr.ból élnek. A' mun-

kaházban gyapott és gyap-

)ú gerebeneltetik és fona-

tik. Egy órányira a* vstól

a' Muídé mind fret olda-

lán vannak kószén bá-

nyák.' • " i -(

esztendei , jövedelemmel, Ztcingcnberg , Vs a' Hessi Star-

Nyug. telé Lothring ésSar- kenburg Fejeds.ben 181 h.

és 1140 1. Jeles itt az elke-

Nyug

brück, délfejé Alsatiá ész

és kelet fele alsó Palati-

• nátus határai. Ezen tart.

' igen hegyes , de gahoná-

' ban , fában ésborban nines

szühsége. Állott négy Tiszt-

\ ségbol tudniillik : Zwey

rülhetetlen szoros áltmene-

tel a' Berg út mellett Hei

delberg és Darmstadt kö-

zött egyik oldalát a' magas

Meiches hegy , a' másikát

pédig csupa mo-esárok, bok-

) brücken , Neucastell , Lieh- rok és gödrök környeke-

' tenberg és- Meiszenheim 'ziki -i a i.

tisztsegekböl : tovább hoz- ZiwW, m*4 Bájéry ©rsz ban

zá tartozott Guttenberg és

Bischweil tisztség is. Ezen

Fejedelemség 1801 a' Lüne-

villi békekôtés által a'Fran-

." czia bir.hoz lépett és leg-

nagyobb részére egy alko-

tó része volt Donnersberg

oszt.nak ; most nagy ré-

szint Bajor országé.

Zweybrücken , Deuxponts Bi-

pontum, lo vea az éppen

most leirt Fejedelemség-

nek Erlbachfó mellett ,500o

1. pompás kastéllyal , szép

alsó Duna ker.ben a' feke-

te Regen melleW 900 1. ás-

ványos kôrnyéken , széke

egy Számtartoságnak. ; -A'

hegyek köröskörul graná-

tokból külömbfele színü

csillámporból , sörelköböl

és rózsa-veres bányavirág-

ból állanak. Szomszédságá-

ban vannak több üveghu-

ták , mellyek kiterjedett

kereskedést ûznek, Az el<5t-

te folyó patakban találhat-

ni gyöngyöket.

luth, tempi, és nagy vsi Zwittau , Zwittawa , népesé»

tempi.mal. Vannak posztó élelmes vs Morva orsz.ban

és aczél fabr. és kornyéké-

ben bányák.

Zwickau , mvs Cseh orsz.ban

Bunzlau ker.ben 340 h. kat.

' pléb. tempi. Lak. kozépsze-

rü fold mivelésbftl és kézi-

mesterségekbôl, kiváltszo-

vésbol szerzik élelmeket.

Zwickau , Cygnea , va Szász

Brün ker.ben Zwitta fó-

nak eredeténél vannok 425

h. 2530 1. posztó kézmívvel,

vászon szövetelekkel , len,

és gyapjú kereskedéssel ,

só , határ , és útivámtiszt-

eéggel , pósta házzal és sán-

czokkal vétetik körül, a»

Ollmüczi F.rsekhez tartozik.



Zwoda , fó Cseh orsz.ban az

érdôkben, raellyek Cseh or-

szágot Meiszentöl el válas/.t-

ják Gattenheid hegy mel-

lett folyamatját délfelé in-

dílja a' Silberbachot felve-

szi Hornsbachott es Falke-

naunál a¿ Egerbe ömlik ,

gyakran nagy áradásokat

okoz.

'Lwönitz , hegyi vs Szász orez.

ban Erzgebirge ker.ben 200

h. es csipke kótésekkeh

Zwolen , 1. Alsach.

Zwoll , erös vs felsö Ysseli Bel-

gyiom országi tart.ban Aa

fó mellett melly itten Zwar-

tewater (fekete viz) ne-

-vet veszen fei es a* Vecht

fóval egy mesterségesfó ál-

tal öszve köttetik. Mind az

Aa, mind a' 2 mesterséges

fók által vágják a' vst,

melly 12220 l. 8 tempi, fe-

nyítek és javitó házat és

gymnasiumot tart. Lak.

fnesterségekbôl és kereske-

désbol szerzik eleségeket.

A' vs elôtt fekszik a' S. Ag

nes hegye , szép falusi há-

zakkal és sétáló helyekkel.

Zwonigrád , régi oraladékos

vár Horvát orsz. Száván

tal., Károlyvári Generala-

tusban , Zermani ker. Kom

és Palanka között, magas 's

meredek hegyen feks/.ik a'

Dalmatziai ország úton ,

Gospicstól 14 1/2 óra.

Zwornik , Stebernik , Argen

tina , erös vs Török Bosnia

tart.ban Drino fó mellett

4З00 h. v. inkább sárguny-

hókkal, 14000 l. és nehány

kastélyokkal a' kö szála-

kon.

ЪуЛасtow , kis vs Galiciában

Stry ker.ben Stry és Dnie

ster folyók között egy kat.

és 2 görög pléb. igen régi

várral és tulajdon tanács-

csal.

Zjpe , nagy kôrnyék Belgyi-

om orsz.ban ész. Hollandia

tart.ban Alkmaer és Texel

fók között 2400 1. a' Jtik

szép legelñken elszórt há-

zakban laknak és a pléb.

hoz tartoznak.

Zywiec , v. Saibusch , vska Ga

liciában Myslenitz ker.ben

Sola és Koszarawa fók mel-

mellett kastélyal és ka£ht

plébániával.



V. Darab' Függeléke.
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I. Р Ó ТО LÉ КО К.

Auetriai Birodalom (Lex. II.

Dar. ,549. 1 ) nagysága és

népessége. — Austria Ensen

föllil 1816. Julius 5 dikétôl

fogva öt, Lintzi, Vels, Stey-

er , Ried , és Szalzburg'

kerületekböl áll. A' két tt-

toleók a' Rajnán innensô ,

és tulso tart.kon , Landau,

Bergf.abern , Langenkandel

Kantdnokon , és aleó Ra¡-

nai Dep.nak Lauter* vize

balpartyáig fekvô urad.kon

váltották viszsza. Nagysá-

ga oszveségffel .344. 3i/"Qmfd.

956897 l.kal.Különösen a/Inn

és H lusruch fertály 59 . 4i/Q

mfdnyi , 197575 1 E' fô ura-

d * l.kból áll : Scharding 5 2/3

S 948>>Viechtenstein 1 a/3—

8i64g.Weitzenkirchen 5 t/10

—20o8>.0bernherg 4—1474«.

Braunau 4 2/3 6000. Mauer-

birchen 4 3$ 14311. Mat-

tighofen б 1/8—11148. Ried

9 '/-□23776. Grieszltirchen

3 1/3 1734« • Haag 3 7/8 1б59*-

Vöcklabruck 4 .3/4—19359.

Frankon Vlarkt б 3/8 □ mfd

18845 lak.kal. A' Szalczbur-

gi ker 132 54/ Q mfd 1 11699

Í. Az egész Solczburgi Her.

ség nagysága В. Bleui ud-

vari Kancellárius híteles

tudósítása ezerént 171—180

□ mfd 194000 lakosokkal.

Szalzburg és Mühldorf ba

tirábó 1 (1 j/4 Qrafd.) he-

gyek közi (39 6/10) hegye-

ken bívül esö (49) rész*k-

bM áll. Ezekhez járulnak

Pringau (4a) PongauC39CI)

Lengberg (1 1/3) urad.uk.

A' hegyeken kivül eso vsok-

nak síáma tizen öt ; ezek-

böl a' Herczs.nek Szalzach,

és Szale tulsó részén kívül a'

Bajor Kirs.nál maradtak e'

négyen : Tittmaring (9)

Waging (l 1/4) Laufen (ft)

Deisendorf (4 ify) ôszveség-

gel 10. 62/100 Q mfd 27000 1.

kal. Egy rés/e(Vils) Туго»

lis Grofsággal kapcsolta-

tott öszve. Lásd T.yrolis. A*

Linzi fabrika 4000 embere-

ket foglalatoskodtat ; min-

denféle posztó . kazimir ,

szônyeg , 's pamuk, tamisz

materia készíttetik általa.

Austria Ennsen alól З63 63/

Q mfd. 1048324 1. Medlin£

mvsban al. Ausl riában Bé*

csí al. fertályban egéssé>es

ásványoe vizet leltek.—Cseh

ország 956 80/100 □ mfd

nyi nagy , 3203222 lak.kal.

Morva Mark Grófs. 417 64/

Silesia 86 85/ □ mfd haey

mindkettô ôszveséggel. 1680

925 1. számlál. Jelesen Mor-

vában az Olmützi ker. 35

10/ Hradischi ker. 66 36/

Peraui ker. .57 4$f Iglaiii

ker. 50 60/ Brüni 88 '44/

Znaymi 8$/ Silesiában:



Troppauï ker. 50 $ f triai her. az egykori Görcz

Tes' heni ker. 35 90/" Mind- ' és Gradiska íhráfr.gokiirak

kettönek mivelt földe ösz- réezeit , a' Velenczei Status-

veséggel 42*1909 hold, 's nak nehány darabjait, és

îgy minden Q mfdre jut Karnioliának egy részecské-

8З77 h. f. Stájer Her.seg.398 jet, Velenczei Istriának na-

lUyricum orstág áll a' Laba- foglalja magában , az A-

chi és Triesti Guberniu- driai tenger, Ansa vi/.e,és

mokból: 618 0.3/ Q rofd. a' Karst hegység között;

1 169197 lakosokkal. A' La- három részekre osztatik :

bachi Guberniumhoz tar- l) Duino , raelly Ausa vi-

toznak Karinthtaés Kirni- zének tork'olattyától fogva,

olia; 4 kerületi Labach,Neu- Tatre által a' szárazon ki-

stadtl , Adelsberg, 'g Vil- terjed , 21 28/ Q mfdnyi

lach. Karinthia Herczs.ge nagy, 6471 h. és 41099 l.kal.

190 90/ □ mfd , 2788SI l. 2) Capo d* IstriaMugio nevü

Karniolia 190 61/ ¿J mfd. öblöcsketöl Lemo kanáli-

3.588.31 1. A' Villachi ker. sig terjedvén az egykori

11.5,549 lakosokat számlál Velenczei Istria félsziget-

Az Idriai kénesô bánya nek nagyobb részét magá-

12000 mázsátád esztendftn- ban foglallya , 26 S4f □

ként , melly a' Spanyolok- ' mfdnyi, 12171 h. és 6:51,51

toi és Bécsi olvasztó híva- 1. .3) Rovigno vagy Tre-

taltóT 100 fori ntokon vete- vigno , Lemo. kanáljstól

tik meg. — A' Triesti Gu- ke/.dve Arsa vizéig , azon

bernium . négy ffi rés/.ek- Istriának déli részét foglal-

böl áll. I. A' Görczi kerü- lya magában , 18 04/ □

let, melly az egykori Gör^z mfdnyi 4559 házokkal , és

es Gradiska Herczegi Gróf- 2.5272. 1. ■— Az e?ész Triesz-

i.nak nagvobb részét, Toi- ti ker. tehat66 16/ □ mfd-

mein és Flitsch uradalma- nyi 2.3201 h. és 131522 1.

Itat foglallya magában , és III. A' Fiiimei ker. áll a*

egy felöl Judrio, Ausa, és hajdani Velenczei Istrián.ak

Isonzófókig, más felôl dél- Arsa fón innen fekvo ré-

keletre azon lineáig terjed, szecskéjébôl , á« Austriai

melly Pliscavizzától Cher- Kárnioliához tartozott Is-

tinovásnak tart ; három tria (Hilterreich) részébôl,

részekre osztatik: 1) Cana- Karnioliai két Castelnovo

le, ész.ról , 26 a2/ Q mfd» és Lippa fô helységel<bol ,

nyi, 697.5 házakkal , 42.312 a' Manyar teneeri tájérkból

lak.kal. 2) Gradiska , Jud-. .Szeverin és Zágráb Vár-

rio és Isonczo vizek köztt , megyének részébfil , 's ne-

f 01/100 □ mfdnyi 1 vsal , melly Dalmi tiai Quarne-

l mezb vsal, több faluk- roi szigetekböl. Három fe-

kal, 4729 h. és .3.3713 1. 3) lé osztatik: r) Az Istriai:

Görcz maga , 1,5 65/ïoo □ nyug.ra , a' Velenrzai latría

mfdnyi; két városokkal , részecskéjén kivül mero

több falukkal, 6492 h. és Kárnioliához fAdebbergi

39417 lak.kal. — Oszveség- ^tef.hez) tartozott birtoko-

gel a* Görczi ker. 45-88/ □ katfoglal magában ; 29 22/

mfdnyi , 18096h. és 1 1.5442 1. □ mfdnyi nagy , 10907 h.

— IL A* ^itjgti * váfy It* {s 505*6 lak,kal , 2) A*Moa«
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taño (hegyi) ker. bel. re a*

Horv.-ith orsz nak polgári

tart, nyiból állott ös/.ve ,îo

2Й/ □ mfdnyi nagy , 7069

h. ¿a 4321,4 Iak.kal. Külö-

Tiösen ; Karstadti Kánton

3-4Si.Werbovszkf. 959t Mer-

fcopail- 9"<7б , Jaszka 6760. Iett) Sonna, Somma, Com-

Sfarn bor 7129. C/ubar 4Ó92. pagna , Valeggio , Villa

sok számláltattak. Nagysá-

ga egész Lombárdiának 365

02/ Ц mid. Mantua tart,

lakosi 313250 s/.ámmal van-

nak. Lombárdiának Vero

na tart.nyában határi ezek:

Castelnuovo Pesr hiera mel-

Krestif eoz 9313. Selin 1 ^983.

Szis/.ék 819VÍ. Gradecz 13075

1. 3) A' FiUmei ker. ktize-

pef'e , a' száraz földnek né-

melfy kîsde'l részeibôl , es

számos Dalmátiához tarto-

zott szigetekbôl foglalt-i-

tott ös/.ve , 12 70/ □ mfd

nyi nagy, 7694 h. és 37954

lak.kal N^ve/etesen i Fiu-

m» vsa 14768- Bu<cari 13323

Z. n -h (Sjifnia) 13277 íak.

szá mlál. A' szigetek*; Cherso

43Ó-\ Ossero 1.557 . Lussin

Picólo 4387 1. Lussin grande

'22 8 Vpglia 3553 1. Besca

37P1 . C'&stel Muschio 135 .

Dobrigno 1720. Arbe 3049

lak.kat számlál. ,\i egész

Fiumi ker. teh-íf 69 10/" Q

mfdnyi 24970 l.kal. IV. A

Triebt v?a , videkével egy- '

• fryütt, régi fekvésében :%sf

□ mfdnyi nagy, 2864 h. es

444 3 lak.k-tl. Az egész t»n«

ger parti tart.nyok tehát

,176 Q mfdekre terjednek,

' _ ¿ 1 ' - . /Л ¿ - ' 1 1

Franca , Morrecane , Isole

de la Scala, Erbe, Bonn«

ferraro, Gazzo , Correzzo ;

Polcsinei tart. han: Mella

ra. E' helységek : Pozzolo ,

R-overbella , Marmirolo ;

Gastel , Belforte , Castella-

ro, SeravalJe, és Ostiglia

Mantuai tart.hoz számlál-

tatnak. — Ama kereskedó

út , melly Lombardia' e«

Svajez orsz. köztt nyittatik,

Várese vsánál kezdôdik , Ö-

lona vize, 's Várese, vagy

is Bodio tó között , a' dél-

rôl ész.ra fekvo Gana völ-

gyén által Tresa fón lévô

hidig , a' Tessini Kánton'

határáig terjed , 's 12324

0675/юоа ölnyi, v. 3081/100

mfdnyi hoszszú lészen. E'

szerént nem lesz tôbbé szük-

ség di Lugano ton Svájcz

orsz.ha útazni. A' híd Tré-

sa vizének Laghetióba sza-

kadásánál , Lavena és Vico-

nago mellett esik.

és 69131 h. és 422861 lak. Velencte orst. 8 Delegatiókból

foglalnakmagokban, es így (tartományokból) ill t i)

a' felsß Austriával egyez-

r.ek. — Tyrol Grófs. Voral-

herggel 717542 lak.kat szám

lál

Dalmiítió : 274 94/ □ mfd

íyg- 89 1. Ragu.sa és Catto-

ra részekkel 304 □ mfd

3154o- • lak.kal.

Jjiimbardiai ortt.nnk 9: Medio-

lanumí Mantua . Brescia,

Cremona, Bergamo, Como,

Valtellina, Pavia, Lodi tart.

ny i ban,Cremával(egygyütt,

181 j-ben az ore/á?os szám-

vétel szerént ¿179825 lako-

Velenczei 8 kerület«l<böl 60

helységekbñl. a) Paduai 12

ker. 104 helys. 9,) Polesinei

7 k. 56 helys. 4) Veronain

ker. 100 helys. 5} Vicenzai

13 ket. 119 helys. 6) Tre-

visoi 9 ker. 102 helys. 7)

Bellunoi 8 ker. 70 helys.

8) Friauli 41 ker.bñl és \%\

helys.bol. Egesz Velencrei-

orsz. naffysága 309 50/ Q

mfd. Népessége 2830000. E-

gész Lombard-Velenczei or-

szág n. gysága 867 50/ rj

mfd , népessége 4> 11535 1.



; ISbez járulnak a* rokon Li- i

neák' tart.nyai Olasz ors/.,

ban. i) Toskánai N. Her.

ség 431 □ mW 1170000 i. a)

Modenai Herczs. 92 31/ □

mfd , 375000 l. 'àJ Maesa

Karrara Herczs. Garfagná-

val 23 □ mfd 60000 1. 4)

PármaiHers. 101 ,52/ □ mid

383000 1. Ôszvesétfgel az Au

striai Olasz orsz. 1511 □

mid. 6099,505 lak.kal. 'Sigy

Austria egész Olasz ores,

вак mintegy 1/7 részét bir-

ja; Olasz lakosinak száma

a7oiooo-rel kevesebb mint

Siciliáé Cmelly 6766009)

«51000- rel több mint Sar-

diniáe (melly 3814000)

GalUciia orstäg, Bukovinával,

's vele eggyesült Tarnopo-

li ker.tel 1514 □ mfd 3755

454 1. Vest Gallicziából Au

stria semmit sem kapott

vinzsza. Oszt-Galliciából a'

Zamosei ker. Orosz Len-

gyel orsz.nak maradt. —

Magyar országot és Erdé-

lyi N. Hers.get határ ré-

ezeikkel 1. az ö helyeiken.

Austria bir. nagysága örö-

kös tart.nyaikkal 12204 41/*

□ mfd 28178836 lak.kal. A'

rokon Olasz tart.nyokkal

együtt 12857 *6/ □ raf<*

30166836 lak.kal. Mivelhe-.

t6 földe 1936З5000 mero a-

lávaló hold. Terem mint

egy 429224250 mero minden

némü gabonát és magos

veteményt. Szöleje 1582364

hold , terem mintegy 32873

971 (80. ir.zés ) akó bort.

Erdeje 74475000 hold. Ebbôl

vághat esztendônként 12472

500 öl kemény, 620625000!

puha fát, 's a' t. Dr Blu-

menbach' felvetése ezerént.

A' hazai levelekböl.

Belgiom, (egyesiilt) Népessége

5826857 1. Adózása 73400000

ir. volt múlt eazt.ben (Le

xicon III. Dart. 623

Iritnnnia Nagy, (I. Lexikon

IL dará b 558 Y.) népessége

a', legújabb uyilván való

túdósíiások szerént kö/.el

17 milliónyi ; t. i : Angol

országé több mint 9 \fi.

Wales Her.gé 1/2 Scotiáé

kbzel2, Hiberniáé mintegy

5 millliónyi. N. Brittanni-

ában vannak most öszve-

séggel 27 Herczegek : An

gol orsz.ban 17. Scotiában

8. Hiberniában Wellington-

nal egygyütt 2. 26 Marqui-

sok, 15 Angol, 3 Scotia, 8

Hibernia orsz.ban. 147 Gró-

fok : 27 Angol, 41 Scotia,

79 Hibernia orsz.ban; 78 Vi-

comtok: 23 Angol , 4 Sco

tia, 51 Hibernia orsz.b. 244

Bárok: 140Angol 22Scotia,¿2

Hibernia orsz.ban Mindösz-

ve tehát a' Nagyoknak (Pa

irs} száma 522. A' küldöt-

tek száma 658. Mult eszt.

Aug. i napján N. Brittan-

nia adóssága 788202293 font

Sterlingre számláltatott j

mellyért 28952017 f. ster

ling (mintegy 280000000

forint) interés járt Adós-

ságából már 276893914 f.

ster. lefizettétett ; és pedig

mind elemészto fundusból,

csak 251 i/io milliónyi for-

dúlt az elárult taxákból bé.

N. Britanniának 1582-ben

egész tengeri hajós ereje

csak 14200 tengeri hajósok-

ból állott , most több száz

ezernél. Mult eszt.ben An-

glia déli részében Wey és

Arun kozott ú] kanális

nyittatott fel a' koszén szál-

líttás végett. Hoszsza 18 An

gol mfd ; három esztendö

alatt elkészült. Ez által a-

zon kôszén, melly elöbb

2000 sterlingbetelett , most

csak ötvenben tellik. Lon-

donban mult esztendoben

8000-en estek az ítéló szék,

fenyítéke alá; 809 házok¿
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. - пак uraik orgazdák voltak. szerént illy számú lakosok.

v London vea 1801—- 1811-ig 1) Dep. de la Seine 6.31531- 1.

; százotven ezerrel szaporo- 2) — de Г Aine 111030 -

• dott , a' katonákat ide пега 3) — de Г Aisne • 44-2989 -

sz imlálván;Ancrol orsz.a/.од 4J — de Г Allier 260266 -

idnkozban 2 ifi milliónyi- 5) — des bassesAlpes 1459 12 -

val. Lo.ndonban e* tudós 6) —des hautesAlpes 125845 -

társaságok vannak; 1) A' 7\ — del'Ardecha 290833- -

Királyi Academia ej A' è) —' des Ardennes 268*96 -

Brittanniai Institutum. 3) 9) — de Г Ariege 2229,6 -

i A' rézmetezô társaság. 4) 10) — de Г Aube 2З8819 -

A' vízzel festôk táreasága. ni — de Г Aude 240993-

5) A' vizszínü egyesült Mes- 12) — de Г Aveyron 331379 -

terek társasága. 6) Az épi- i.^jdesBonches du Rhone 493235

tô társaság, 7) Az Archi- 14) — du Calvados 605420 -

tectonika Londoni társa- 1.5) — du Cantal . 351436 -

eág. 8) A' raesterségek' tár- 16} — de la Charente ззб885 -

sasága. 17) de la Charente infer. 393011

China birodalom , (Lexikon 1. 18) — du Cher 22815$-

darab. 609.I. 1790-ki orszá- 19) — de la Correze 254271 -

gos egybeszámláltatás sze- 20) — de la Corfe 17470a -

rent 143 millionyi , Gros- aij — de la Cote d' Or 355436 -

eier tanúsága szerént 200 22) -^desCotes duNord 5 1 96.30-

müliónyi , mostanábaa 23) — de la Creuse 226224 -

legfellebb 150 milliónyi né- 24) — de la Dordogne 424113 -

pességgel bir. 25) — du Doubs 24079e -

Erdely Nagy Herczeçséç , (1. 26) — de la Drome 253372 -

Lexikon II. dar. 157 I.) A' 27) — de Г Eure 421487 -

Bécsi legújabb felvetés sze- 29) —r- d'Eure et Loir 265996 -

rent a' benne elszélledt ha- *q) — du Fin ¡aterre 452895 -

tár orök földivel mg .50/" 30V— du Gard 322144 -

amfd; 1510000 l. polgári- 31) de la hauteGaronne 367551

. i »38284 I- katonák. Ösz- 32V — du Gers 286493 -

' veséggel Erdély pépessége 33) — de la Gironde 514.58« -

1 »648284 b —- Szebenben az 34) — de Г Hernault 301099 -

evang. és kath. lakosok c»ak 35) — d'Hle etVilaine 508344 -

nem egyerilô számúak; е- 36) — de Г Indre 204721 -

zeknek feie óhitüek; ifи 37 1 — d'Indre etLoire 275292 т

része egyesült hitüek ; 3/33 33) — de 1' Isere 471660 -

rész református. 39) — de Jura 300305 -

Franczia ország' népességét,(II. 40) — des Landes 23.5.550 -

D.276 l.)NeckarMin. 25 mil- 41) — de Loir et Cher 213482 -

lionyira tette;Bonaparte bi- 42} — de la Loire Э15858 -

Todalma alatt , a' meghó- 4.3) -r- de la hauteLoire 268202

dított országokkal és tarto- 44) de la Loire inférieur 4Ó7827

mányokkaí eggyiitt 40 mil- 45] — du Loiret «85395 -

liónyira vetették a' seám- 46) du Lot - , ' 268149 '

' lálók. Mult eszt.ben hiva- 47) de Lot etGaronne 336Í27 -

talbéli számvétel szerént 48) — de la Lozère 143247

28,8tàf732-nàk találfeák a' fy) de Maine et Loire 404489 -

Jesçyïok. Nëvezeteeeh szám- 50) — de la Manche 581429 f

"ll""-b n"—^enl. 51). — dè la Marne 411017 -

itás 52J d^U JiauteMaiûe 237^5 -

láltattak a* Departermen- 51

tokban hiteles
■<■■■ . f ». 3 •



¿J^Dep.dc laMayenn* 33*253

^4 ' de la veúrthe 365810 -

35,. — de la Meuse 284703 -

.56) — du Morbihan 40Í4 3 г

*57 ; — d* la Moselle 340173 -

«8) — de la Nièvre -¿4 «74 -

£9) du Nord 871990 -

во) — de Г Oise 383507 -

61 л — de Г Orne 425920 -

ба) — du Ря» d e Calais 570338

63) — du Puy deDome 542834-

64) des Passes Pirenees 383502

65) des hautes Pirenees 198763

бб) des PireneesOrient. 126626

67) -- du bas Rhin 4730.54 -

68) D. du haut Rhin 336940 -

69) D. du Rhone 340980 -

70) de la haut e Saône 300156 -

71) de Saône et Loire 471457 -

72) — de la Sarthe 410380 -

73) de Seine et Marne 304068 -

74) de Seine et Oise 430972 -

de 1 л Seine inférieur 64294874) de

76) — desdeuxSevres 254105 - , . . _ .
77) - de la Somme 495058 - 9"^\ÍT¿} '

% - du Tarn T05885 - fcVÂiiîï7Я) -V du Tarn 495885

79) duTarn etGaronne 230514

80) — du Var 283296 -

81) — de Vau' luse 205832 -

82^ -— de la Verdie 268746 -

8~) — de la.Vienne 2ЭЗо.,8 -

8 !Уde la hau eVienne 2431 95 -

85) — des Vosges .334169 -

86) •— de Г Yonne 325994 -

Çszveségge.l 28,862732 1.

's (gyrranczia or'szág mos-

tani népessésre 'miniegy ö-

^od része a' Chinai biroda-

loménak , melly az Í790 ki

hívatalbeli oszveszámlálás

s/erént, 's igy 26 elfttt már

143. roilliókat tett. — E*

számad^ás szerént számlál-

tattak bennPárisbah 547756.

kivül a* Sceaux i Ärrodis-

sementben , * 43761. St.

Di^nisi Arrodissementban

491 —

siámlííltattak. — 1$ Esztec-

- . dök ólta Franczia ország

old - к lb háborúk, pusztítá-

r '•* вок , kikôHozések ellenére

- majd 4 milliónyira szapo-

rodott, melly igen fogsza-

- - porodni békes idövel! Lásd

Politisa h. Journál Jahrgang

1816 IK В. X. St. Oct. v-од

Hamburg Nro XI. Franezia

országban 1,784578 hektar

(két hpldnyi) sïftlô' fold

számláltai ik , melynek ter-

mése 31 .01245» Hectolitres ,

(25 messztluyi) a' Bécsi tu-

dósítások s/.erént.

Hayti , ('S. Domingo • L Le$,

IV Dar. 364 1 ) szigetében

a' Henrik Király alatt le

vó orsz.számlál 54 kat. pléb.

kat , 8 Herczejreket , 19 6ró-

fokat , 36 Birókat , 11 vi-

téz Rendüeket.

(I. Lex. III.

kenzie An-

gol útazó'tanúságAbol eze-

ítet tudjuk b.ovebben : Héh-

la hegye, Stanleys Ur' mé-

rése szerént, 4300 lábnyira

emelkedik a' tenger' színe

fSlé ■ 's így Vesuv hegyénel

nem magasabb. A' néhány

esztendök által Norvegiá-

ból Islandba ált - vitetfctt

3. Irámszarvasok annyira.

etszaporodtak . hogy több

8/áz fókakra mennek ; va-

dászni vajók , házi szolgá-

latra meg пего szelídíttet»

tek , mint Lapplandban.

Àz Islandiai mohának ár-

tanak , azért a* gazdáknak

nem kedvesek. Islandba

minden gabona tengeren

vitetik be , kéz} malmokon

firöltetik meg, miveliegy

40014. öszveseggel 631531 1.

,'{ A' katonákkal; hivatalbe-

; liekkel , gyülésre , *s más
,*v végbol itt tartózkodokkal

•ggyiitt mdIt telen Paris-

Ian közel 90000fr lakosok

Vizi malom sines itt j a'

szélmalmok h rosszak.; Itt

halálra érdemes gonoszté-

vôk nincsenek. Nébany esz-

tendók elfttt egy HaMlra

ítéítetvén ,, N-invegíában

veeafetett el ; iriivel Islán-



diában 9% ítélet végbevite-

lét senki se válalta m t^ára.

Lampadisa szigete (Lexik, ill.

* dar. ao4 1.) Sicilia déli fe-

lérol az ¿szak Amerikai

- eattvetséges Slatusükn:tk en-

gedtetett az esrgyesült Sici

lia Királtyától.

Magyar , Horváth , és Stavonia

ország (Lex. III.. dar. 359 1.)

a* Béosi Statistik legújabb

felvetési szerént 4097 66/ □

mfd nagyságú, 8>зоэооо 1.

Ide járulnak a* Banáti ha-

tárok 186 00/ □ i7if>57 lak.

Slavóniai határok i39 4o/Q

mfd. 230079 lak. A' Varasdi

Generalisság 67 40/ □ mfd

107217 1. Karlstadti Gsne-

lisság 166 40/ □ mfd 107217

lak. A' Bánusi határok 54

«6/ □ mfd 95442 1. A' Saj-

ká?ok 16 П nafi 21265 lak.

E' felvetés ezerént Magyar

ország aagysága 4726 .5í/t0°

P mfd. népessége 9,014566

lak. B5vebben lásd a' Tu-

domanyos Gyüjteraóay III.

Kotetébea.

Magyar orstdgból kimnrait tne-

z$ vdrosok , és néhány jetes

• hetységek :

jjpíthfalua , mvs Borsód Vár.

Sz. Péteri Jinásban , Eger-

töl 5 óra hegyek köztt. F.

Ur. az Egri Seminaríum ,

melly is itt szép pléb. tem

plo mot épített 11.51 Magy.

kath. lakosok számár*.

Bel, Bé-4 , mvs Bihar Várra.

ben , Szalontai iár.baa , A-

rad Várm. szélén. P. U. a*

N. Váfadi Piispök. Lak. Ma

gyar. 442, ó hit. 147*

hit. J35 kat. 8 reí. 13 zsid.

ii/eghutával.

Belatinct , Bellatincz , mvs

Szala Vrm.ben Lüvoí jár.

ban, alsó Lendvához 20га,

Mura vize mellett , Stájer

Her.ség széünjél. F. U. егу-

ikor Q. Csáky, most Rosa

- fam. lak. vegyesek , i

tulajdon plébán.val és szc

kastéllyal. -b

Bogiány van Szabolcs Várra.

ben is , Dada i jár.ban Nyír-

egyházától 2 óra Keresztúr

és Székely köztt , F. U. tö bb

nemes famil. Lak. Magy.

többnyire ref. tul. Ekl. és

kath. Jó termékeny határ-

ral. v • »

Во/dog- Asstony , Frauenkir

chen ,. Frauenhain , Prattf

Mariana , mvs Mosony Vár.

ben , Nizsideri jár.ban , Ni-

zsidertöl 2. Ovártól és Pah

rendorftól 3 óra. F. U. H..

Eszterházi , lak. vegyesek,

kath. i ia6. zsid. 600. Fran

cise, klastrommal , sovány

határral.

Bôs , mvs Posony Várm.ben,

alsó Szigeti jár.ban , Csalló

ktizben , Varkonytól nem

messze , Somorjától 3 iA

óra Duna mellett. F. ü. G.

Amade. Lak. Magy. kath.

1624. evang. 3. zsid. 19. Hd-

tára áldott.

BiíkSsd , mvs Somogy Várm.

ben Marczali jár.ban, Za-

kánytól 1/2 óra. F. U. Ben-

csák fam. Lak. Magy. kath.

tul. pléb.val szölö hegyek-

kel.

Csurgó , helység Szék. Fejér

Várm.ben Sármellyéki jár.

ban , Balinka és Keresztes

köztt , Fejérvárhoz 1 i/t ,

Bodajkhoz 1/2 ór. egy völgy-

Ьед. F. U. В. Perényi. Lak.

Magy. réf. 620. kat. 450. ev.

110. zsid. 10. Az Uraságnak

szép kastéllyával , kivált

nagyra mentt pálinka fö-

zésévël , sertvés hizlaltatá-

sával nevezetes. Földe, re

te jó.

Derecske , mvs Bihar Vrm.ben

Sárréthi jár.ban , Debra-

czentöl г óra. F. U. H. Esz-

terházy. Lak. Magy. 500»

ref. 141 kat, г ev. ij zsid,
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теГ. еЫ. és kath. pleb.val, dég fogadója nevezetes/ X

• derék határral. î . i Hidvég , Város Hidvég ,¡ navs

Diosxegh , mvs Posony Várm. Somogy Várm.ben , Igali

beb kül. jár.ban, N. Födi- járban, sík földön , Reletz

mes mellett, Dudvág vizé- erdö mellett, falu Hidvég-

nél, Csekleszhezß óra. F. U. hez közel, Sió foktól ч óra.

G. Eszterházy , 'sReligyió' F, U. G. Battyányi. Lak.

fundussa. Lak. többnyire Magyárok , többnyire ¿kat.

Svábok, kath. «295 , tul. G; Battyányi Nádor Ispán-

■ pleb.val evang. 6». sok ven- tól készíttetett töltestöl

dégfogadókkal es gazdag nevézetes. Mezö Komárem-

. határral. <\ ■ mal áltellenben. .

Vobsina, Dobia« , bénya-mvs Ihdros Beréay -, mvs. Somogy

Gftmör Várm.ben , Sajó vi- Várm.ben, Kanizsától 1 pós-

ze mellett , Rozenyótól 4 **i F; U. Inkei fam. ha.1t.

óra. Fv üv Csetneki urad. elegyes Magyárok , kath.

- «feajdan Rákócti fam. Lak, és evang. tul. pleb.val pós -

. vegyeeek , kath; és evang. ta váltással t és termékeny

Nagy meredek hegyek és határral.

szép erdök közötfc,-fekete Kót , Sajtos Kál , mvs Sop-

hegyébol sok rezet és va- rony Várm.ben , Cseprég-

sat ás. Nevezetesek Vas há- hez 2, Soponyhoz 4 1/2 óra,

mori, és öntöji; асгél mû- 1 al. jár.ban Raba közöti ki-

. helye. Találtatnak itt ko- vül. F. U. Niczkyfam. Lá.k.

• bald, czinobrium , kénye- Magy. kath. 426'évang. 16.

■ sív érczek , asbéstr 's:,a' t. Az uraságnak lakó és gaz-

Szép fenyó fákkal kereske-- dagsági épületivel, számos

dés üzettetik 'Roényóra. jnhokkal. с •*■> •} -4

Vannak derék papírós , és Kdloz , mvs Sz. Fejer • Váftn.

ôrlô malmai. is Határok tá- ben , Sár meHéki jár.bán ,

gas , de silányi» ifc'n Fejérvártól Э óra ¡ his és

fejér Gyarmath, >mvs Száth-1 N. Láhg-k0z0tt¿ Déghezkô-

V már Várm.ben,' Svramofi'kö^ • zèl , F. U. :G. Ziohi. Lak.

zi jár.ban. Szathmártól 5~:- tsfcbnyíre Magyardfc f és

óra, Fl U. G. KáToli , 's.tobb Németek 891 kath. 820 *ef.

uraság. Lak. M-agy. ítath. 8 evang; 40 Zsid. Az uraság-

> éríef. tulajd. pléb.vdl. Jó szép kastélyával . 'és k%r-

határr*l. " tyével, ió határrál , és ma-

■Fekete t>i*,mvsPosony VfSrm.b. lommal jeles. ••'*"**

Ж'л _ --■ /Ik— -JJL TS « -- *r « TS» - .. -. T. ■> 

_.igvártól з: 0гй', Csicser-

460 kath. Áz uraság szép töl nem meszsze. A' Lele-

kastéllyával , és vades ker- s/.i Prae'monst.heztartozik.

, tyével. Sik > jó határfal. " Lak. Magy. kath. és ref. b&

Gnezda , Gnazna , Gnyazd , határral , sok sertísekkeK

Knieten, mvs Szepes Várm. Ktresttút , Kotaja , mvs Дга-

ben , I. járban , egyik a' boles Várm.ben , Dadaí^ár.

16 Szepesi vsok köztl , Lub- ban. Munkácsi útop. Nyír-

ló várához tartozik. Lak. egyházától 1 1/2 óTn. F. U.

Szászok , kath. tul. pTéb. és Vaj ; 's tobb nemesFam.Lak,

tempi.mal, vsháza, é» ven- vegyesek, ref. tul. pléb.vaï.



• ' - — 4*4 ..

Xóh i Kiskoh , Vas Koh, mvs váth orsz.ban Koros Várm,

Bihar Várm.ben , Krejásza ben, Podraváni jár.ban ,

vize mellett , Madura és Bëdnya vizénél. F. U. H.

Bruyethez J/4 óra. F. U. a' Battyányi. Lak. Horvátok,

N. Varad i Esry. Püspcikség, kath. tul pléb uraság szép

Lab. Oláhuk , ó és egy. hi- kastéllyával, majorságával

■tüek. Jó határral. és vámmal. - *

Komádi, m vs Bihar Várm.ben, Mándoh , mvs Szabolcs Várm.

Sárréti jár.haa, Feiér Kö- ben, Kisvárd jár.ban , Kis-

ros és Siketér vize mellett Várdához i ift öra. F. U.

N..' Váradtól ч óra F. U. H. G. Fprgács, és több uraság.

Eszterházy. Lak. M »gy. réf. Lak. Magy. ref. és kath.

Nagy naarha , ló , és sertés nagy határr <l. «,Atvu

tartágsal, jó haláezatfal. Márton vátár , mvs, Sz. Fejér

Âotori , Hotoriba, mvs S/ala Várm.ben, Bjcskei jár.ban,

Várm.ben, Muraközi jár. Tetény és Velencze köztt

ban, al Dobrava mellett, pósta váltás. F. V.G. Breñ

al. VLndoveczhez \fi óra. szwü-k. Lak. "Yótok Magy.

F. U. G. Fesíetics. Lak. Ног- Ném. kath 1634. ref. «3. e-

r.vátok , kath. tul. pléb. és vang. 1,5. Zsid. 4 uraság szép

tanácscsal, Mura vizén ált lakhelyével s kertyévél,

járással , melly közel Drá- tul. pléb.val, Gazdag ha-

vába azakad. Határa jó- tárral , 's jüh tartással.

terraó. Martyáncz,mvsVas Várm.ben ,

Murima , mvs Sáros Várm.bten, Tótsági jár ban Hadkers-

Tapolcsi jár.ban , Bartfához -burgtól t 3/4 óra> F. U G.

. *. óra. Tapoly vize mellett. Szapári , Lak. Vçndusok 39

F. U. G. Asperniont , és Szir- kath 127 akat tul. pléb.

•mai. Lak. Tótok , kath. yaL . r« ■ i

Harminczaddal , jó földdel. Matoto , Matóles , mvsSzath-

íenarto, Lenartow, hely. Sá- már Várm.ben, Szamosko-

ros Várm.ben.Bartfától 2 i/a - ti jár.ban , Szathmár Né-

óra. F. U. Kapi fam. Lak. metihez б óra. F. ü. G. Ká-

tót. Oroszok, kath. ó hitü- roli Lak. Magy. ref. Fól-

ek. T. Sennovicz Mát. Eper- de térséges a* Szamos vize

-jesi Prof. által itt talalta- partyán. • : ,

tott.kész. vas (Gediegener A'agy Berezna , Velke. Brezni ,

Eisen 'Block) miatt lettes- mvs Ungvár Várm.ben , -és

méretes. •.« . . jár.ban , Ungvártól 4 ¿ra.

iödös , Litzelsdorf, mvs Vas Ezen Kanaarai urad.hoz tar»

Várm.ben , Német újvári tozik. Lak. Oroszok,

jár.ban , Fürstenfeldtol 3. egy. hi'üek , Várna. , házá-

j&ószegtól 5 óra, G. Erdo- val, erdo hívatallal , tiszt-

di Vbrbsvári uradalmához béli lakhelyel , és jó ma-

tartozik, Lak. Ném. kath. lrmmal Ungh vizén.

875. ■ • NfigY Bir.sa , mvs Trenceén ,

i.ök , 'rovs Szabolcs Várm. Várm b VásrPeszterrzi jár.b.

ben-, Nyir egyházához 1 Vág vizénél, Z<lnához « óra.

~ 0H\fd F. U. Kálláis és több F. U. H. E«terházy , baj-

« uraság. Lak. külombfélék. danThúrzónem/.etséR.Lak.

;;Van Lok Bars> Bihar, esSo- tôt kath. Az urasá* széft

• * rhogy Várm.kben is. » kastéltyával, tis/taríói lak

Ludóerg y LudJiring, mvs Ног- hely el , só hívatallal , tu)

i-
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pléb.val, díszes két temp. szölökkel, ¿3 halâszattafô-

. mal r több jeles malmok- Ö Bttenyô , Bessenova, ВШ-

kal , es serfözö házakkal. garicum Bossenyö

Jó élô Töld. -

ßedelics , Neddieche, mvs Sza-

la Várm.ben, Murakozijár*

ban , Csáktornyához 3/4 Va-

. lasdhoz 1 6га a' pósta úton,

- Drávától nem meszsze; haj-

Idan a' Templariusokhoz

.¿¡tartoeott , most G. Feste- Olatzi , Wlahi , Wollendorf)

¿ítics Csáktorhyai uradal- mvs Szepes Várm.bea-, FV.

Torontél Várm.ben, Nagy-

Sz. Miklösi jár.ban , Harán-

ga vizénél , Sz. Miklóstól

1 i/í óra. F. U. К. Karoa-

ra. Lak. elegy. Bolgárok

kath. és ó-hit. tul. pléb. és

jeles várral.

mához tartozik. Lak. ve

gyes Horvátok, katb. tul.

pléb. és harminczaddal.

JSemet Boksán , Boksán Ha-

mor , mvs Krassó Várm.ben

és jár.ban , Berzava vizé-

nél , Dognácskához 2 óra.

. F. U. a' Királyi Kamara.

Lak. Németek és Oláhok ,

.tul. pléb.val. Hires vas há-

morokkal , bánya , és más

urasági hivatalokkal.

Üémet Bolly , mvs Baranya

Várm.ben, és jár.ban, Rácz

, Tötöstöl nem meszsze; Sze

jár.ban, egyik a' 16 Szepe-

si vsok kôzùl a' Kir. Ka-

maráé. 'Lak. Szászok ma-

radványi , kath. és evarig.

tul. pléb. és tempi, vsház-

zal, jeles vendégfogadóval,

Hozzátartozik Dobravalla

puszta több majorságok-

kal , szép síк határral.

Olava, mvs Szathmár Vártn.

ben . Nyiri jár.ban, Nyií- Bá-

torhoc 4 \f<i óra. OlcsfaA%-

páthihoz közel. F. U. töbÄ

uraság. Lak. vegyes

réf. tul. Ekklesiával. ;

derkénytôl 1 óra. F. U. H. Orahoviisà, Orbvitz , rrivs Ve-
rt 11 § î -ri * .M ■-— - . I _ - -
Battyáñyi. Lak. elegyes

: ném. kath. tul. pléb.val.

Jiémet Prôna , Deutsch Pron ,

Neraecsko Pryno , mvs

Nyitra Várm.ben , Bajmó-

czi jár.ban , Nyitra vizé-

nél , Bajmócztól 3 óra. F.

U. H. Pálfi és más urasá-

gok. Lak. vegyes Németek

kath. tul. pléb.val, orszá-

gos vásárokkal.

Nova, mvs Szala Várm.ben,

Egerszégi jár.ban, Baksá-

tól «, Egersejrtöl 3 óra. F.

. U. a' Nagy Szombati Püs-

pokség. Lak. Magy. kath.

535, Zsid. 6 tul. pléb. tisz-

. tartói hívatallal , erdök-

kel, és derék mezövel.

Uyúlas , Jo iss , mvs Mosony

rftcze Várm.'bén -, Náschfcei

. jár.ban , Bszéktól mfd

nagy hegy alatt. F. 'U". Mi»

hálykovics fam. tul. pléb.

uraság kestélyávaí.- - ■ ¿&

Oroizi , N. Oroszi , mve Nó-

grád Várm.ben, kis Oro-

szihoz këzel , Drégely vá-

rához 1 i/a óra. F. V.G.

Stahrenberg. Lak. veg^es

Magy. kat. jó rétekkel , '&

legeíokkel. - . ■ «fi

Paty , alsó Paty , mve Vae

Várm.ben , S/ombathelyl

jár.ban , felsö Patyhoz kö

zel , Rába vize mellett,

"Szombathelytftl 3 óra. F. U.

H. Eszterházy. Lak. Magy,

398 kath. ,5 Zsid. jó juhtar-

tással.

Várm.ben , Nizsideri jár. РсШсг , Tôt , Plyesowiere ,

ban , E' nevü tótól nem

meszsze. Magy. Ovári urad.

hoz tartozik, lak.többnyi-

re Németek, 807 kath. Jó

priv. mvs Zolyom Várm.

ben alsó jár.ban , orsrág-

úton , Buceához 3 óra. Do-

brovina urad.hoz tartozik.
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Lak. tótok vegyeMk.evang. . rai jievízetesek , hegygjn

. és kath. Jó haVárral. - kristály és más kovek tá-

Pere¿zte$ , hoszszú, njivs Vas . láltatnak. Jeles határral.

Várm.ben » - Kemény esajly Kuttkinoci , Ruazkinowczd ,

jar. ban. Hoszszú íalutól uern Rissdort , mvs Szepes Várm.

. mcsís/.e , Szalabértól 13/4 ben , a' 1 I-diк jár.ban , Kés-

. óra.,. A' Jánpsháti ur.jd hoz, márktól ч óra.Hegyek köbtt.

., tartozikUienes pu»ztá)ával. . Egy a' XVJ. Szepeái prtv.

-, Lak. Magy. kath. tul. vsok kozul. F. ü. tulij-

pléb.val. . donképp a' Kicályi Karria-

Porosííó , mvs Heves Várm. ra. Lak. Németek , kath^és

ben, Tisza jár.ban» Tisza evang. tulajdon tempi.ok-

.. vize melle Lt, Egertöl ó ó- kal. ¡ :.. ; .

ra. F, U. B. Orczy , Ö. Ká- Smizsdny , Smizan , Schmo-

Bölyi , és а/. Egri Káptalan, gen, mvs Szepes Várm.ben,

lak. Magy. 2700 ref. 460 kat. III-dik jár.ban, lió és Tha-

,5 ó-hitü , jó határral. t ; mafalva küzott , Lócsétól

Wadosna f Rados/лаа , mvs - a . \ji ¿ra. G. Csáky Illyéf-

Nyitra Várm.ben» Bodoki f alvi urad.hoz tarto/.ik, lak.

jár.ban, Nagy Rippinytól . tótok kath. tul. pléb.val,

1 \j% ¿ra. F. U. a' -líyitrai , uraság major jával , sóház-

Pü.spokseg.Lak. tótok, tóbb- zal , . jeles vendég logado-

,ny ire - kath- tul. pléb. és val. , tí.

szép Püspóki kastelly.il , Stósi , Stoss , mvs Szepes Vár-

<fin«lly egy hegyalatt íek- megyében , IV. járban,

^jwik, Sok gyümölcseterem, Szomolnokho/ 1 1/2 ora.

í'ájaelég. ' >, ■ i .\w" Bánya hely , Szomolnoki

Rdmoci, alsó, Unter Rähnitz, .bánya bivotal hoz tartozik.

■f jnxs Soprony Várrmben fel- Lak. kath. és «n ang. tulaj-

»,$ö jár.ba.n ,„ Riábán kivül, don pléb.val. Rézés vasbá-

.¡ífcosjegtól 2 ora. F- U. In- , nyákkal, vrts hámorokkal,

ákey urasági Lf»k. Néra. kat. sok fát vág, jó vendégfo-

¿2ó száeimaU tul. pléb. és - gadót tart

АЖ uraság kastéllyával, je- Surány , kétSurány, mvs Vas

. t.l<?s fa vágássab, ;. / j Várm.ben , Szombatheíyi

Raszina , mvst Kbrqs Várm. jár.ban , Szombathelyföl

ben, Podroványi jár.ban, egy óra Véphez kn/.el. F. U.

. Kapronqzához j 1/4 óra, tobb nemes farm lak. Ma-

. U. Inkei fam. L, kat. tul. gyarok , kath. ¡ igt szám-

pléb. és uraság kastéllyá- mal. Sulfai pléb.hoz tarto*

t val, jeles gazdaságával. zik. , . ., i.V, i V.

Regölj , mvs Tolna Várm.ben Sznlonta , Nagy, mvs Bihar

. Dombovári jár.ban- Döbrö- - Várm.ben, azon nevü jár,i

, közhez 1 óra. Somolc/tól ban, Remete.e's Gapjú köztt,

,,jXHm meszsze. F. U. H.Esz- póslahely, F. U. H. Eszter-

terházi , lak. Magy. kath. házi. Lak Magy. ref. sok

és más félék. Jó határral. pusetákkal bír. .-'i i

~B.öcie , (Nagy), Grost Raus- Stent Шек , mvs Bihar Várm.

bach, mvs Gömör Várm. ben, N. Váradi jár.ban,

ben, felsô jár.ban , Murán- Nagy Vár«dtól 2 ¿ra. F. U.

nyal és Jolsvával határos. a' N. Váradi Káptalan. Lak.

F. U. H. Rohári, lak. tótok, többnyire .Oláhok , ó-hitü-

■ kath. és evaug. Vashámo- ek , jó határral. .' . .



ihelj, Muta, Szerdische, Kubinhoz & ór*-> Arvai «•

mva Szala Vármegyében, rad.hoz tartozik.. Lak« té*

Muraközi jár.ban , aleó tok , kath. tul. pléb. Fran-

Lendvától i , Csáktornyá- ciscanus klastrommal.

tól 2 óra, G. Festetica Csák- Turdotsin, Tordessin , mvs Ar

tornyai urad.hoz tartozik. та Várm.ben , ason nevü,

Lak. elegyeeek , kath. Mur- jár.ban » Árva vize mellett,

ra vizének déli partyán Arvai urad.hoz tartozik.

fekszik. Itt áltjárás is van Lak. tót. kath. tul. pléb.

rajta. Szelnicza pléb.hoz só hívatallal.

tartozik. Tütkevár, mvs VeszpréraVárm.

S*ili , mvs Soprony Várm. ben, Devecseri jár.ban Tor

ben , abó jár.ban , Rába na vizénél , Vásárhelytol 4

körben , kis Tata mellett , óra. F. ü. a' Györi Püspöki.

Sopronyhoz 7 óra, F. U. H, ség , lak. Magy. kath. tul.

Ëszterhàzy, lak. Magy. кat. pléb. 'a volt Faulinueok

1545. Zsid. 8 Jó határral. klaatromával.

Szinna, Sznina, ravaZemplin f<?c.r«(Duna), mvs Peat Várm.

Várm.ben , N. Mihályi jár. ben , Solti jár.ban , Кип

ban , N. Mihalytól 1 óra. Sz. Miklóstól 5 , Szabad-

F. U. Rolluraság, lak. Tót szállástól 1 1/2 óra.F. U.

és Orosz kath. tul. pléb.val Foldvári fam. Lak. Magy.

és ó-hit. Erdei «s malmai ref. jó vendégfogadóval , «s

nevezetasek. bó határral.

Siirach , Sziracs, mvs Posega Világot, Sirie, mvs Arad Vár.

Várm.ben II-dik jár.ban. megyében , azon nevü jár*

Söldes, alsó , felsô , kôzép , ban, Aradtól 3 óra, F. U.

Trium {Szléca , Szliacze, Bohuaa fam. Lak. Magy.

nagy mvs Liptó Várm.ben, Oláh. Rusnyák , kath. és

Nagy Selmeczhez küzel , Ro- ó-hit. tul. pléb.val, két hí-

senbergától 2 óra. Religio res , magas várokkal.

fundus Znyovárallyai ura- fucsin, mva Verócze Várm» .

dalmához tartozik. Lak. tót. ben, as jár.ban , hegyek

kath. Jeles ósványos for- knztt , Babocsához 9 óra ,

réssal. Posera Várm. szélén. F. U.

Stuna t DUrrenbach, mvsPo- Prehiri Jankovichfam.Lak.

sony Várm.ben , N. Szom- kath. és ó-hit. uraság szép

bati jár.ban. N. Szombat- kastéllyával 'a lovaskato-

tól 1 óra. Selpicz és Hosz- nák szállásával.

szúfa között. F. U. O. Pál- Német orstági legûjabb válto*

fy. Lak. tót kath. jó bor* tások :

termeaztéssel. Hannoverai orstag e' következö

Szvidnik, (alsó) mvs Sáros részekre osztatott fel : 1)

Várm.ben , Makoviczi jár. Kalenberg , és Grubenha-

ban, felsß Szvidnikhez kö- gen tart. küld a* köz gyü-

zel , felsô Blichhoz 1 óra. lésre 22 követeket, 2) Ltr-

F. ü. G. Szirmag. Lak. tót neburg tart. 17 k. 3) Be-

kath. mer Werden tart. и к. 4)

Тоlese/те* , Tôlcselmes , mvs Hoya és Diepholz tart. ок.

Zemplin Várm.ben , L jár- ,$) Lauenburg' megmara-

ban. dott része l к 6) Land Ha-

Tresuyena , Trstenna , mva dein 1 k. 7) Harz 1 к. 8)

A¿-va Várm.ben, I. jár.ban Osnabrück 9 к, 9) Hilde»-

HÜB, Ь£х. V.DAR, ,3'J



heim й к. io) Ostfriesland hersdorf ', GrifFanbach ,

9 k. 11) Meppen és Ems- Deut/.,Sulchendorf,Helgers-

- bnren 4. к. 12) Lingen , dort. Anzhausen, es Rur

Nordheim, Goslar, Duder- dersdorf. — Ezek hei vi be

Stadt vsok : mindenik egy- vétte Pruszeziától a' Chur-

gyet. E' követek köztt 45 Hessentöl caeréltt tart.nyo-

, polgári , 59 nemes állapo- kat. L 'sd feiebb. .«

túak. Sechinn Koburg - Saalfeldi Her-

Hassini Fálasttá We.rnegséç , cz.ség mult eszt. ben Sep. Qj-

(Chur Hessen) mult eszt. dikén Pruszsziától nagyobb

October holn. 15-dikén Ka- . kiterjedésül e' tart.nyokat

tzenellenbogen nevü alsó кар' a: Az egykori Saar-

Grófs.got Pruszszia ország- Deparjtementböl: i)Grum-

jiak altengedte ; helyébe bach kantont , kivévén S/.

Fuldai Her.czs.bín. vett ki- Julian , es Eschenau vsokat,

. pótoltatást. — A' Hannaui mellyek a' Bajor országé

tart.' részei helyett pedig lettek , és Barenbacb , Be-

a' Hessen Darmstadti Hercz- cherbach , Otzweiler , éj

B.töl . Ysenbiirgi tart.ból Hoppstädten helységeket;

nyert pótolékot. ' ezek Hessen Homburgé let-

Hejsen Romburgi Landgrqfidg , tek. 2) Baumholder kán-

mult eszt. Sept. 9-dikén

Pruszszia orsz.tól e' része-

, bet vette által Rajnán tul-

só tart.kbóls 1) az egyko-

riSaa г departan!entbölMeis-

tont ; Noher , Nohfelden ,

Gimerweiler , Wolferswei

ler helységeket kivévén ,

mellyek Pruszsziának ma-

radtak, 3) Szent WendeJ

ezenheim kántont egészen. kantont, kivévén B.vbach,

í) Grumbach kantonból : . Saal, Niederkirchen , Маг-

Barerbach , Beckerbach , to HofF és Osterbrüchen

Azweiler, es Hoppstädten helyeket , mellyek Bajar

helységeket. orsz.nak jutottak: Hasborn,

Hassan Rerczegtég, mellynek Tautweller, Thelig , (The-

uralkodó széke Wisbaden, ley) helyeket Osweiler,

mult eszt. Oct. 16-dikán e* -CzizWeiler, Hirstein, Reich-

következo Orania - Nassaui weiler és Mosberg, Stein-

birtokokat engedte által berg «e Deckerhart , Wall-

Fruszszia orsz пак: I) Bur- hausen, és Schwarzhof , es

bach és Neunkirchen tiszt- Imsbach közsegeket is ki-

tartóságokat. II ) Siegen vévén ; ezek Pruszsziának

Herczs.nek ezen részeit: 1) maradtak. 4) Cusel kánton-

Sziegeni tisztartóságból :

Wilgersdorf , Wilnsdorf,

Niederdilfen , Oberdilfen ,

Rinsdorf, Rädchen, Obers

bol e* Pruszs/.iának iutott

részeket: Burglichtenberg,

Thallichtenberg, Ruthwei«

1er , Pfeffelbach, Reichwei

dorf ; 2) Netphen tisztartó- 1er , és Schwarzerden. 5)

eágból: Neuholz és Beien- Tholey kántonnól e' к öz*4-

bach , Flanmersbach , Fe- gek.et: Namborn, Guidesr

uersbach , Brauersdorf, O- weiler, Gronig, Osebach,

bernau; 3) Irmgarteichen-

tiszt.ból : Irmgarteichen,

Gernsdorf, Hainchen , Wer

lenbach , Lähnhof , Ober

«s Niederwalperedorf » Nen

es O.berthal , Innweil«r ,

EUmeren , Bliesen, Nieder

hofen, Winterbach, Alz-

weilerés Marplñger. o).Ott-

weiler kantonból : Wer»



Schweiler t Dörenbach ,

Wetschhausen , Steinbach,

_ Niederlinxweiler (Nieder,

linweiler) Remesweiler,

es Urexweiler kozségeket.

Sachsen Gotha, '* Meklenburg ,

Herczs.gek, Hannover» , és

Würtenberg országok a'

repraesentativum Syste-

' mát , ország rendekkel és

gyülésekkel egygyütt igaz-

gatásohban elfogadták.

Olusz prsidg' dllapattya , né-

pessége, nagysága az Au-

striai birtokokon kivül. ,

Két Sicilia ortzág nagyság-a

31731 p mid , uépessége

676600o.

Sardinia,*22ilZlmfЛ ,3,81400o 1,

Kilenczedik r.art.nyal neve-

kedett , mellynek nevé Ru-

railly, Caronge tart. fft vsa

lön St. Julien , raelly a'

Franczia 01-sz.ból elöször

Genevai kant.hoz etlôlSar-

diniáho/. csatoltatott.

Coriika, Franczia birtok 2723

□ mfd és 390000 1.

Lukkai , Herczs. 374 □ mfd ,

20000 1.

Sf. Marinoi, k. társaság, melly

' most az Egyházi birtokkal

egyesí ttetett 17 □ mfd 7000

lak.

Malta, Gozzo, és Comino An-

gol birtok 143 □ mfd, 150

000 1« Egész Olast nrtzdg ,

az Austriai és Egyházi bir-

tokokat is oszveszámlálván

94372 □ mfd 19644000 1.

Pensylvánidban , egyesült ész.

Amerikai tart.ban , a' hí

teles oszveszámláltatás sze-

pént a' Német lakosok szá»

ma közel egy milliónyi,

Fhiladelphiábán annyian

beszéllenek német , men-

nyien Angol nyelven.

Pernambuc, Fernanbuc, Kapi-

tányság Portugalliai dél-

szaki Amerikában , tenger*

ezéltében Brasiliában. Sok

czúkort és Brasiliai fát te-

r

rem. Az Europai lakosok'

száma mintegy 20000, a.'

Negereké ésM ilatoké 40000,

a' Negereké 24000. F5 vsa

Pernambuco vagy Oiinde,

szép , kies kórnyékben, Ca-

piirilee víznél ; jó révvel ,

Püspöki likással , ■ több

mint 1000 czdkor malmok-

kal , kard, vas készíctée-

sel.

Piustszia , téteme? kiterjedést

nyert Alzbach tisztarlóság

által Lahn vizénél. Е/. a'

tart. í iooj lakosokil s¿á'n-

lál. Szint olly jeies s/.apo-

rodástnyert Barba h.Neun-

kirchen, Orániai - Braun«

schweig Kidtönok , s Sie-

geni ker. darabja által is.

Alzbach Wetzlari ker.tel

egyesíttetett ; a' többi Sie-

geni .ker.tel. A' Királyi

Wetzlari igazgatás üggyel

minnyájokra. — Jeles elö-

menetelt nyert a' kereske-

dés dolgában is ; a' Berg

Herczs.nek , Rajna mellé-

ki tart.nyoknak , Wes/.t-

pháliának , '» Ravensberg!

Grófs.nak hozzá szerzése

által; erre nézve Pruszs/.i-

ában talajdon kere'-kedöi

komissió nyittatott.

Prussziai Silesiának kö-

szén bányái 185-hen 64a

munkáeok által míveltet-*

tek ; 3З.1000 tallérnyi sze-

net adtanak ; mellyböl a*

tiszta nyereség „77340 tal-

lérokra ment. A¿ érczbá-

nyák 1426 munká'ok által

dolgoztattak , 's 429000 tal-

lérnyit adtanak , mellyböl

kész jövedelmul 66 ;on tai-

lérok maradtak. A' termeszt-

ményeibftl 13Я9 marknyi

finom ezüst , .5297 máasa

ólom, 12OO0 mázsa sikárló

ércz , 15000 mázsa vas gá-

H'zkô, 1.5000 mázsa Repu

lí Czink 58000 mázsa Gall-

mil, 'e t. ef. Vás bányái*

32 *
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ban dolgoztak 589 munká- egy része,Californiával egy-

sok , kih «,5700o tallérnyi gyütt 1000000. Panamának

érôt ástak ki ; ezekböl 34 egy része 40000. Igya' füg-

000 mázsa vas materia , getlenek szám<a megy 3340

13000 veszszô és modella ooo-re. Hívek maradtak ed-

vas , aoooo önteni való vas, dig e' tart.nyok: Mexiko

'st. ei. " 5000000. Guatimala 500000-

Spanyol ország' Coloniáinak új Granada 1460000 , Linia

népessége Ameri'vában mult 1500000. Perunak egy része

eszt.bert 15— 16 milliónyi- 1200000. Chili 900000. Cuba,

ra szamláltatott. Kzek ko- Porto Ricco , 900000 lako-

zül e' tart.nyok s/.erzettek sokkal. Ezeknek síáftia 'e-,

eddig magoknak íüggetlen- gyetemben tesz 12,46-000 I.

séget: Buenos Ayres , Tu- "Würtomótrgi orsz.nak mostk-

cuman és Paraguay 1300000 ni nagysága 350 □ mfd,

Caraccas 1000000. Texas , népessége 1386668. Jövedel-

Ouxaca , és Vera Cruxnak me 6328090 forént.

II. Jobbíttások.

- - « i>,
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Ahanatok , ("Lex. I. Dar. 8 1.) Wieske (I. Dar. 382 I.) ofv.

olvasd : Abatonok. Bécsi ország úton.

Abarcuy (ott) Lusco helyett BihOme (I. Dar. 705 1.} oty.

olv. Cuíco. F. Ú. Festetics Antal.

Abarata (ott) Abafara, nem Borsód Várm. járási : Miskol-

meszsze Alephez. tzi , Egri , Sz. Péteri , bzen-

jibaújvármegye Púrtája 73. drôi jár.

Agram, Zágráb Várm. (I. Dar. Csanád Várm. Járása egyet-

59 1.) olv. két iárásokra len egy.

oszlik: I) Zágrábi, II. Sz. Csongrád Várm. Járási : Tiszán

Iványi. innen,'» Tiszán tul vtló

Arad Várm. Aradi, Világoei, jár.

Zarándi, 's Boros Jenöi já- Dognacska mvs Krassó Várm.

rásokra osztatik. ben.

.¿frveOravszki Zamek (l.Dar. Egerben, szép kert a' Semi-

218 I») olv. G. Zichi ura- nariumé.

dalma. Ffíér (Székes) Várm. (II. Dar.

Arya\&rm. járási: Kubini , 326 h) olv. fekszik délre és

Árvai, Tersztennai, és Na- ny.ra WeszprémGyftr és Ro

mes tói. márom Várm.к között.

Bács Várm. Portáii 150. FtUO Bánya , bánya mvs,

Bart Várm. járási: felsö , Ta- nem Sz. K. vs.

polcsányi, Verebélyi, Lé- Gömör Várm. járási: Felsfi,

vai J. Ratkói, Serkei, Putnoki,

Békes Várm. járási: Békesi, kis Honti jár.

és Csabai. Gyallány (II. Dar. 428 I.) olv.

Beiefth Várm. járási : Munká- réttyei jó füvellók.

csi , Felvidéki Kaszony i , GjröngyOsön a' reí. száma 343.

Tiszaháti jár. evang. 65.



Györ Várm. Járási: Szigetkö- Csallóko» aleó , és Hegyen

zi , Sokoró allyai , Pusztai tul való jár.

„ J. 432 1. olvasd Tétnél levó Posony ye (IV. Dar. 213 l.y

oevoa forrása. olv. En is itt avatkoztam

Honth Várm. járási : Báthi , a' Literatarának hazánk-

Selraetzbányai , Bozoki , és ban becstelen ügyébe. ,

Ipolyi jár.-. r Somogy Várm. járási; Marcza-

Kecskemét (III. Dar. 109 1.) Ji-, Kaposi, Igalyi , Szige-

oLv. Pusztájának hoszs¿a 5 ti, Babocsai járás.

■nem ço. mfdt • Soprony Várm. járásai : So-

Liptá\írm. járási: napnyug. pronyi , Rabán kívül felei

ész. déli, és napkel. iár. jár. Rabán kívíil alsó jár.

Loretto (III. Dar. З13 l.) olv. Rábakozi felsô jár. Rába-

mint a* régi hagyomány Ы- közi alsó jár.

zonyíttya. . Stent Fietiedfk , ezt : „itt gya-

MetO Tür (III. Dar. 493 I.) korta Várraegye gyülébi

olv. Lakosi kath. 673 ref. tartatnak" hagydki.

»2783. 4» ó-hitü. Ihuróct Várm. járási : elsô ,

Munkács (III. Dar. 559 l.) ó» második , harmadik , ne*

hitüek helyett olvasd egy gyedik , jár.

hitüek. , Torna Várm. járási : felsft és

Jiagyvdadi Piispöki megyé- alsó. ¡ r

ben száraláltatnak 44948 Kejtfhety (III. Dar. life l.)olv.

kath. 8Ч99 egy* hit. 122148 Fenéknél áltmenetel.

ó-hit. 313009 ref. 2998 evan- Kdrds Várm. járási; Kapron-

gelikusok. czay és Körösi.

JNogrdd Várm. járási; Felsö , Krassó Várm. járási : Bulcsi ,

vagy Bes/terczebányai , Al- Kápolnási , Lugosi , Kras

só vagy Zólyomí jár. sovai , és Qraviczai. . .

Jíyitra Várm. járási: Szakol- n „. ., , . -, .

Bodoki , es Bajmóczi jar. , , s¿ * 6*

Potçny Várm. járási : Posonyi, Ieis0 'ar*

Nagy Szombati, külsó vagy Sterem Várm. járási : Vuko-

Szeredi , Caalló közi felsö, vári , Illoki , és Iregi jár.

 



Elófizctó Üraknak Nevei
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Tèk. Petrovics , Nagys. Festetics AntaT Bibliothecáriusís.

N*. Кагась Ftrrencz , Pesti 'Ré//mettz.ô. ,t •

Ns. Erdélyi Gyorgy , Mélt« Báró Prinyi Provisor, '

Tiszt. Páiíi Péter . Kapniki Bányai Káplán.

Tek. Halász Miklós Úr , Ns. Pest Várrn. Vice Szolgabir.

Tis'zt. P. VilUger Jósef Calasantius , Grammatik. Profess.

— Véjh István Beneficiat , Bsztergnrai Várban.

. Tek. Kupai Nagy Rátz György Úr, Ns. Torontál Váim. Eskütt,

^ Riggitz ù Kov á(s Jósef Úr.- •«

Tiszt. Csertft Jósef Piarista . II. Gramm. Professor. •:-,<

Tek. Dory Károly , FÔIdes Úr Zombén.

Tiszt. Dome Károly Kaooriok. \

Tek. Fóris Jósef Kémeri Gomposscssor. i* .'.o

>'■>. Losoncey Jóeef , Inspector Dispensator Miskolczon.

Tek. O. Okoliceányi János , Táblabíré. - ■'41'

— Miklósffy András Ts. Ns. Esztergom Várm. Al-Jegyíojí.

— Kámánházy Sándor , Nyítra Vármegyei Notarius.

Tisát. Argauer Máté Budai Káplán. ' :? Л ft.. '

Tek. MikófaluM Bekény János több T. Vrmegyék Táblabír,

Nagys. Petho Jakab Consiliarhi* Peste*, ¡.«i ¡v .""

Tiszt. Wawrovszky Márton ftsai Plébános. - . . г

Tek. Hold Mézesu Cornéli Ambrus , Ts. Ns. Bihar, Blies,

és And Vármegyéknek Táblabirája. - •■ '

Tek Tóth Prónai Prónay Ferenc.a Csalárban a Exempl.

Tek. Horváth istván, Nemzeti Museum üoetóéa.

Nagy Mélt. Báró Fischer István Egri ErseK Ó ЕхсеШ

T. Lonovits Ferencz EgrJ 6èneinarium K¿SEná.rja;

Tek. Herrzeg Sámuel KecskeméthenJ : -í>\i 'i -.i . '■ ■ 3

N. Jerney János Pesti Üniwersitáeban Tanúló. r¡ ■■л

Tiszt. P. Szürs István Kir. Univers. Philos. Professor í Ex-

Tiszt. Szent-Györgyi Geliert Ex- Paulinus , és. Báró Kráy

János Urfi Neveloje. ,

Nz. Varga István Szentesi Könyvkötö % Exempl.

Tiszt. Janko Péter Pázmándi Plébanos,

Fö Tiszt. Raiczinger Jósef Kánonok *s Fülöp Püspöki Pléb.

Tek. Fazekas András , Jász és Kún kerületek Ügyésze.

— Dombi Márton Ügyész.

Ns. Korpos Gyalay István Tisza Foldváron Tiszttartó í El'

— Holczer^ósef dto Kasznár.

■— Gábor Ádám dto Notarius.

T.T. Nagy Dániel N. Székelyi Reform. Prédikátor.

T.T. Balaba János Lftrinczi Evangel. Prédikátor.

T T. Keménv Lajos Perotsényi Reform. Prédikátor.

Tek.PrimótziSz. Miklósy Aloysius T. Nógrád Vár. Vice Not.

Ns. Demeler János Kecskeméthi Táros Notáriusa.

Tiszt. Deáky Károly Piarista , L Anni Hum. Professor.

Nz. Vasvári , Kecskeméthen. '

Tiszt. Környei Jósef Seregélyesi Káplán.

— Pucz Antal Ballonyi Plébános.
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Melt. Gróf Wenkheim Jósef Cs. Kir. Kamarás Úr Arado»,

Tiszt. Balázs. János Gyulai Káplán. i ' ..

Ns. Petik Ar.tal uradalmi Perceptor. Gyulán.

— Vámusi István Uradalmi Tiszttartó Szarvason.

,Tis/-t. Agoston János Phil. Doctor és Gyulai Káplán.

Ns. Kbvér Antal Gy'Ulàn. «• ' .r. ' ' . • \> ■ .'■ . í

Тек. Antal Mihály, Gróf Peiáchevich Urfi Nevelöje,

— Sárkozy István Ns Somogy és más Várm. Táblabírája»

Ns. Dobrentei Lás/.ló Ts. Vésey Urfiak Nevelöje.

Тек. Vésey Jósef, Ts. Ns; Somogy Vármegyei Táblabíró,

és Csász. Kir. Fö»Hadnagy. . ,*' ! .

: — Siüry István Táblabíró, és tobb Ns Familiák Fiscalisât»,

Тек. Barúa Karoly Assesso». • ) " r.

— . Tulman Pal Ts. Somogy Vármegye Táblabirája.

МьЦ. Báró Wenkheim Jpsef tóbb Ts. .Várm. Táblabírája.

Tek.Nagy Márton Kftrös Ladáriyi Uradalmi Fiscalis.

— Krant/.li Ferentz , Koros Ladán^i Uradalmi Exactor,

— Litsek Jósef, Kftrös Ladányi Uradalmi Kasznár.

— Belánszky Pál, Pecze Sz. Mártehyi Udvarbíró,

Mélt. Gróf Festetits Vi/icze. »• ü -:.->■:■,::■/ ;

Тек. PüspokyMihály Ns.BiharVárm. particularis Perceptora.

— Sándor Jósef Ügyesz.í . * ,>-.<•, ; 1. •

—r' Pólonkay Antal Üfcyész. •>.«.*'

Fö Tiszt. Belánszky Jósef Váczi Kánonok. ' ..

Tek. Vedres István, Városi Fóldméro Szegedea.

Nz. Gárser János, Polgár Szegeden. i i .

Fft Tiszt. Kis János Evang. Superintend ene 10 Exemph . ;

.Fö Tiszt. Kováts .Vliklós N. Varadi Kanonok és Seminar. Recife,

Tiszt. Loeffler János Várad-Olaszi Plébános. i

— Bitskoá János Csabai Plébanos, I

— Lengyel Jósef Csatári Plébános,i ■

— Szabó György Theologiai Professor,. ■ ... -f

— Baritz Mihály a' N.Váradi Seminar. Vice-Rectora,

— Zsittnyanszky Mihály Endrodi Káplány.

Тек. GyuTitskay László T, N. Bihar. Vármf Tábla-Bírája,.

T.T. Vitkóczy Mátyás a' Nagy-Váradi Acariemián Magyar

Nyelv 's Litt. Professor. < </í«r{ .* . 1 -, r

T.T. Jánosy Gábor a' N. Váradi Püspökseg.. Tiszt] в и Г

T.T. Baróthy János , a' N. Váradi Püspokség Tisztje. .,

T.T. Benyovsz.ky Antal a' N. Váradi Püspokség Tisztj*.

Balás Medard Ur. .-lodí-» . .{» ,\J|

Nz. Lang Ádám, Székes Fejérvári Könyvköfco, \2 ExempJ.

Tek. Zlinszky Ignátz Fejér Vármegye Xáblafcí,rája.

— Paur Antal Тек. Fejér Vármegve Táblabirája.

Tiszt. Orsonitz Ignátz , Theolog. Professor,.

Parkas Imre , Theolog. Professor. , ■ . . ,T

— Maurer György Duûa-Pentelei Káplán, ;-

— Vadász Mihály Perkátai Káplán. -■.. ,

—. Szabó Jánoí Professor 4 Exempl. : •*•»...

— Orosz Mihály M. Vásárhelyi Káplán» ,

Тек. Baranyai Jósef E¡rdélyi Gubernialis Concipist*»

L, Báró ВагцетДала Jósef Ur4 • %t .
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Tek. Enyedi LÍszló Secretárius.

Kintses János Pro-Exact. Ration. Officialis.

T. P. Jogovite Jósef Constantin, Professor.

T. P. Biró Vlárton Úr. ,

M.L. В. Jóslka Miklós Ur.

M. B. .V!. I. Gróf Kernen y Sámuel Urft. .„

Tek, Domjonfalvi Domjon János Vice Not. _

— Csehy Sándor Ügyész. _

Tiszt. Csákány Sámuel Makai Pap. $.-

N*. Derajén Samuel Praefectus Geronden. _

•* Dósa Sámuel Rationum Consultor. _

Milótai Ferencz Praefectus. _

Tiszt ifiabb Intze Sámuel Kolosvári Ref. Prédikátor.

Nz. Guttman János Könyvkötö 13 Exempt.

N¿, Sukovics István. , ¿.

— Körmöczy János Kalocsai Ersekség Számtartója. ^

Tiszt. Szabó János Káplány. _

— Balog Pál Káplány.

— Czorda Albert Káplány. ,

Nz. Csajági Márton Actuarius a' Kalocsai Ersebségnél. _

— Csajági Ferencz Kereskedo.

— Reiháti János , Nádudvari Notárius. _

N¿. Bornemisza János , Kalocsai Ersekség Tiszttartója. _

Tiszt. Miklósván Péter Theologus. —

— Lósz Bal is Theologus. _

— Húry Ferencz Theologus.

F5 T. Wagner Ferencz Prépost, es Zombori sz. kir.város PI éb.

Тек. Daróczi Darócz Jósef Tolna Vármegye TáblaLírája»

Tiszt. Reichárd Jóief Theologus. 1_

—. Kosztolányi Lajos Topolai Plébános.

—* S/.ücs András Kalocsai Seminarium Vice Rector.

Tek. Kardos János Bács Várm. Fiscálisa.

Nz. Valics.Dusnoki Notárius.

Tiszt. P. Damasus Stein, Báró ötvesnel Nevelö.

— Kiáltoei Antal Budai kir. Oskolák Professora.

Ns. S/ahó Jósef Gindi Úrfi Nevelfije.

Tal/ 1T¿í!¿-V-1«tS Tá^-» Tri 1- »- >

 

Тек. Urbány Andráe Ugyész.

— Perecsényi Nagy László Arad Várm. E'kutt.

Тек. Vlihálkovics JósefT. 1 Кцп és Jász kerület FüJegy*. в*ж

Mélt Kliích Jósef С Excellehtziája Nyitrai Püspök; --^

Tek. üzsovite János Tek. Nyltra Vármegyei F6 Adószed*.

_ Zamároczy Istvén NyWa Várm. F6 Szolgabíifr. !«*«

Fö Tiszt. Soret« Imre , f6 Esperest ¿s Nyitrai Plébánoa.

Tek. Désy ístván Sáros Vármegyei Táblajííró * «xemp« *n

— Kulyka Jósef Ügyész. «r <»■•' i-

Mëlt. Báró Podmaoicthy László 4$ Andráe, j-flfcemffc.< *



Tek. Sborvay Físcalis,

— Stakkar János Prokát.

Tiszt. Theodorovics István Pomázi Rácz Pap.

Tek. Kubinyi Kubinyi Andráe, tobb T. Várm. ТГ

■— Szathmary Jósef Fiscalis.

Тек. Tomkaházi Tomka István Eperjesi District.

_ Lipóczy Pulszky László Pöldes Ur.

_ Nagyréti Darvas Jósef, több T. Várm. Táblabir. * Ex.

Tiszt. Kováts Tamás, Sz. Benedek Szerz. Aldozó Pap és Prof.

— Raczkó Ferentz dto dto dto

_ Barbai Galumban, dto dto Koszegi Pr.

— Kiss Venrzel , dto dto

_ Polák Sándor, dto dto

— Pákoszek Kazimir dto dto

Horváth Máthé dto dto

— Pendí Aloysius dto dto ésArchivár.

— Spilák Reginald dto dto és Sopr. Pr.

— Pelczmann Hieronym. dto dto ésSopr. Pr.

— Dulmirs Norbert dto dto és Sopr. Pr.

— Tóth Athanasius dto dto és Eszter. Pr.

— Bajesi Jakab dto ' Pápai Prof.

— Guzmies Izidor , Sz. Bened. Szerz. Aldozó Pap és Prof.

Polgár László Sz. Bened.Szerz. Áld. Pap és Komár. Prof.

■— Phoenix Farkas Sz. Ben. Szer. Áld. Pap és Eeeterg. Dir,

Nagy Boldi'sár , Füssi Administrator.

Tiszt. Ujvári Ferencz Gönyoi Plébanos.

— Brpcsánszky Albert , Phil. Doctor és Prof.

— . Cyrillus , Sz. Bened Szerz. Aldozó Pap.

— Stimmer Antal , Sz. Bened. Szerz. Nev.Pap,

rlagys. Aranka György Kir.Tábl. AseessorErdélyben.

Tek. Ged6 Jósef, Aranyas Széki Táblabíró

Tiszt. Heffedüs Lajos M.Vásárhelyi Ref. Pap.

Ля. Kakasi Györpy . M.Vásárhelyi Ref. Deák.

Ks, Makai Cz. N. Jósef, M.Vásárhelyi Ref. Deák. —

Ks. Jakab Jósef Rectif. Commis. Abodi Jár.

T. Szászvárosi Pál Harasztkereki Ref. Rector.

Tiszt. Tályai Samuel Lukafalvi Ref. Préd; ^

— Tolvaj János Gyalakuti Reform. Prédikator.

Tek. Botka György Gyalakuti Gr. Lázár István Udvarbíré.

Nz. Ferentzi István R. Fiskalis Cancellista. ^

Nz. Csehi Izsák Csokmányban. •—

Тек. György László Praefectus. ' — _

— Jánó Jósef Torvényes Szószólló.

Nz. Jánosi Antal Számtartó.

Ns, Loronka Jósef Sz. Keresztúri Prof.

Tiszt, Málnási Jósef M. Régeni Reform. Préd.

Tek. Récsi Jósef Maros Széki Geómetra.

Tiszt. S/.athmári István Balavásári Ref. Préd. 

Щ Szábz Petet M. Vásárhelvi Ref. САП. Perceptor*.
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Ms. Détseî János Maros-Vásárhelyi D»4k. ' F? •

— Nagy Károly R. Tab. Cance}üsta. ! • . - -

Ns. Pókai Sárosi Gjiörgy Mfe#œrStékt í A»H*afb<>«iíY . i

Up. QsAtí»y-Gvór*y Ôebn^zenyiTypôgr< éeKbnyváros íO'Ex.

TJk. Peterü LászTó , ' Gróf Degprfaiafoél Ne /еШп :í 1 ф

Polyák La^M Seiifetáriüs. .

Тек. á¿atn'raári Denial ttafnancead Revisoren , ; ! -

. -p», J?apS$áT¡z,J¿»ajf. Assessor* Igáréb- -, г/ . - - -■

-i * Koац4ЛЦ Assessor. . > • ' Hrv.i'i , ч

"Fo ;ïls/.t. МоДаДг Jósef Pebreci. PJébán. ésErepostv

Тек. If].ú Bessanyödi Vass István Ü^yész.. : >(.;•!■.

Tít't". Póídi János Debrepz. Colleg. Gazdá)»..<•- / ее? Л

Тек. Nánási Qábor Debreczenyi Ügyész.. •í; — ■

Ns. Kerekes ,Já-nos Debr. Posta Contrallorja. . ; К: Я —-

Tek. Va/.bári Rövid Jósef Szabolch Vaorra. Assessor-. ! - - -

„Регер^яу Jósef, Ujvárosi Plébáaos. ; > —

iszorményi Istvárv Debreczenyi Lakos. ! • ' — •

Botka Manyhárd Qerecskpy Ùrad. Fis*ab •

^\«¿fc.( Çalamoja And rás Magyar Káplán. —•

ищ.'^alusi György Kalmar. t-.úi. : û h ú:o /

T^.J^prváth Pál Togatus.,

Tek. QÍáh Mihály Hajduvárosi Deeretálie F5 Kept*.

Tiszt., Nagy István Ц. Böszörmenyi Prédik. «i •■ » ?

Te^. X*r*p Péjer Hajdúvárosi Fö Fiskális.

tek. Oláh András Nánáson Generalis. Perceptor. . '

Ns. Bacsó Bálint Patikánns Debrefcz#nben. '

Tiszt. Borbçly János Д. Bösaörmenyi Prédikátor*

Tek. Kürtí S'jfakotii Szoboáziái Ügyész í Ex.

Tek. ifjab.b #zakál Jakab. . i , и «,« -i »;ii.r..''¡

Tiszt. Nyíri -Jósef Ref., Káplán. Kacskeméthen¿

Nz. Hajnal Samuel Ffsiti ¡Kie'reskedó. ■'•

Tiszt. Tud. Hajivil János Keoskerniti Evang¿ Predikátor.

Tiszt. Pap Gy&rgy N^gy Bányai Káplán.

Tiszt. Pater Champús Sáodor Míntírit* Professor Mbkolczea.

Mált. Király Jósef Pécsi Pibpök. O . '.•"'fc.<i-

F. T. Juranití ,Anta^ Generalis Vicarius.

F. T. Bésán IgnáU l£ánonok.

F. T. Korbély Mihály Kánonok. , ? - 'ú .

F..^; Juranits Lásbtó Kánonók 's Ertényi Plébáa.

N.'t. ' Benevice F¿I Dobrökozi Fléb. '* Esperest.

T. Bertalan György Berkesdi Plébános. •» ï « ' ■■*'■•

T. Böröcz Márton Nevendébv 1 ^il ;(•'' ■ 1

T. Egved Anta! Bonytvádi Plébán. "-

N. Г. QШя Ferdinand Hsrtelendi Pleb. 's Esperest^

T. Hegedüs Al^ys Nevend4k. '

T. Herman Lftrintz Nevendék.

T. H orváth Ferencz IC-Szöllösi Káplán. ». ¡

T. Jozipovits Imre Káplán. ;>;.;í t

T. Kapuváry János Tek. Baranya V. Táb. Bírája,.

T. Kiss János Sz. Királyi Plébános.

T, Kiss Péter Káplam , ¡ ; .

T. Kolosváry János, Bogádi Plábán. ' •

T. Král Jósef V,;Rgc^or a* ^zen>ináriumban.
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T. MeétrovîcV Werf Görtsöni Plébán. ' •*• t

Vs. Nagy. lmre Sellyei Foldméró. .

T. Paulovics Marton ¡Viiholáczi Plébán.

T. Persek Ferencz Bükosdi Plébán. »

T. Radenits Antal Pellérdi Plébán. 1 'l

T. Raditsevits lmre Egerághi Plébán. ' '* • ' ,T

T. Rais/. Jósef Püspóki Ügyész. - '

TVRÓka István Káplán.; :

T. Simon István Üszöghi urad. Praefectussa,

N. T Simon Márhé kr.nyvtár ör/o. • - •'

T. sim-r.r. György rí. Üröghi Plébán. r» ° •'

N. Taar István. ' •»"'• 1 ' '•:

T. Teslér László Névendék. ' ' ' " 4 •'■

N.T Zubáncovies Mátyás, Mosgói Pléb. ^ Esper.

T. Farkas Jó.-ef Studiorum Praefectu«. •

T. Mébzárós István Pataki Togatus Deák. a Ex.

T. Neme! a Jósef detto dette.

T; Szent Györgyi Jánds Pataki Theologus.

T. Nagy Dániel Pataki Juratus Theologus.

Hz. üíigenberger Jósef Pesti konyvárós 63 Ex.

Balogh Jósef Sáros Pataki Togatus Deák.

Bcretzky- Jósef Sáros Pataki Deák. '

Balogh Pál Sáros PátakiDeákl 1 1 * "rt>.V'T

Tisfct. HArváth Ignátz Piarista és И í attni Huitianttfrefi

Ven. Colleg. Scholarum Fiarum Pest. v "Г <. '„

Tiszt. P. Nagy Vendégi Aloysius. ! '

— Koliovszky Férencz.

.— Strobl György. f 0 •

— Csetneky lmre. ; «IMW • fí1"'1 -1л"1'

— Malocsay Antal, 4 nl,ri4 fc,t.ioi>

— Markó Adalbert. п «ä^-m

Bökros Fereftc¡z. v К /

•W ' оМ»Йг**СиЛ «ri«">;trvi пл. Л vf... О . . ■

Tiszt. Nogrády JósefyVice Eep. és Pléb.

T. Jeszenszky István "t?!"* ' 1 iH -íf

Nz. Landes Jósef k8nyváros Pos.onyban Jo Ex.

Na. Schweiger Ur kbnyvéros Pósonyban 10 Ex. ' *

Тек. Dömbtör P#l Físcalis Baján.; '

Тек, Horváth Míhály T. Bács V. AdószedB.

Тек. Mészáros Dániel X. Bács V. F6 SzOÍgabiró.

¿ ¿- ■ ¿ - lVir,iair Je*. Hajat ürád. Fiscálisa.

N.. К anffman Ferencz T. Baiai UrááVSzámvevó.

Ns Horváth Antal T. Baiai Urad. Kasznár.

Тек. Pacseri Odry András CS. K. Tanáts. és Тек. Bács Várm.

elsó AI Ispania.

.ï.ï

1!. V

Samuel.
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Tiszt. Pâli István , Szeremlyei , Préd , é» Tolnai Ref. Те*»

etus Táblabírója. „ , , г

Pacséri Odry Antonia, néhaiBorsodi Latinovits Jóf. özvegye.7

Tek. Gorabos Ferencz, T. N. Bács Várm. Táblabíró. n f

V». Csajági Sándor T. Bács Várm. urad. Tiszttartó. ,1 - д.
Tek. Maróczy Kristóf ar Tiszai Dist. F6 Jegyzôje.

Tek. Skultety István Тек. Bács Várm. Számvevóje.

Tek. Milititsi Czintula János T. Bács Várm. Táblabírája. •

Kagys. Radváni Radvánszky László, Cs. K. Fö Stra'samester."

Тек. KatonaJósef ,Sajó KazaiFoldesUrBorsodVár.Táblabíré:

Tiszt. Onodi Szabó Jósef Sajó Kazai Ref. Predikátor. . ia ,

Tiszt. Dapsai Oápsay Jósef Putnoki Ref. Prédik. ,

Tiszt. Arany Jósef felsö Eóri Predikátor.1 , . : .

Tek. Hertelendi Károly, Táblabíró Szala Várm.ben.

Тек. Ber& Ignátz T. Vas Várm. Táblabíró.

Tek. Sennyi István Gen. Perceptor T. Zalá Várm.

Nz. Sóidos István , könyvkötö Szombathelyen. 3. .

T. Bernáthfalvi Bernáth András Ur T. Heves Vár.FoSzol.bír.

T. Bernáth Mihály Ur T. Heves Várm. Alügyviselöje.

T. Csoma Sigmond Ur T. Heves Várm. Al Jegyzôje.

Fö Tiszt. Durtsak Egri .Kanonok Ur. . \

T. Hury Ferencz Egri Erseki urad. fö Ügyviselöje.

Tiszt. Fabry Mihály Ur Theol. Tanítója az Egri Lyceumban

Тек, Tái Táy János Ur tobb Тек. Várm.ék Táblabírája.

Tek. Fokkusfalvi Folkusházy JósefUr.T Heves Vár. Esküt,tje.

Tek. Fejér István Ur T. H. V, Fö Ügyviselöje. . 4 ь>!) у

Mélt. Báró Gerliczy Félix Egri Kanonok Ur,

Fö Tiszt. Greskovits Ignátz Kanonok és Miskolczi Pléb,

Tiszt. Imre János Ur , Philosophiának és Theologiának Do

ctora, a' Philosoph. Professora az Egri Lyceumban.

Тек. Kovács Mátyás Ur. detto detto

Ifjabb Makkai János Ur a' Mél. Sághy Familia Inspectora.

Fö Tiszt. Mészáros György Egri Kanonok és Kompojti .Ap&t.

Тек. Miklósy Ferencz Tek. Hev V, Aljegyzöje.

Nz. Naidhart Antal Ur Érseki SzámvevÓ.

— Naidhart János Ur Erseki Kasznár.

Fö Tiszt. Nováky Jósef Egri Kanonok Ur.

Тек. Pip Szár György Ur tobb Тек. Várm.ék Т. В.

Tiszt. Pethö Jínos Cserépi Iskola Rector Ur. .

Tek. Retski Retsky László Ur Tek. Heves Várm. Fö Sz. В.

Tek. Docraándházy Sáíhy Ferencz Ur.többT. V. T. Bírója,

Mélt. Báró Négyesi Szepesy Ignátz Egri Kanonok Ur^l

Tiszt. Tassy Miklos Ur az Egri Fö Káptalan Káplánja.

Тек. Ivánezky Antal Magy. Nyelv 's Litt. Prof. Egerben 5 Ex.

Tek. Ikafalvi Domby János Kincstartói Concipista.

Tek. Keresztes Antal tartbeli Biztossági Cancelliat*^

Тек. Balázsi Gergely tart.beli Kassza Tisat. 4> :

Mélt. Petrityeviti Horváth Károly, ... ... . ..

Nagys. Cserey Sámuel Fö Strá'samester. _

Mélt. Szálláspataki KenderesyMihály Kormáayez. Tanátsos.

Тек, Mátéft M, Unitar. Deák.

Fö Tiszt. tsombori Jósef Pléb. Admi. Sïékejy Udvarhelyen

Méïtr. Biró Veseelényi Farkae Vr, - ,
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TA. Kozma Jánoe Zaránd Várm.gyei FöTie« Ur.

Тек. Fülöp Elek Gr. Eszterházy János arad. Tanácsos Insp,

Felsö, 's alsó Suráriyi Gróf 'Sigray Jósef , Cs. K. Kamarás.

Mélt. Németh Ujvári Gróf Batthányi JósefCs. K. Kamarás.

Tek. Hettyei János T. Vas Várm. V. Perceptora.

■ Udvardi Jósef tbbb Nemes Famil. Fiskálisá.

Тек. Horváth Jósef Elek Gr. Erdôdy Kajetan Fiskálisá.

Tiszt. Németh Mihály Káplán. !' '* ' , . /

Tiszt. Pracsovics Mihály Spiritualis.

Тек. lBékásy Imre Fiscaíis. ' '

Тек. Gotthárd Fereñcz Táblabíró.

Tiszt. Somogy Jósef nev. Pap. ' !.

Tek. Szogyényi Ferencz Zemplény Várm. Al Ispán.

Тек. Hudich János Kassai Püsp. ur. Insp. tobb Vár.Táblabir.

F. T. Páldián Jós. Apát. Kan. FanczafóiFoEsp.ésN.SérosiPléb.

N.T.FancsaliJoobMátyésBodrogkoziAlEsp. ésN. KoveadiPléb.

Tiszt. Kupecz Gyorgy , Hernád Kertsi Plébánus.

— Bányai Jósef, a' Szepesi Plébánus segédje.

— Rajhal Mátyás Praemonst és Kassai Tanító.

— Kis Antal Ex-Paulinus.

Tek. Sinay Miklós a' Kassai Sz. Szék Püsp.és több urad. Fisk •

N/.. Kopeczky András.

Mólt. sziil. Gr.Klobusiczky N. IbrányiMiklos elraaradott özv.

Ns. Dulházy Mihály, M. Gróf Dessöffy Jósef Secret. 10 Ex.

Tek. Legényei Pintér István, Zemplén Várm. Gen. Percept.

Tiszt. Kosztyik Sándor , Lötsei Gymn. Prof. Praem. Kán,

Fö Tiszt. Verzár Gergely, Presbyter Dioec. Szathmár.

Тек. Hering Ignátz Szathmári Professor,

Fft Tiszt. Garamay Ferentz Kánonok. \

Tiszt. Dobos István Ref. Predik. ó Budán. 4 Ex.4 ' '

Ns. Kovátsy Károly Logicus.

Ns. Kovátsi Ignátz Logicus. '

Ns. Kremsberger Vincze Logicus.

Ns. Vojnits Károly de Bajzsa.

Ns. Vidovits Ferencz.

Tek. Keresztury Jósef, Universitásbeli Histor' Prof.

Tek. Barcza Ádám , Pápai urad. Praef. és Fiskális.

—• Bezerédy Mihály T.VeszpremVárm.V.Fikáíisa.

Tiszt. Doczy Jósef. Kovátsi Plébánüs.

~ Horváth András , Téthi Plébánus.

T. Kaiári János Átsi oskola mester.

Тек. Karátsonyi Gábor , Ves'zprém Várm. hites Ügyvédó.

—* Kazay Gábor, Veszprém Várm. fó Adószedo.

—с Orosz Pál, Veszprém Várm. Táblabíró.

Тек. Pápay Sámuel , Tábl. B. és tirad. Fiskál.

— Prauner "Gábor, Pápai urad. Számvevó; *

Tiszt. Moinár Elek, Expaulinus Pápán,

— Slajkó Ignátz, Sz. Bened. Szerzetb. Pápai Prof. ' '

-r Szabó Márton. ' det.

Tiszt. Szuday Egyed , Expaulinus Pápán. , ' \

Tek. Tethi Takács Jósef, több Ns Várm. Táblabir.

Tiszt. Zsembeít4mr« , «Pápa-Tészéri Pléb. éi Al Espere»*.

Тек. Karátsonyi Jóstf , DevetseríJ tirad. Fiskális. *

Tiszt. P*thö Imre Sz. Lászlói Plébánus.



Tek. Pápay Sámuel, urad. Fiskálie ée több Várm. Táblab,

Hz. Müller Vr konyváros Pesten 6 Ex.

Nz. Schweiger , Gy.öri konyváros iv Ex.

Tiszt. Somogyi Ferencz , Rorógyi Hef. Predikátor,

Hz. Tóbi János, Siklósi könyvkötö. 10 Ex.

Ns. Király Mihály, MéltL.B. Prónay 'Sigmond Tisztartója.

Tiszt. Kováts Péter , Csóknyai Ref. Prédik,

Tis/.t. Roth Mihály, Secretar. Prov. Piarist. Pebtn.

Kz. Oel'onom Nihum Egri kereskedô.

Üzvegy N*. Ki» Istvánné, és Fija Jó. ef 7 Ex,

Tek. Kis. Pál , Ts. Pest V. Vice Notárius.

Tiszt. Haulik Jósef, Soroksári Káplány.

Nagys. Muzslay /Vntal , T. Csanád Várm. F5 Ispánja.

Tek. Marczely Ur , új Szönyi kereskedö , 's Füldes Ыг.

Тек. Böhm Irare, Tatai Domin Exactora.

Тек. Motsáry Tamas , Nográd V. Assessora.

fcs. Varga János , Tatai Lakos.

Тек. Hollósy János, Bajai urad. Fiskálisa.

Mélt. Roválik János, Püspök.

Tiszt. Pécsujfalusi Péchy Ferencz, Esztergom Várm. Táb-

labíró és a* Vicariatusnak Secretáriussa.

Na. Kónya András Tisztartó Pentzen.

Ns. Száldobosi Pap János.

Tiszt. Ratona Mihály , Bú si Ref. Prédik. és Esperest.

Ns. Dálnoky Sámuel Prof. a Ex.

Tek. Zelenay János , Mélt. Gróf Hunyadinál Fiskálie.

Tek, Razinczy István, több T. Várm.ék Táblabír. 1

Fö Tiszt. PálmaPál.a' Nagy Mélt. Egri Ers. Secret.

Tek. Lovassy István, Тек. Bihar Várm. Eskütje.

Tiszt, Rertész Jos. Calasantius , I. Gr. Prof.

Tek. Vitkovics Mihály, több Ns. Famil Ügyésze.

Fô Tiszt. Balassa Gábor Pléb. Veszprémben. 3« Ex.

Tiszt. Ris Axi Toth János, Tolcsvai Ref. Predik. a Ex.

Tek. Tsépi Antal , Fiskális Izsépben Zemplén Várm.ben.

Тек. Rádas István , Rector M. Reresztesen.

Ns. Szathmári Rirály János Urfi.

Tiszt. Angyal Márton. Colleg Bibliothekariusa. г Ex.

Tiszt. T. Baronyai Jósef, Petrakai Ref. Predik.

Us. Rhedey Jósef, Urfi.

Ns. Márton János , Physicus.

Ms. Illyés István Physicus.

Ns. Szarka Ignátz Physicus.

Ns. Demjén István , Physicus.

Nz. Dudas Jósef, Physicus. <

Ns. Márton István , Physicus. p -,

Ne. Dráskóczy Gábor , Physicus.

Ns. Nemes Jósef, Physikus.

Ns. Miklós László , Theologus.

T. Szakál László , TheoIo<jus

Т. Ноткау Péter, Colleg. Senior.

Тек. Mészáros István , Syntax. Praeceptor.

N*. Bartha István, könyvkötö Debreczenben. 2 Ex,

Tek. Pethe Ferencz, 3 Ex.

Тек. Forgó György, Тек. Pest Várm. Phyeicueea.
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Tiszt. Bucíek János , Pereszlényi Pléb,

Nz. Bede Jósef, Miskolczon.

Tiszt. Kujári István , Simonyi Predikátor.

Nz. Leyerer Ur , konyváros Pesten ч Ex.

Tek. Udvarnoky Lajoe , Udvari Ágens Bécsben.

Тек. Navay György, T. Csanád Várm. Fobíraja. 2 Ex.- -

.— Ónosy János, T. Csanád Várm. Orvosa.

— Dániel János, T. Arad Várm. Eskütje.

F.T. Dézsenyi Evermodus,a'Praem.R.Reg.Kán.Jánoshídi AA.

T* Tóthi-Poroszlay János , Ns. Insur- Fö Hadnagy és pene»

Major Bihar Várm. Táb. bírája.

T. Kováts István , Tog. Deák.

T. Szakáts Jósef , Tog. Deák.

Tiszt. Oerdenich István, Kéroéndi Káplán.

Nz. Lichtenstein Landerer Typogr. Factora.

Nz. Lovas Láezló , Léván i Ex.

T. Örömbeli Mihály, Dadi Rector.

F T. P. Bolla Márton, kegyesSzerzetbeliProvjncialis Pesten.

Vajda Pál , Kassai könyvkötö. 4 Ex.

Tiszt P.KatonaDyonisius.Szegedi Lyc.a' világTort. Prof.

T. P. Paulinus Pauzi, Sz. Fer. S/.erz.Ald.Pap ésMagy. Concion.

Us. Tósy János , Siklósi könyvkötö 7 Ex.

Tiszt Sarkady István , Haboly Ref. Predikátor.

Tek. Dobronyi I'saak Sámuel második Al-Ispány.

— Tasnádszántói Becsky Ignátz számos Várm. Táblabír.

—. Gulácsi Gulácsy Gábor több Nemes Várm. Táblabír.

Marótegyházi Maróthy Pál Tábabír.

— Darvai Darvay Gábor Fô Szolgabíró*

— Szirmai Szirmay Lajos Szolgabíró.

— K. Vágási Botka Lajos Szolgabíró.

— Rápolti Nagy Pál Szolgabíró. 1

— N.Váradi Ajtay Sámuel AI Jegyzô és Táblabíró

— Ujfalusy Jósef Fiscalis.

— M. Madarassy Pál Aladószedo.

■— Sánta Sándor Aladószedo.

— Sziícs János Eskütt.

— Nagy Lajos Eskütt

— Kanizsay Ádám Eskütt.

— K. Kende Zsigmond Al-Jegyzö

-— Ujfalusy Mihály Ügyész.

— Kéri Vályi Zsigmond K.ir. Perceptor N\ Kraszna Várm.

— Csáti Kürty Sándor Szigeten a' kir. urad. Controllór.

Tiszt. tudós Nagy Gedeon Tractualis Assessor.

E^y nevetlen.

Tek. Erdélyi Jósef. '

Тек. Bellánszky László , Mélt. Báró Wenkheim Archivár.

Тек. Boros János , Palatinális Prothokollista.

Tiszt. Moldoványi Antal, Nagys. Pfisterer Urfijai.Nevel&je,

Tí'-. Guzmtcs Jósef.

Tiszt. Székelv Márton, Maros Vásárhelyi Ref. Pred,

T. Gebhard Ferencz, Orvos Doctor.

Тек. Vályi Ferencz, Sárospataki Professor.



 



 



 



 



 



 



 


