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munkának temérdek bösege, 's nyomtattatásának terhes volta okozta, hogy az e' vásár közben D — I. betuné! tovább nem terjedhetett,. Erre nézve az érdemes 's buzgó Nyomtató Urtól öt darabokban , és még három ízben közöltethetik egészen. A' ki kaján szemmel nem tekénti munkánkat, ált Iátja, hogy
abban a' Iegfontosabb tárgyok külömben vannak mint sem a' Németben. Eddig Erdélynek,
eme rokon Herczegségnek, illendö esméretsége nélbül szúkolkodtünk : kielégitôleg elôadta azt Marienburg után T. Márton István NV
Yáradikis Pap és Erdélyi ñ; a T. T. fordító
kis Pap Uraknak (kiket idövel meg fogok nevezni) eróikodések is szembetüno: vetekedve
foglalatoskodtak ók a nevezetesebb tárgyokkal. Europának politikai megállapodása kifejtodött már az Austriai birodalomra és N.
Britanniára nézve : azért kozoltetéseket Lich
tenberg, Blumenbach, Bissingen, és Galletti
Statistáknak tudósítási szerént itt el nem mulaszthattam. Magyar Országnak minket fóképen illetô mathematikai , physikai „ és po-

litikai esmértetése a' jövo darabban jelenik
j *ieg. A' munka sok új és ó világ esmértetésekfeè"! folyvást szaporodik. Bátorkodom a' hozzá t^rtó Tudósokat ismét megkérni , hogy a'
tétenles fogyatkozatokat vélem észrevétetni
ne terheltessenek , heljre hozásokfeal a' muñ
irá hadd tokélletesüljen. Azon leírások, raelmegküldeni méltóztattak, híven közre bocsáttattak. Vajha ilij nemesen ér/enének többea
is , hogj а Vármegjéjikrol tudnivalókat közolnék : çzélra szert nena tehetni eszköz nélШ ! Pesten 25-dik Május 1816.
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München
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Daaticheron , tulajdonképen Dabrovuice, vs az elöbbi Varsói
Daaschierewarom, (tánezoVarsó oszt.ban 140 h.
lónék faluja)nagy jól épült's Dabul, (18° E. Sz. 910 K. H.)
kellemetes fekvésü falu O- kozéps/.erü erösitett va Herizí ának partján , innen- levaco fónak torkolatjánál
sö Indiában, a' hol külömb- innensö Indiában , egy \ó
íéle neraei a' legjobb kar- kikötchellyel , a' Marattáktonnak szövetnek , és a' gya- hoz tartozik , ez az Angoj>ot materiák igen szépen loknak nagy rakodó boltjok.
megmosatnak és megfejérí- Dacca, (2.3Э 48' É. Sz.) hajdatetnek. Itt egy szép elegyes
ni fñvsa Bengala orsz.nak
erdo gyönyörü sétáló helkel. Indiában, egyik ágánál
lyel rendesen elintézve fek- a' Gangesnek , melly a' fö
szik , valamint egy nevezefolyót^ a' Burramputerrfel
tes temploni is, melly Raeggyesiti. Ez szembetünö,
mának és az ö Feleségének és gazdag kereskedö vs.
Sittának
van szentelve. Hosszanagyobb 1 ném. mfdMartiusban ittensokadalom íiél ; készit selyem materiát,
tartatik , mellyre sok ide- muselint, kartonoknak, vigenek megjelennek. Itt a'
rágos fátyoloknak és drága.
kereskedésnek gyenge Szé- kivarrásoknak legtöbb részét. Az úgy nevezett Tam
.. ke volt.
\Da6ar, 86 ház. falu Illyriai bur kôtést elöször az AnHorváth orsz.ban az Óttogolok tanulták itten iskáni határ örzo ker.hez tarmérni.
'
tozik egy pléb.val , és sike- Dachau, nagy helység a' Bajor
res barom legeltetéssel.
orsz. Izar ker.ben 154 h. és
paber , kis vs tulsó Pome.500 1. Amber fónál, mellyen
raniában hason nevü ker.
itten egy híd vagyon kerejztül ,
levél
tárral ,
ben 101/2 □ mfd nagyságú,
11010 1. Daber , • és Tenz
és királyi gyönyörü kiiiétavak mellett 171 h. és 864
zésü és kertü várral bir ;
lak.kal.
helye egy tartományi törpabia , 50 ház. falu a' volt vényszéknek és SzámtartóV Varsói Varsó oszt.ban.
ságnak. Innen SchleiszheiVabir , Debir , hely Judéának
mig ак Amberböl egy mes! Jordánon túl kel.re és del re
terséges folyó származtatik.
\ fekvö részén , Gád nemzet- Duchrieden , falu Westfáliában.
ség' foldén , Jos. 13 , 26.
a' Harz os/.t.ban , Heílipnbroba, Donbrowa, vs Galigenstadti (Sz, viros) ker.
\ cziában a' Bochniai ker.ben, ben , Dachriedeni kant.ban
tart baromvásárt.
Unstrut mellett, 50 h. és 360
pabrona, fó Hiberniában, most
lak.kal.
Dachsüach , nagy mys es váir
\ Aven More.
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pestris Oláh -orsz. .része > é*
a' Bajor огзг. Rezat ker.ben,
Moldva ; 's Mediterránea ,
Aischnál.
&.' mai Erdély. Fö vsa volt
Dachsberg , falu Bajor orsz. ,
az Iller Iter. ben Günznél
Zarmlsogethusa v. Ulpia
Trajana, hol most Várhely.
több egésséges ferdökkel.
vs az elobbeni
Dachsburg , Grófség , melly- Dackmam
nek hajdani erös hegy-váFráncz. Scheide oszt.ban
ra elpusztult , alsó Alsa3400 1.
tziában valaha az ifjabbLei- üncqs , 1- Aix.
ningeni l'amüiához tarto- Duden, hely a' Nassau -Usinzott. Franczia orsz.hoz kap- ■geni Herczs.ben , veresrézbányával melly esztendöncsoltatott, 41/3 mfdel 16000
ként 250 töl 300 mázsáig állab. çs 150000 forintnyi jolit [az érczeskovekbol.
vedelemmel.
Dachsfeltitn , v. Tavanne , falu D.'idian , 1. Mingrelia.
az elobbeni Bas-di Püspök- Dadivan , lapos ás termékeny
darab Fold a' Persiai Farségben , most pedig a' hason nèvû kant.ban. Nem
sistan tart.ban Schiras és
Lar vskák között , mellymeszze van egy általvágott
nek
kerülete
mintegy
koszikla,mellynekPierre port
v.Pierre pertuis a' neve a'Ju- S mfd, nagyon bovelkedik
ra bérczen , melly nevezenarancsokkal , czitromokkal és gránát almákkal.
tes általmenetelt a' Romaiak intézték ,, 'ss azerzették. D'ifar , vs Schadsthar tart.
ban déli Arabiábíin , nagy
Dachstein , kis vs az alsó Rétengeröböl mellett ,
kinusi oszt.ban Fr. orsz. ban ,
kütö hellyel , kereskedik
Breusch fónál 50 h. és 350
tomjénnel.
lak.kal.
Dachstuhl, vska a' Francz. Saar Dagen , 1. Daghö.
osztályban , most Prusz- Dagerort,egy halász'falu délny.
s/.élén Daghö s/.igetnek egy
szusé.
Daci , Pazinaces, Passinaites, világosító toronnyal.
máskép Davi is, Getáknak Daghestan , annyi nünt Bérczi tájék , egy a' Kaukazurokoni és Daciának lakosi ,
minekutána hosszas ideig bi tarlományok közül küzép Asiában, határa ny. í'elé
tulajdon Királyokkal birGeorgia, kel.feléa' Kaspium
tak Traján Cs.tól meghótenger, ész. í'elé az Orosz bir.
díttattak.
Dacia y ó , tulajdon Király a- és délfelé a' Persiai S< hirlatt, feküdt Dunának észa- van tart. , csak egynehány
ki mirid két partján, Hae- béfczek által választatik el
mus hegyéig , Moeziát is Lesghistántól, hajdan evel
magában foglalván. Dácia
eggyütt Persiához tartozott,
Traján Cs. alatt Kárpáthemost pedig szabad tart. ,
gyétôl Isterig, ésTibuscusmelly belsöjeben nagyon
tól Tyrás ( Dniester ")-ig, hegyes de a' partján lapos,
úgy hogy egy részét Magyar
és ugyan ott nagyon nie
ors/..пак , 's egész Erdély , leg , nem általjában termé
Oláh , Moldva és Bessara
keny , és nagy részint csak
bia orsz.kat magában fog- baromtartásra való mellyet
lalná , három részei voltak,
itt is meglehetßsen ûznek
Rippensis , a' Magyar és Oaz Asszonyok. A' lak. Muláh orsz.nak egy része ; AlhamedànTatàrok,tôbbnyire
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|>ásztorok , és haramiák , Daher is , Sennar Királyának
a' kik egymást csak nem
Nubiában katonai ,
kik
szüntelen támadják, és egya* Nilus , es Dender folyók
máslól még a' gyermekeket
között több helyekeu lakis elragadják, hogy azokat nak hogy a' ragadozó Arabokot határ között tartsák;
a' Persáknak eladják. Mínvagy vétetnek, vagy a' helydég felvannak fegyverkezségekben elfogatnak , sok
ve ,. 's készek a' fosztásraha
hasonló van bennek a* szevalaki elegendö védelem
recsenekhez.
nélkül tart.nyokon által
litaz. Feleségeikkel is kemé- Dahlen, vska Jülichi Her.ben,
Gladbach , és Wasserburg
liyen bánnak, verik öket ,
között , Reusztöl 1 mfd.
és sok munkát raknak rájok. Daghestánhoz regen 3640 1. es vászon fabr.
több tart.nyok számláltat- Dahlen , Dalen Bünau Grof*
tak különösen Lesghistán
vsa Szász orsz.ban a' Meimost hozzá tétetnek а' Таг- szeni ker.ben 224 h. és 1260
1. Gabona, buzér , és sekui Herczs. vagy Chánság,
a' Chaidaki Chánság, ésTa- lyem mívelésben juhtartásban a* vászonszovésben íogbasseran Uradalom.
lalatoskodik.
Daghö , Dagen , Az Orosz birodalomhoz tartozó szigct Dahlum, 1. Salzdalen.
a' Fínniai öblön , nem Djhme , kis vs a' Querfurti
messze a' Lieflandi partok- Herczs.ben, 5 mfd re Jiiterbocktól, alsó Lusatzia hatától , három szegletü 9 mfd
rinál , van benne jó po^ztó
hossza , б szélessége , és Oesel szigetlöl egy keskeny
fabr., árvákháza , 384 h. és
2700 1.
tenger kar áltaí válik el.
Dagno Tremiduva , (42o E. Sz. Daho , szabad vs és vidék Atés 370 23' К. H.) kis török ti határinál az Arany part
vs Albaniában a' hol Dri- belsojében felso Guiñeaban.
ország a' Sklav
nobianco , és Drinonero fók Dahame ,
parti kôrnyéken, felsô Guiöszvejönnek.
DagoS , nemes vs déli Prussziá- neában a* Mahxer, és A¡oban , a' Warte fó mellet ,
erek tart.nyai között , ész.
rol az esméretlen Блегесзеп
еду evang. tempi. 1739-ben
országgal határos, és most
elégett.
elfoglalf tart.nyaival ArdDahnlak , sziget az Arabiai öbbl partján Abissiniában
rah , és Fidahhal a' tenger20 mfd -köre , egésséges ,
re dül, mintegy 4000 □ mfd.
nôvevénnyel , 's állatokkal Termékeny , népes, és több
bövelkedik 370 köbe mct- helységekre fel van osztva.
szett , de nem tisztán tar- A' Dahomiak hajdan Foie-»
tott essö vizkútakkal, van- рек , egy erkölcstelen rabszolgai , pallérozatlan vad,
nak benne 12 faluk , és
szóval igazán barbarus de
egy Helytarto , ki a' Mass*
hadakozó nép. Nyelvek az
nahi Hercz.töl fúgg. A' lak.
Aschira vagy
Adraisch
fele kôzônségesen az Ara
biai széleken dolgozik , és
nyelvnek ága ,
mellyet
a* háznál maradtak czirkö- mint fö nyèlvefe tekinlessel gondoskodnak, mert tenek ezen az egész kor
nyéken.
Ezek
fara?ata* szigetbéliek nem szánlan
bálvány
imádók >
tanak.
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Idknél tnég az ember álnak kell lenni , és a' velekdozatgyakoroltatik. A' korélés után mindjárt szélyel
mány rend erös/akos ural- rontatnak, ne talán más
kodói. A' Király valóságos valaki azokat megfertoztesTyraimus , ki az emberi se. Mivel ezen koltség meg
vért mint a' vizet önti ki ,
szerezhetetlen lehetne , in
és a' maga Jobbágyaival ,
nen csak némelly rosz féle
ltiket o mint rabszolgáit porczellánnal él. Ruháji is
ugy lekinti, ugy bánik mint az udvariaknak ajándckoza' kutyákkal. Fö vsa Abo- tatnak ha egyszer magán
hordozta öket. Még az udmeh.
Daim , egy Birmanni mfd
varban is kevés emberek
tesz mintegy fél Német tudják D.airinak nevét halála elíitt. TJdvari cselédjei
mfdet.
Pain, kis fó Bfesse tart. Fran,
csupán a' maga familiájaorsz.ban , Rhone vizébe sza- béli személyek , kik hasonlóképen ezen mindenkad.
Pair, (Deir) el Kamah, Drukor a' leggazdagabb papi
sok tart.ban fövs a' Török
mélíóságokra emeltetnek.
Akre nevü Basaságb. 18000 1.
12 felesége van , de ezek
kozül csak egy veszen* részt
A' nagy Emirnek kormányszéki lakó helye.
a' CsászáriméltóságbóI.Dai"Dairago, kis vs Olonna fó mel- ri véra Miakko Vsában van,
lett az ezen folyótól nevezmelly magában mintegy
tetett már eltörlött oszt.
vst formál, és kófalakkal
körül van vétetve. Ha néban Lorn. Vel. Kir.
J3airi, Föpap Japanban , kimellykor szobájából a' kertnek hatalmamostis inkább
be sétálni megyen valameg van határozva , mint
melly jel által ki hírlelteregen , ámbar о ezen tart,
tik ne talán valaki hozzá
ïlak legrégibb Uraitól egyekozelítsen , és ötet megtenes lineaban származik ,
kintse. Hatalma van , a'fö,
kik 2000 esztendök elóttél- és szent Titulusokat kiosztek. Most csak a' lelki iitogatni. Maga a' Kubo (vigyekben van valami r/.ava,
lág Császára) és a* korona
mindazonáltal azon tiszteorökös az o kegyelmébol
let,melly hoz/.á mutattatik,
kapják a' titulust. A' Kubo
mindég rendkívül
való
is esztendonként kovetségnagy. Ritkán vagy soha
által eránta való tiszteleeem jön ki a' maga Palotá- tét megmutatja , és ajáníából, mert s/.entebb hogy
dékot nyu)tat. Dairi udvasem a' levegötöl illettessék,
rában van az egyetlenUniés hogy a' nap rásüsson. U- versitása a' tárt.nak , hol
gyan azon Palotában a' hol
a' tanúlók tanitást és élelszülctett , él 's meg is hal met kapnak.
a' nélkül hogy kilépjen. A' Daluborg, Daleborg, kis vs ny.
haját kbrmeit és szakállát partján Wener tónak , és a*
nem szabad nappai elvág- legjelesebb helye Dalsland
ni hanem éjszaka alattom- tárt.nak ny. Gothiában Sveban midon als/.ik. Egyre eciában.
gészenuj tányérokról.eszik, Dalach , szép fekvésü sziget a'
a' tobbi edényeknek is, mel- veres tengeren Abex parlyekkei él egés&zen újjak- tyain Afríkában lak. több

7 —
fnyiretengeri ragadmányok- tele durva , és hosszú ; föl
ból élôdnek, kivált a' Töde részint köves , részint
rökök eilen , kiknek es- posványos , részint sáros ,
küdt ellenségeik.
agyagos , homokos ; imitt
Dalälf, (Thalelbe avagy Thal- amott nagyon termékeny
fluss , Svecziában melly a'
innétt a' íoldmívelés több
Norvegiai határokon két tájékokon erösen üzetik. A'
ágban a' bérczekbol ered ,
krumpli termesztés is most
Dalarne tart.nyt általfolya,
nagyon bé van véve ,^ámbár
egynehány
környekeken
egynehány tavakon keigen szép rétek vannak ,
resztül megyen, több kis-eebb fókat felveszen , és az mindazonáltal a' marha
vtán Gestrikland tart, ha- tartás a' tart. szükségére
tárinál a' Bothniai öbölbe nem elégséges. Legnagyobb
gazdagságát az erdök és bá«mlik. Ez a' legnagyobb fó
Svecziában de kôsziklàji mi- nyák teszik. — Dalekaratt nem hajókázható, érvilar (Thalkerle) nevü lakosi erösek és jó katonák.
zei által sok kárt okoz.
Felsö részében a' tart.nak
Dalai Lama , 1. Kutuchta.
tulajdon Svéciaitól külömDalaka , 1. Dalach.
bözö nyelvek van , melly
Юaland , Dalslandtart. melly
a' ny. Gothus Thallandot nagy rokonságban van a'
formálja , Sveciában. Norrégi némettel. Régi erkölvegia , és Wärmeland tart,
cseiket fenntartják , kanyok's tula"jdon ny. Gothia
lendáriom helyett róvásos
Itözött, a' hol a' Wenertó és
ruddal élnek. Az egésztart.
Bohus határinak egy részét
a' közönseges életben a'
formálja, До □ mfdöntart
Thall fónak menése szerént
44000 1. Földe részint he- keleti és ny. Thallandra
gyes részint lapos általjáoszlik, és egy tulajdon Helyban elég vize van , és elég
tartóságof tészen Falulän,
termékeny , kivált rozsban,
v. Stora-Kopparberg név aerdeji nagyok és számosok,
latt, mellyben három töra' réti termése derék, melly
vény széki kerületek , és 7
okból a' marha tartása ie
Tisztartóságok vannak. A'fö
na£y és jeles. A' halászat
vsa Falun.
hasonlókép
szembetünö. Dnlelbe, 1. Dalelf.
Az ásvány orsz.ból van ki- Dalem^ Gravendal, Dalemum
váltkép reze, és vasa.
kis vs azon nevü. Grófs.ban ,
Dalarne, az az völgyek , ros- Limburgi Her.ben, Lüttichtöl •i mfd , ész. Belgyiom8zúl neveztetik Dalekarliának , Sveciai völgyes tart,
hoz tartozik. Vára 1672-ben
ezen jievet hegyes tülajdon- a' Fra«cziáktól lerontatott.
sásáért kapta , fekszik Ges
Gyapjú szovéssel nyereketrikland > Heisingland Her- dik. Egy része hajdan AusjedalenWestmannlandWär- triaé volt.
meland , és Norvegia között. Daten, 1. Dahlen»
20 mfd hosz. 15 szélessége, Daler , ezüst pénz Hollandiáés и 69 Q mfdön tart 124, ban 2 f. 30 xr. Bécsi bees sze
000 lak. All két tágas.fó völ- rént.
gyekböl , mellyek több ta- Daleschin , Daleczin , fala
vaktól és , folyóktól által Morva orsz.ban a' Brün ni
vágatnak. Eghajlatja hideg,
ker.ben Schwarza mellett
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egyket. Pléb.val, es temmará fószága a' német Bîplommal > ,58 h. 480 1. es
rodalmi Vitézi Rend nagy
e^ry papiros malommal ,
Mesterének , most a' Prushajdanittenvaserczetástak.
szus Királyhoz tartozik.
Dalesxjrce , vs a' volt Varsói Dallya , mvs Tôt orsz.ban
Krakó oszt.baù.
Veröcze Várm.ben a' KarloDalguhurn, helys. déli Skocziá- viczi Ersekség' torvény 9zébân Dumbarton Grófs.ban ke' hatalma alatt, 2 Görög
hires karton nyomtatással.
és kath. Plébániával, egy
Bilhem, vx jijo 1. a* volt Fran. általmenetellel Bács Várjm.
Ourthe oszt.ban Berwine fo- ben , a' Duna partjánáí
jó gabona termö földje van,
lyónál.
sikeres baroralegeltetö heDalkundeceyland , kis sziget a'
lyei , és halászatja , név
Rajnán ñera messze Fort*szerént viza fogása.
Vaubantó ,
Dutke , kis í'ó a' Paderborn! Dalmatia , Delmatia, ó , hosszában Dirrachiumtól IsHer' Zs.ben Vestfaliában.
flaUnth , helység Edinburg triáig, és szélességében Adrai tengertól egész Dunáig
Grófs.ban. Déli Skócziában
terjedett , úgy hogy Japidéli és ész. Esk fónak eggyediát és fel. Pannoniát is
sülésénél, 400 l.kik materia
magában foglalná , és a'
szovébból timárságból , katulajdonkép való Illyrilap, és szappan fabrikából,
kumöt meghaladná. A' tu's rozssal való kereszkedésbóí
lajdon Dalmatia Titius viélnek.
zéfcftl fogva Moesia és Ma
Dalkey , falu Dublin Grófs.b
cedonia határiig , az Illy—
az Irlandiai Connaught
riar hegyek és Adriai tén.
tart.ban mellette Dalkey
Öböl közöttfeküdt. Fö vsa
sziget elválasztatik a' szávoItSalona, Sicum és a' t.
raztól egy azon nevü szorúiat által : Jnh nyájatte- Dalmatia , új » Velenczei öbölnek hosszán elterjedö
tenyésztet az urodalmi letart. A' levegóje mérséklett,
gelön.
és tiszta ; hogyes , mindaz
Dali , S7.ép mint egy mfdnyi
által terem olajt, bort, és
hosszúságú tó hoszúkáskegabonát. F6\i bövölkednek
rek formájó, Kaschirair vs
hallalj's barom tartása jeles.
rnellett több szigetekkel és
A* hegyekben taláJhatni aegy egyedüllévo dombal a'
ranyt és ezüst érczet. MáiJíel. végén, mellyen Salamon
nap Dalmatia felosztatott
Király err lékezetére egy
Törcik , és Austriaira. Ez
tempíom építtetett , ki a'
magában foglaljaazon r észét
nép szava szerént egy itt
Dalmatiának ,melly hajdan
lévó mocsárnak le^sapoláVelenczéhez tartozott , és
sái: megparáncsolta , melly
Albaniának egy kis darab¿ltael azután ezen szép ló
iával a' Campo-Formioi bészárma íott.
keség által 1797 Austriának
Qalla, tart. a' Birmanni orsz.
jutott, efctöl a' Posoni béban mellynek helytartója
keség által Francz. orsz.nak
M liniluban lakik; az azon
engedtetett , Bécsi Congresuevü fo vvs nagyon vesztett
diVzeibóI.
sus , és egyezés által isDall-ru , Tiattség a' Mergentmét az \Austriai birod. téJiéimi bivataiban } és karült, a' 93czikkely szerént

Zarától Ñarenkaíg terjed ,
és Banadegonak neveztetik.
AU részint^omfdnyi hosszúságúdenem szélesebb mint
8 mfnyi parti környekböl ,
részint , több nagyobb és
kissebb szigetekböl a' partnál, az egész tészen mint
egy 400 □ mfdet,mellyen 400
000 eVnberek laknak , kik
a' tôt nyelvnek egy ágán beszélnek; A' tulajdon Dalrna1ákon kivül laknak itten Morla<hok, és Heidukok is, kik magokat életek
módja és erkolcsök által
k'ilönösen megkülömböztetik. Dalmatiának Torök része sokkal nagyobb , Verliccamál
kezdödik ,
és
tart Bosnia , és Albania
határinak hosszán Buduáig az Adriui tenger í'elé.
A' fö vsa Trebigno. Az lllyriai Da'Imatia mostan 14
kornyékekre osztatik , és
18^7. 14 Augustusban , a'
vele egyesült Ragusai koztársaság által niegnagyobbítatott; mível hozzá adatott 50 □ mfd és 6000 1. A'
fö vsa Spalatro. Lakosi ó hitüek és kath. ezen tart.tól
vette a' Francz. Marschal
Soult Dalmatiai Herczeg'
nevét.
Da/matiae injulfte , voltak a*
Pharia , v. Pharus , Jauris",
Corcyra nigra , és Melita
«zigetek.
Dulmatiai Tenger, Mare Liburnura , a* Velenczei tenger öbölnek része melly a' Morlachi és Dalmatiai partal
határos , és Istriától Albaniáig és Görög orsz.gig
terjed.
jy. timat ovo , ker.bélx vs Iset fónál az Orosz Perm Helyt.
ban.
Da/mod , Domadicze tot falu
Hont Várm.ben felsö Ma
gyar orsz.ban.A' lak. kik ré-*

szint Magyarok is , }ó szöntó földekkel , szép rétekkel
bírnak, szölöt mívelnek é*
lovakat tartanak.
Dam , Apingadam kerítetlen vs Groningen tart, ban
északi Belgyiomban , Fivel mellett, melly amattól
Damsterdiepnek neveztetik
1590 1. kik csak nem minnyájan halászással foglalatoskodnak.
Daman, (2.0 .5' É. Sz. 19o ю'
К. H.) tengeri vs a' Brittaniai Bombay szigetben
innensö Indiában , Kambaya fél sziget déli hegyénél,
megerosített kis szigeten
fekvo Din kereskedo vssal
eggyütt , a' Portugallokhoz
tartozik ; van benne 4000
keresztény 1. kik körül belöl legjobb katonák. Keres
kedik Mozambiquaba.
Damanhur , Fö ' vs Bahirehi
Basaságban alsó Egyiptomban 4 mfdnyire ny. felé a'
Nilus ny. ágától kormánys/éki lakó helye egy Beynek é» egyKiaschefnek, meg
lehetös ugyan a' nagysáffa,
de rosszúl van építve há/.aí
többnyire foldböl vaíy
nyomorulttéglából vannak,
küzép pontja a' gyapottaí
'való kereskedésnek , melly
a' körül fekvö szép ésnagy
lapályon míveltetik'.
Damanz , hegyi vár a' Schveidnitzi Herczs.ben alsó Sileziában.
Damar , Jeles vs Yemen orsz.
ban Arabiában Monabtól
egy órányira Itten van hi
res Akadémiajok Mohammedán Zeidi Felekezetnek,
es derék ló tenyésztés.
Damasd , Magyar falu Bars
Várm.ben Lévai jár.ban.
Esztergom mellett,
ió
szántás vetéssel díszeskedik,
és az Esztergomi káptalaru
hoz tartozik.-

¿)amasd , tot - magyar faíu
kek de nines is azon domHont Vrmegyében Ipolyi
bokban semmi külsö szép.
járásban közel Pest , es
200 Mecseteken ki'vül , mellyek közt pompájával a' JáHógrád Várm. határinál,
Garan fó mellett , vannak
nos Mecsetje magátmegküszántó földjei, mivel szölömbözteti , vannak több
keresztény templomok is ,
löt, es sok lovakat nevel.
egy Synagoga , és 2 klasDamaste, Damashk, szép Helytrom. A' Tatar Chán, és Bafcartóság Syriában , közel eжеп tartománynak az egesz
sának Kávéházaik , ferdöïcel. részét, ésnagy kôrnyéjik mindenkor nagy keletîtét a' delinek magában fogben vannak. Vannak több
fabr. és kézimesterségei ,
lalja. Földe hol lapos hol
hegyes , részint kôvér , és
fokép selyem , és gyapot portékáji , rózsa vizei
termékeny , részint köveszappan , és kivált a' késcses , és sovány. Nyugotra
mühelyi portékáji : mint
labanussal és Antilibanuskardok , és késvasakra nézsaihatáros, kel. nagy puszve. A' vs kôzepében fekvö
taságok vannak. A' fôbb
kastély nagyon meg van
fóji az Orontes , és Jordan.
rakva örizettel , mellynek
Az itt lévo Basa hívatalát
egész életében birja, határ- iegy része a' Mekkába vántalan Uralkodó , ésarendádorlók oltalmazásár» rendeltetett , kik itten ész. Asiló a' tart.ban ; a' mellett
ából 30—40000 fökig öszve
Emir-al-Hadschi az az a'
gyülnek, és számokra keJovevények Fejedelme, Vezére az esztendónkéntMeknyér is süttetik , és egy
kába vándorlóKaravannáknagy Jovevények háza ny itnak. Ezen Basasághoz tarva áll. Ha a' vándorlók eg
toznak 10 Sandschakságok
gyütt vannak , Damaskus
egy iszonyú nagy piaeznak
és a' Falesthini Agaság , avagy Palestina tart. A'fövsa
látszik melly a' vst kiterJ)am.isk,<, Damashk, (33o 42'
jed'ö kereskedés kôzép pontjává teszi. Azon kivül a*
30 ' E. Sz. ,54° 31° К. H. )
lak. szélyel hordanak béEtry régi 1 Mos. 14, i5emlícsinált , és megszárasztott
tett , nagy , és hires vs (Ïgyümölcsöket , selyem és
sai 7, 8 ) messze kiterjedö
külso vssal , egy kel. és dél
gyapot materiákat , szappant , kardvasakat ,
de
felé nyuló lapalyon. Több
mellyek
a' Persiaiaknál
patakjai között van Bara
most alább valók , és más
da hajdaní Chrysorrhons fö
itten fabrikált portékákot.
része, melly a' vst több áA' Mekkába való útazásra
gakban általfolya ; ezen
14 napok kivántatnak. Jupatakok több csatornákkal
lianus Cs.tól napkelet szemés a' k. völgyel eggyütt a'
vs kôrnyékét Iegtermékefényének neveztetett.
nyebbé,"és kellemetesebbé Dambach kis vs Scheer m ei
let az elöbbi alsó Alsatiátészik Syriában. 200000 I.
ban a' mostani also, R,ajnai
között vannak 1,5000 kereszoszt.ban Franczia orsz.ban,
tenyek a' többiek nagy réízint Törökök és Arábok.
tart 2761 kath. 1. és több
Utszáji a hdzok kidombozsidó familiákat ; A'helyen
vodisa miatt, nagyon szütúl egy begyen némelly
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szélyelíomlott vár fekszik,
eleven. Lakóhelye egy Kopmelly kórül jó veres bor
tí Püspbknek.
terem.
Damm, ltis vs tulsó PomeraDambea , 1. Dembea.
niában Plöne fó mellelt,
Damborzitz , Damborschicz,
melly alól a' Dammi tóba
mvs egy Pléb. Morva orsz.
ömlik ; hajdan pbrlekedett
ban a' Brünnl ker.ben,249
Stettinnel a* szabad hajóh. i26.3kereszteny es 216 zsikázás eránt. Açzélfabrikàji
dó 1.
által ismét fel emelkedett.
Dame , 1. Dahme.
A' Westfáliai békeségben
Damery , vs a' Francz. Marne
Sveciához szállott , de 1720
oszt.ban Marne fó mellett
Burkus orsz. hoz viszatért.
egy borral bövelkedö tájé- Damm , kis vs és Tisztség az
kon 347 h.
új Brandeburgi Markban
Damgarten , kis vs elsó PomeMiezel fónál ; új Dammraniában Reckenitznek Rib- ' riak is hívják, serf ozés poszniczi tengeröbölbe való
tó csinálás, és festö mesbé folyásánál , a' parti vi- terségbol él.
déken , a' Meklenbnrgi ha- Dammarton , vs a* Franczia
t;ároknálSveciáhoztartozik,
Seine , és Marne oszt.ban
van 124 h. és 678 1.
<
350 h. és 1920 1.
Damiano , kis város SarSi- Damme, (.52o 31/ 33" E. Sz.
nía királys.ban. Piemontb.
és 15o 50' 17'' K. H.) kath.
a' volt Marengó orsz.ban.
Plébániá's hely Osnabrück!
Da miansk , nagy réz , és vas ker.ben , Weser osztályban
bánya az Orosz Perm Hely- a' volt Westfaliában.
t.artóságban.
Damme , erös vska FlandriáDamiat , Damiette Pelusium ,
ban ész. Belgiomban, Gent
(490 29' 1.5'7 К. H. 31o &5'
és Brügge között.
53" E. Sz.) jeles kereskedö Dammersfeld , 3640 lábnyira
vs also Egyiptomban, jobb
a' tenger lapján felyül mapartján a' Nilus keleti vagy gas hegy a' Frankfurti volt
Damiai ágának Delta tart. Fulda oszt.ban.
ban, 2 mfdnyirç a' tenger- Dimmis tó , hajókázható , és
töl , szép termékeny tájé- halas tó a' Pruszus innensö
kon , mellyen különös ris- Pomeraniában Randovi ker.
kása terem. A' vs félhold- ben, 2 1/2 mfd a' hossza 1/2
formájában a' Nil' kel.görr szélessége, Altdamm vsnál.
bülésénél fekszik , melly ál- Belé folynak a' nagy Ihna,
.tal bikötö helye formáltaés két ága az Oderának ;
tik. Nincsen ugyanszépen Papen vize által Haffig
építve", 's nem is nagy,
terjed.
mindazáltal , goooo (mások Damnaba , Amnionitis tart,
szerént csak 30000) 1. szám- ban Arcopolistól 8 mfdre,
lál. Itten sokgyapjú mate- Arnonasba vezetó uton fekria , és vászon készítetik ,
vo hely.
és erös kereskedés üzetik Da mot ; tartomány az Abys*. halikrával lenmaggal,gyap- siniai királys.ban 10 mfd
júval , Syriai selyemmel ,
hosz. 5 mfd szél. Gojamtól
riskásával , kávéval , vádélre a' Nilus mellett> melly
szonnal , szalamiával , és
a' déli szélét formálja , he-*
gabonával, fökep Syríá- gyekbel körül vétetett, aba. Innen a' vs ia nagyon zomban.nagyon termékeny
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■»ok szarvasmashát tart, és Danczig , Dantiscum, Gedanrannyal meglehetôsen bö- num , (54a 20' 50" É. Sz.
és 360 19' .jo" K. H.) Vistu
velkedik.
Dampiere , hajdan Báróság la mellett fekszik Radaune
és Motlau mellett , 1 mfd
Aunis tart.ban Francz. orsz.
a'kel.tengertöl nagyon gyöban , most alkotó része
nyörü helyeztetésben jóí ealsó Charente oszt.nak.
rôsittetett 5354 h. és 47100
Dampierre , falu 80 h. a' Fran.
lak.kal. A' vs utszájinak
Nièvre oszf.Nievre fó mellett
egy része görbe, és nagyon
vasbá nyával.
keskeny , szép helyek itt
D impier ut/a , Australiában,
éppen nincsenek , se finora
Guinea, es új Britannia köízlésü épületek.Nevezetesek:
zött.
a' Tanácsház, Nemesek udDam:ey , egy az Orkadi szivara, fegyverbáza , gyergetek kozül ész. Skocziánál,
mçkek, és talált gyermekek
kicsinyugyan de bövelkedik
háza, betegek, kereskedok
gábonával, és legelökkel.
haza , a' gabona, és egyébb
Damsweg t I. Tamsweg.
Damvillers , kis vs Luxemburportékák tárháza Motlau
szigeten ; Napoleon piacza,
gi Her.ben egy posványos
szép nyiltsétáló helye ; 21
helyen 1,56 h. es 809 1. 1673tempi, mellyèk között 12
ban erôsége lerontatott.
Evang. 7 kath. és 2 ref. van
Dan , mvs Judeában, Jordánon túl Paneástól 4 mfd, egy Gymnasiuma, több tudós társasága , nagy terа' Tyrusba vezetö úton.
mészeti ritkaságok szobáDan , nemzetség fekíidt Pa)a, egy nyiít konyvtára ,
laestinának legszelsöbb éhajós Tisztsége
's a' t.
szaki táján, 5 Mos. 34. Li
MindenféLe fabrikák, és kébanon hegyétôl nem meszimesterségek is üzetnek,
sze. Sidontól egy napi jáúgymint a' paszomántban,
rásra, a' kissebb Jordán viposztókban gyapot matezének forrásánál, Jafo (Jop
riákb an , kordoványokban,
pe) vsig terjedt', délre Aschés ital nemeiben.Tavább tadod (Azotus) volt határa.
D incala , 1. Dankali.
láltatik itten nádméz , gáliczkö, hamuzsir, salétrom
Dancela , Dangala orsz. és vs
fözes, hajó építo hely. Ea' veres tengernél Afrikai
zen hajdan oily hires keresNubiában.
kedo vs egy rettenetes meg
Danczig, (koztársasásr, és szövetségi vs a' kel. tenger.mel- - szállás, ésmostani 1Я1.5 Deo.
puskapor házfelgyúlása ál
lett) egykor vidéke mellytal nagyon megerötlenitenek 2 francz. mfd a' köre , a'
Burkus orsz. szélén fekvék
tett.
ugyan mindazonáltal a' Danczig Or, Danczikhor. DanVarsói Hercz. oltalma alá
czigi 8 garasos pénz.
tart»
jutott; hogy maga ereiével Danda , Portugalliai
állhasson megnyerte a' TilAngola Alkirálys.ban alsó
eiti békeség kôtés által; ez Guineában hason nevü fóelött a' Burkus Királynak nál , felettébb termékeny
birtoka volt, és most ismét gábonával , és fa gyümölcsvissza térítetett. Lak. szácsel , gazdag enni való vaща rá megyeii 78000 ember- dakkal is. A' lak. többnyire
ре a' fö vsa
keresztyények. A' hasonlö

•nevü fô vsban egy «zép
templora van.
Daneburg , vár Frankebarnál,
Coromandel partján, Asiában Dánusoké.
X)anemura , helység a' Svéd
Upland tart.ban. Itten találtatnak a' legsikeresebb
vasbányált, mellyek száma
mind öszve 72 , de a' mel
lyek közül csak 22 miveltetik :
ezekböl mindöezve 15-töJ 70-ig adnak inte
rest 100-tól némellykor ezüstöt , rezet , es ont is leJiet közötte találni. A* bányák már 60—80 ölnyiek és
mélyebbek is , gyakran
«zenvednek a' béható viztöl.
A' kozonséges bányászok
száma mintegy 400, kik
mind a' körül fekvö vidéken laknak , és esztendönként 1 50000 hajó-font vasat
készítnek. Ezen
bányák
haszoáltatása meghatározott
interesre magános
személyeknek van örökös
árendábar által engedve ;
részvevôk 13-an vannak.
Danet , I. Denat.
JDangaja , 1 Bundelkund.
Dangala , 1. Dankali.
Dangean , kis vs a' Francz.
Eure és Loir oszt.ban Dousaine fónál.
Dangi/чи i vs a' Francz. Cher
oszt.ban 120 h.
Dänholm , kis sziget a' Gellen,
szorulaton Stralsund vsa és
Rugia sziget között Svéd
elö Pomeraniában, van egy
>áncza.
Dánia , tágasbb értelemben a'
kir. Dániai státusokat mind
magában foglalja a' hová
Dán orsz. hajdan a' Nawregia királyság1 is, (minek utána ez a' Svecjai Kiráíyraszállott, helyébe Pomeránia lépett a' Dán statusokhoz) a' nagy Island és
Faroe szigetek tarttíznak ,

mellyek mind öszve, a* Nor«*
vegiai Királyságot számítván ide 9342 Q mfd és 2,514
000 embert tartanak.Feküsznek az 53O 0,0' és 71° 30' Ё.
Sz. között, Elbefótól a' Jeges tengerig , az Orosz Birodalomtól, és Sveciátólas
ész. tengerig. Az Evangelikus vallas az uralkodo >
minden más vallásbeli íelekezetek bizonyos határok
küzé szorítva az egész orsz.
ban megszenvedtetnek csak
a' zsidok nem. A' fold roívelés általyában , a* kerfcmívelés reszerént jól üzettetnek. A* barom tartas igen nagy tekintetben van¿
Az Erdö hasznáíás , vadászat halászat , és néha a*
bányászás sok embert táplálnak. A' kereskedés melly
a' külföldi portékáknak be
hordások a' honnyi terméseknek ki vitelek , ésa'szállítványi portékákkal való
csere által üzettetik és ki
terjed kel. Asiába , ész. Afrikába 2700 hajókat és 21000
embereket munkálkodtat.
Chinaba csak az Asiai kir.
társaság indít kereskedést.
Az egyébb külsö kereskedés
csak bizonyos fellételek alá
van vetve , midön azomba
a' bels& kereskedés meglehetösen szembetünö< Dán
orsz.ból kivitetnek: lova к ,
vágómarhák, gabona, halak, Novegiából : küvérség , zsír , vas , réz , koszén , bör , ürühús , toll к
's a' t. Islandiából : hús,í'aggyú , vaj , halak és gyapjú;
A'koloniákbóh gyapot, nádméz, kávé, arany* elefántcsont, Indiai éá Chinai por-*
tékák. Béhozatnak: só, bor,
pálinka, komló, len , kender , vászon , karton t pa
piros , pántlijták , üveg,"
«zinlömateriak t kézi m«-

- i4
terség, luxus , és pompa
portékák , jóféle édes gyiimölcsök ,
és füszerszániok. A' kereskedésnek fontoló serpenyöje Dan orsz.
felé hajlik., A' kereskedésre
vígyáz a' tart. há/,i gazdaság, és kereskedésbéli gyüíés, a' mellett segítik is két
Bankok. A' kormány-rend
íejedelmi , és határtalan :
a' korona orokség, mind a
két nemre az elsö szülottség
szerént szállandó , mindazon által az asszonyi nem
re csak azon esetre jut ha
a' férjfi nem megszünne. De akk,or is az Atyaiakra, az Anyaiak elött száll.
A' korona örökös Herczeg
14 észtendokig van tútorság alatt. A' Királyok két
századok ólta a' Christian,
és Friedrik neveket egy
mást felváltva viselik. A' Klrálynaktitulusa ez : Fried
rik
Isten
kegyelmébôl
Dánia és Norvégia Vendusok , és Gothusok Királya ,
Schleswig Holsatia , Stormarn , Ditmarsia , és 01denburgnak Herczege. A'
Király elsö szülottjének a'
nevé : Korona örökös Her
czeg , és Norvégia örököse ;
a' többieknek pedig: örö
kös Uralbodó Иегс/.eg. A*
királyi Czimer áll négy a'
Danebrog Rendjének fejér
keresztjével fel osztott negyedrészekbôl ; az elsö negyedrészben van Dan ors/.,
czimere tudniillik három
égszinü Oroszlányok arany
mezön ; a' másodikban Norvégia czimere az az : egy
meg koronázott arany oroszlány dárdával veres mezön ; a' harmadik negyédrész kétfelé osztatik: a' felsbn három arany koronák
kék mezön látszanak, e' rziщеге a' hajdeu; egyesült há

rom ész. orsz.nak ; az alsón
pedig a' Scheswigi czimer avagy : két oroszlány sarga
mezön. A' negyediknek hasonlókép két része van , a'
felsön a' régi Cimbriai és
Gothiai czimer, ez egy kék
leopárdozott oroszlány kilencz veres szível sárga me
zön ; az alsón a' Vendiai
czimer , egy arany megkôronázott Liad féreg veresmezön. Lovas Rend három
van elsö azEleí'ánt-Rend,mellyet a' mint gyanithatni VI
Kanut Király a' tizenkettödik században állított, csak
a' föbb születésü , és méltoságu férjfiaknak adatik ,
jele egy arany fejéren bévont öntött Elefánt, melly
kék pántlikán balról jobbra vitetik innen a* Rend
kék pántlikának is neveztetik. Második a' Danebrog
Rendje , ez az érdemes , és
külombféle rangú embereknek osztatik, eztll Valdemár
Király állitotta és V. Christián Király vissza állitotta;
Jele egy arany fejérbe öltöztetett kereszt , sok gyémánttal bérakva , mely víz, szín fejér veres szélü pánt
likán íogva a' jobb vállon
balfelé vitetik , innen a'
Rendnek nevé : fejér pántlika is. Ezen kivül a' lpvasoknak jobb melyénvan
egy nyolcz szegletü csillag, mellyen egy kereszt eZen szélyel szórt szóval találtatik : RE—STI—TU
TOR, és a' közepen V. Chri
stian Kir. neve. RarmadíR
a' Tôkélletes eggyességnek
Rendje ; mellyet Sophia
Mugdolna VI. Christián Kir.
felesége a' magaférjhez menetelének emlékezetére 17.32
az Urak és Dámákért állí
tott, 1770 olta nem osztatik
tôbbé. Á' legfontosabb stá

tus foglalatosságokat az egésí Gyülések viszik végbe ;
Ezen gyülésekben a* legfeleöbb a' kir. Titkos Státus
Tanács. Itt az Elölülö a'
Király, Tagtársai : a' Koro
na örökös Herczeg, ha nines
már tütorság alatt, a' Kir.
Familiához közelebb levö
Herczeg, vagy akár mellymás Herczeg , kit a' Király
arra kinevez , és négy vagy
ot Státus Ministerek; a'Tagtársak szava -ugyan többnyire csak tanacsadó és a'
Kírályé egyedül az elválasztó;mindazonáltál elfogadott
szelíd fenéktételek mellett
itt is közönsegesen a' szavak tëbbségének van ereje.
Ezen legfelsöbb kormánygyülésben mind azon Státusi terhes dolgok elô fordülnak mellyekben a' Ki
rály megeggyezése szükséges. Ezen gyülésnek alárendeltetett gyülések közül a'
jelesebbek: A' Dániai Kanczellária melly a' legfobb
vígyázattal bir minden belлЬ státusi dolgokra, és Stá
tus kormányzására Dániában és Norvegiában , az Igazság Politzia, Oskola , és
Titulusi ügyekre , bizonyos
idöben a' belsö Titoknok«ágot is viseli, midôn nála
sok a' Királyhoz intéztetett
kérô levelek tétetnek le. All
egy Fo-Prókátorból, nyolcz
Deputátusokból és tobb más
Tisztviselökböl. Ugyan a¿.on foglalatosságai vannak
a' Német Kanczelláriának
a'Schlesvigi ésHolsatiai Herczs.ffekre nézve ; áll egy Elöülöböl egy Igazgatóból
(Director) két DepUtátusokból 's több más Tisztekbftl. A' külsö ügyek osztályát (Departement) a' korona örökös Herczegnek víIfyázatja ét¡ vezérlése alatt

tészi egy Minister Titoknok , egy Direktorrai , 'и
több Titoknokokkal. Id»
tartozik az Archivum is. A*
Finánczia Gyülésre az egész Fináncziabéli fo vígyázat rá van bízba ,
az adószedést iovasolja és
minden idetartpzó ügyekre
gondoskodik ; Áll két Stá
tus Ministerekböl , és egynehány Tanácsosokból. A*
Fináncz - Kassza
igaztató
Gyülésnek a' bévevés , és
kiadásra van gondja. A*
Számtartó* Kamara mellyben egy Státus Minister az,
Elölülö, és négy Deputátusokböl áll , mindazon Fi
náncziabéli ügyekre vigyáz,
mellyek a' kegyelem dolgokat , a' kamara joszágokat
Lotteriát 's a' t. illetik és a*
adó szedök számvetéseket
megvizsgálja. A' Fo-Tartománybeli-Házigazdaság , és
kereskedés-gyülésnek az e- ■
gész szorgalmi , kézimesterségi , és kereskedésbeli dolgaira az orsz.nak a'í'ó gondviselés van általadva. Tovább a' Ny. Indiai-Guineaiszám, és fovám kamara. A'
Kincs kamara igazgatóGyülésnek a* kiíizetésekben álL
a' tisztsége. A' felsöbb Bank
kormány , és több máskormányok v. gyülések , mel
lyek minden kozbenveté»
nélkül a' Király alatt van
nak. A' f'ötemplomra való
vigyázat gondoskodik azegész orsz.ban a' templom ,
és oskolai dolgokról. Az egész hadi ügy két Genera»
lissági ( Vezérek) és Konimisszariussági (a' katonák'
élelmekrftl, és ruháza'jokról gondoskodó biztosok)
Gyülések alatt van ; az el- sö Gyülés Dán országért,
a* másik Norvegiáért állíta*
tott. A' Tengeri dolgok a*
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Admiralitás és KommisszáBabelmandeb tenger szorú->
riu'ságiGyülésnek alávannak lat telé
Habessiniában ,
vetve. A' Hadi eraje száramellynek kormányo/ója az¡
zon áll mindószve mint egy
Abyssiniai Királytól függ¿
74000 emberböl nagy részint
és a' maga f'ekete jobbágyiHa/.afiakból ; a' teureren az
val a' Mohamed tanílá at
litolsó idokben állott 20 elvalja. Asnak itten kosót,
de kevés haszoi\nal viszik
sö rangú hajókból, 16 Eregato kból 9. Briggokból 1
az égetô Pusztákon által a'
S<honerböl (lapos kis halegközelebb levo Abysiniaí
jó) és több más hajókbóL
vásárra.
t
A' Hadi hajó seregeknek fö Dannenberg , Grófs. Vestfaliáálló helyek melly 1807. az ban Hannoverai orsz.ban ,
Angolok meglepések által melly ny. felé a' Lauenbur«1 záratott Koppenhága.
gi és Meblenburgi , kel.
Az 1814-dibi Svéd ország- felé pedig és dél felé a' Brangal kötött békeség által deburgi vidékekhel hatáNorwegia Dániától egészen
ros.
Elöbb alkotó réelszakasztatott , és Svéd or- sze vala alsó Elbe oszt.nak
szággal egyesült ; helyébe
a' ío vsa
Svéd Pomeránia járulthoz- Dannenberg , (53p 5' gj" E. Sz.
zá, melly a' Prusszus Király- és 28o 50' 45" К. H.) Jetze
Tiak kész pénzen eladatta- fónál fekszik , van egy er£>s
tott ; azon esztendei Bécsi vára 160 h. serfozésbol , és
végzés szerént a' Lauenbur- durvább vászon készítéséból
gi Her.ség jutott Dániának.
él , melly Pechtlingnek RpDania , fó a' Sierra Leona parveztetik , 's Hamburgba ,
ton felsö Guineában Afrionnan Anglia 's Norvegiába
kában Tomba hegynél ,
erösen» hordatik szélyeí. .
mellynek torkolatja elött Dannoveitt, (Alsó} mvs Morva
Los sziget fekszik.
orsz.ban Znaym ker.ben a'
Ddnia , 1 Uan ország.
mesterséges út mellett fek
Daniel hègye, Austriai Carintszik , egy Pléb. 121 h. 2035
hiatart.ban Moll volgyben,
lahJkal.
mellynek kftsziklás tetején, Dán ország , Ez egy Europai
à' legrégibb emlékeztetô jeorsz. melly egy f|lszigetböl>
lek közül Herkulesznek egy
és több szigetèkbôl áll Hatemploma áll , de a' melly
tárai délrbl ész. Német orsz.
melly résszerént az Elbe
most keresztény 'templomtorkolatja , és kpz megegmá szenteltetett.
Danielow , fcer.béli vs azOrosz
gyezési határok által, réssze
Jaroslawi Helytartóságbañ
rént a' k. tenger által válasz.37,5 h. 12,50 1. viasz , és í'agtatik el a' Dániai státusokgyú gyertya fabrikával.
tól; keletröl a Kattegat ten
Danilowicze , vs Vilnai Vajdager és Sund szorúl«t; ész. a*
ságban LitvániaN. Her.ben.
Kattegaton túl fekszik része
orosz. bir.ban.
Sveciának , és déli táiéka
Dänischwa'.d, kistart. SchleszNorvegiának ; nyugotról az
vígben a' Holsatiai határokész. tenger. Jteen meghatánál, mellyben a' Christian
rozás szerént Dán 'orsz.hoz
preis vagy Friedrichsort etartoznak I.) Egy nagy félröseg fekszik.
sziget , melly az Elbétol az
Darikaii, Dancala , kistérméészaki tetöig S^agen vsáJteüea , é« 1акаЦад tart.
nál az 53= 3°' É, Sz.tijíj, S}9

45' Ь- Sz.ig terjed , a' 25°
35' es -28° 35' К. H. között;
liosszasága 65 , a' legnagyobb szélessége 24 mfd.
Ezen félszigethez tartozmak (a) Jütlandnak legnag"yobb része több kis szi.getekkel ; (Ъ~) A* Schleszwigi
Herczegség, máskép déli Jut
land is , ez kôzép része az
egész fél szigetnek , ehez is
tartoznak egynehány kozel fekvö szigetecskék ; (c)
a' Holsatiai Herczegs. , ez^a.'
Rantzau! és Pinnebergi
Gróf'ságokkal valaha a' Né
met országi alsó Saxoniai
{Szászfold) kerülethez tartozott, és a' Dán Király is
■a' Német orsz. rendjei kôzé
számláltatott miolta a' né
met nemzet a' Romai Sz.
bir.nak meg szünt ura lenni; Holsatia is, melly a' fél
szigetnek déli részét vagy
is mintegy fandamentomát
teszi, most minden Német
orsz. való oszvekôtés nélkiil
Dán orsz. gal belsôképen eggyesítvevan. (II) A' Dániai
szigetek Jutland , és Svéd
orsz. között , térségek mind
öszve mintegy 219 □mfdnyi.
Ezen szigetek állanak kél
nagyból 's több kissebbekb'öl •- (a) Seeland a' fö szígéte a' Sundi szorúlatnak,
legnagyobb hosz. 18 és leg
nagyobb szél. 14 mfd; a'
házzátartozó kissebb szige
tek: Möen, Sallholm, Sarasöe , Bornholm 's a' t. (b)
Fünen (Fionia) a' Nagy és
kis Belt (Balti ui ni öböl)
között> 9 mfd hosz., és szél.
mint egy annyi ; a' kissebb
szigetek : Taasing , Langeland, Laaland, Falster 'sa't.
Térsége tehát Dán orsz.nak
944 Q mfd; és Schleszwiggeleggyütt 1510000 1. — Éghajlatja mérséklett, földeáltaljában kozépszerü. A'
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leghosszabb nap tart 17 i/fc
óráig , a' legrövidebb 7.
A' szelek mellyek nincsenelc
olly kemények mint sok dé
li tart.nyokban, kôzonségesen sokáig tartanak , és a'
Sund szorúlat a' Bálticumi öböltel (Belt) csak azon
jegek által fagynak meg,
mellyek az ész. tengerröl ezen szorosságokra jönnek.
A' tavasz Màjusban kezd
valamennyire melegedni ,
mindazon által ezen holnap is ritkán oily kellemetes mint September, és gyakran még meglehetösen hideg. A' nyár gyakran nagy
meleggel terhes;éjszaká¡i hivesek. Az ösz itten a' leg
kellemetesebb esztendô részj
de csak Septemberben, es»
October elsö felében. A' növevények , állatok , az emberi test is nagyon jól tenyésznek's nönekFünenben
és Seelandban, az emberek
gyakran hosszú életkorra
jutnak. A' kel. partja ezentart.nak kis erdökkel,es kösziklákkal gyönyörködteti
a' nézot,részint ко vecsekbel,
résziat veres homokból álló dombok soraaz egész fél
szigetet gyümölcstelenül ál
tal fogja. A' ny. partján találtatnak derék legelteto
helyek , de dombok isszal-»
íó homokkal. A' déli része a'
ny. partnak áll kovór lapályokból melyek nagyen teímékenyek de a' szemnek
nem igen kellemetesek , fenekek iszap, mellyet a' tenger rak le , de éppen ez ei
len a' mondott tekintetböl
jóltévo tenger eilen gátokat
kell tartani, hogy tobb iszapot ne szállitsoa mint а'
mennyit már szállított. Középszerüek ugyan de alkotásokra nézvn ne vezetes hegyek Seelaadban : Bren^e2
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szorúlat ellenséges hafók ál~
berg, Stevensklint, és Man
tal elzáratna. Odenseer-Aae
gleberg melly legmagosabb
eggyedül érdemel figyelmet
a' szigetben. Ritka alkotáa'Fvüneni fók közül,ez 4 mldsú Möensklint krétás hegy,
igen erös viszhanggal.A' kel. nyi folyása után Odenseén
es ny. tengereknéï a' tart, fél mfdnyire alól egy tengeröbölbe ömlik. Nesbykövetkezö szembetünö fókAae regen Susaae a' legnatól mosatik : Guden melly
gyobb parti fó Seelandban
1 ész. Jütlandban Randen a6 mfdnyi folyása után Nest161 a' Cattegatba ömlik.
Hefer , a' Schles/.wigi Her- veden alól a' tengerbe megy»
czegségben ámbar máskép Vannak több tavak is. A'
legnevezetesebb ásványok:
kicsiny , mindazonáltal Hu
mésakóvel bövelkedik Sal
sum vsnál torkolatia meglehetös kikötöt formal. Ey- tholm sziget, itten találder Holsatiában ered Bar- tatik világos sárga , és s/.ürkownál , 's minekutána ke márvány is , és puska
kova. A' Wiborgi mesyében
Rendbürgon által Fried
valamintHolsatziában isSerichsstadt ,
és
Töngebergnél nagyon jó mészningen tengeri kereskedö
vsok mellett mintegy lo raf- kö vagyon. A' legjobb féle
krétát lehet találni Möen
debet folyt volna.a' ny. tengerrel ' eggyesül. Ezen fó a' szigetében Möensklint heSchleszwig-HoIsatiaiCsator- gyen , traszot (vakolatkoj,
na által a' Kieli óbbllel ösz- melly ritka jóságu Bornholm szigetben. Tovább van
ve kapcsolva van , és következésképen a' kel. ten- kö - kristály , homok , magert a' nyug.val , vagy isné- lom , és palakö (foszlóko,)
tükörgipsz , akhát, hegymet tengerrel öszveköti.
ispat (a' három utolsó nines
Ezen Csatorna magában 4
1/2 mfd , azon részével pe- böven) , kôszén Bornholmdig^ a' felsö Eydernek, mel- ban, turfa ny. Jüllandban, és
lyet Rendsburgig mélyeb- pedig nagyon jó, tüzkö küben ki kellett ásni 5 \fi lombféle színü ; Anholt szi
getében porphyr.jáspis; kalmfdre nyulik,mélységeminIó fold, érezmész Jutland és
denütt 20 lábnyi , szélessége
pedig 51 lábnálnem kissebb Seelandban , umbraagyag
de ki terjed 100 lábnyira különös jóságú Früsenborg
Grófs.ban 's a't. Az egyetis , elbír 70 terhü , (Л400
mázsa) hajókat, és nagyoblen sósforrás Holsatiában
bakat is. A' csatorna -1777 Oldelsloheban van , melly
eszt.ként ífooo Tonnával .
kezdett készülni , 1784 kész
(360000 mázsaJszolgál.Néhol
volt. 6 vízrekeszvan rajta,
gâliczkô , és timsó fold , és
mintegy 2 i/s millió tallérba került. Ezen csatorná- .Jutland partjain borostyánkö. Az érezek közi'U csupán
nak , melly eggyetlen egy
a' tompavaskö Jütlanban
Dániában , haszna szembe
tünö nagy, mert a' keres
f'okép , de e' sem elegenkedö hajókat feiszabadítja,
dö. Tulajdonképen ásváaz egész fél sziget körül nyos források éppen nrnvaló menés sziikségétôl, és
esenek. Nôvevények : A' féla' keleti tengerre új utat
szigetben gabona fö neme a*
ny it azon esetre, ha a' Sund
rozs, Laalad és Femern szi;
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getekhen a' buza, Seeland
ban gyakrabban van azárpa : a' pohánkát fôkép vètikFünenben,és ny.Jütlandi>an. A' zab nagyon közönséges; a' legjobbBornholmban terem. A' borsón kívül ritkán mívelik , a' hüvelyes veteményeket. Van
ugyan len is , es kender de
annyira se, míveltetik mint
ñ.' mennyit a' tula] don szükség kíván i ámbár a' f old és
Mima is nem kevés aka■dályt vetnek. A' mustár
•Samsöen , és Holsatziáa kívül inás tájékokban nem igen
taiáltatik,a'koménymag pedig Fünen j és Arröeben ,
тера fôképen Holsatiában ,
komló legjobb elömenetellel
míveltetik kivált Fünen és
Bornholmban, azonbaa'tulajdon szükséget setôltibé.
Dohány Seelandban, és Fal«terben , tápláló füvek, igen jó lóhere ; krumpli
csak nem egész Dániában.
Találhatni ugyan a' kerti■ireteményeknek minden nemét, mindazonáltaí a' kert
mívelés nagyon el van hagyva, kivévén Amack szige-*
tet i és Glülckstadtot HolJ
eatiában. A' falu helyeken
az édes káposztán , és mur-»
kon kivííl közel semmi kerti vetemény sincs , ésfalusi ember örömestebb táplálja magát sos halakkal
szalonnával , hússal , mint
egésséges fozelékekkel.Gyü-i
möl-es böven van kivévén
Jütlandnak ész. nyug. részit i a" hol éppen semmi
gyümölcs sincs, a' tengertôl lerakott qsipös só miatt.
A' szolö tö itt nem nö.
Seelandb.Falsterban.és Hol
satiában derék erdök vannak. Az orvosfüveknekníncs
sz.üke—Allatok : nagy becsú
lo vainak két nemek van,

tudniillík kicstnye"k, de ercH
sek, gyorsok, ezekközött de
rék paripák találtatnak f'ökép Seelandban ; és na—
gyok , erösek ¿ husosok ¿ a*
huzásra sokat érôk, és a'
nehéz lovaglásra, ezek van-»
nak Jutland , és Holsatiái
ban. A' Holsatiai kocsi iovak egész Europában híresek. A'szarvas marháknak
számok egész üán orsz.ban,
több mint 80000 darabra.
becsültetik. A'szarvas marhák legtobbek fekcték vagy
szürkék. A' legjobbak és.
legnagyobbak találtatnak
Schleszwíg, és Holsatiában ,
a' Jütlandiak a' magok soványokat odaadják el. Egy
Holsatiai nagy tehén a' mocsáros helyeken naponként
ereszt 12, 15, söt 18 pint
tejet is , Eyder mellett a'
nagy veres tehenek kozüljí
egy 20-tól 25 pintig ; vannak mindazonáltaí közönséges tehenek is mellyek
közül egy napjában csak ^
6, pint tejet bocsát. A' juhok számalTániában 120000a
darabra becsültetik de fa70k nem egy, a' tulajdon képen való Dániai juhok kicsinyek, gyapjok se nem.
hosszú , se nem finom,
ellenben az Eyder melléki-*
ek Holsatziában nagyok ,
és gyapjok közel mint a*
Spanyol , és, Angol gyapjú,
melly Europában a' legfinomabb , Hollandok na
gyon kapnakrajta. A' kècskék számá kevés, tobbnyire a* Jütlandi pusztaságpkon tart-atnak, tudniiljik t
torvény által tiltatik az olly
tájékokon való szaguldozások megengedése , a' hot
erdök vannak mivel az u^
tóbbi novésben nagy kárt.
szoktak tenni. Kivált Jütr
landbän igen sok, disznó

kákon kivül ; vannak kí*
*an , hármos nemek van ;
gyók is háromfélék, a'sziir-1
a' kel. részeken kbsinyek, а'
Jke kígyó (anguis fragili's)
ny. pedig nagyok , mellyek
közül egy gyakran -¿8$ fon- itten nagyon mérgesnek
totis nyo-m. Sinai disznókat tartatik.— Dan orsz.lakosi a*
a'kik oda utaztak hoztak ma- békôltô/.ôtt idegeneíien kí
gokkal , es meglehelösen vül állanak harom külpmbezaporították itten* egy ko- féle ne'pségekbol , mellyek
cza gyakran 12-töl 16 ma- mindazonáltal ágai ugyan
azon törzsöknek, tudniillik
laczokigvet. Enni való vad
a' németnek. A' Dánok cseállatokat csak a* királyi és
urodalmi erdökben, és va- metéi a* Gothusoknak , a'
dászketreczekben találhat- kik egy fö ága a' Celtáknak,
ni, tudniillik : vad disznó- valamint a' Németek is. A'
hasonlókép
kat szarvasokat mellyek kö- Frieslandiak
zött fejérek is vannak , öze- német eredetüek. A' Holsaket dámvadakat , és nyula- tziaiak (Holzsaszszen azaz
kat; tengeri nyulak csak Holz-sachsen) kétségkivül
S/.ászok , és kovetkezé'ikéjaémelly kedvellöjiktöl tartatnak. A' ragadó vádálla- pen németek. A'nyelveken
kívül , testek alkotása ábtok nem nagy 6zámmal van
rázatjok és erkölcsi fenék
nak , medve sehol sines. A'
karakterek a' Dánoknak,
farkasok a' Dániai szigeés legkozelébb levo rokotekböl kiirtattak a' Jütlanniknak , a' .Norvegyiaiakdi pusztákon még vannak
rókák borzok meglehetös nak,Islandiai!mah,é3Svédekszámmal , vannak aüldisznek olly hasonlók , bogy
lehetetlen megállható okot
nók is , ezeket némellyek
elöhozni azon részre melly
csemege gyanánt tartják.
ezen népek atyafiságát taTovább találtafik vidra , és
nyest, mellyek kártételekre
gadja. A' Dánok általjában
jól nött , és jól kiíormált
nézve gyakran leseínek ,
emberek , kozépszerü ábrágerény petymeg (Viverra)
zattal, melly a' Celta i'ötörmósusz, böreger patkány ,
és több féle egerek. A' szo- zsököt kÖveti , többnyire
szöke vagy szürkés hajjal ,
pó tengeri állatok közül:
kék szemmel, és tartos testczethalak, de ezek csak türténetbôl jönnek Dániai par- tel, Az Asszonyok börenek
fejérsége.és finomsága hires.
tokhoz, delfine,k háro.m ne
A' mi általjában Dánok er
me : közönse^es nagy del
kölcsi karakterét illeti ; a*
fín, és tengeri malarz, melrégi Dánok nem csak foglyet néha (az ö zsirjáért)
a'tengerszorúlatokban szok- lalni vágyók, hanem ragaták fogni. A' házi szárnyo- dozók is voltak , a' Norman
nok nevek alatt egész Eu
sokon (baromfi) kívül, van
ropa íélte öket , pogány valnak enni való vad raadalások öket hadakozó , és
rak is kivált külombféle
vért szomjúhozókká tette ,
vad réczék , és ludak. A'
a' lassan lassan elkövetkeragadozó madarak isszámoeak. Mind édes vi/.i, mind
zett erkölcsi pallérozodás „
tengeri halakkal bovelkeés kiváítképen a' Krisztus'
dik Dania. A' csuszó má- szeííd Religiója karakterek
#z<5ft itten igen ritkák bé- durvaságát meglágyííotta ,

is a' Dánok embersegesebbek lettek. Egy Dán író Ro
the a' maga Haza szeretetérol való gondolkozásiban
igy szóll : ,,Vélekedésem sze,,rént az eroség a' mi sor3,sunk ; ha másoknak a' fi,,nomságtetszik , mi nagy,
,,erôs , és állandó érzeteket
,,tapasztalhatünk , de nem
„olly könnyen mozdúlunk ;
„rai fáradhatatlan szorga„lomraal a'dolognak belse\,]ébe béhathatunk , de a'
,,mellett még is a* könnyü
3,és fmom szépségeket nem
„vess/.ük észre , nékünk in,,kább ép eszünk mint el„mésségünk van. Sokal ál,,tal nézünk , mert türök
„vagyunk, de sok ido keîl
,,nékünk arra hogy vala,,melly dolgot megvizsgál„junk. A' gyönyörködes ke,,véssé .eleven bennünk , in„nen a' buja gyönyör ke,,vée bényomást okoz lel„künkben, azért nem olly
,,hirtelen romlunk el, a„rért nem olly könnyen vá„lunk rabjaivá az érzékeny^jségnek , de azért is va„gyunk a' mesterségekre
„oily alkalmatlanok , mel,,lyek csupán a' Természet„nek érzése által nemzet„nek; minket inkább az
,,okosság mint a' képzelô,,dés kormányoz; mi naj,gyon becsesek lehetünk ,
„de nem olly könnyen te,,hetjük magunkat kedvesekké." — Tovább a" Dánok
rnurkások , vidámok és szabadok, Hazájok' füldjokbéliek köztt, de hidegek-, és
nagyon ceremoíiiázok idegen foldiek között ; más
nemzetek követoji; születés
foldjök , és hazájok haszna
nékik nagyon kedves , az
egyedül uralkodó kormány
xepd nyugodalmához hozzá

szoktak , de a' rab szolga»
ságnak és tetszés szerént va
ló uralkodásnak ellenségei.
Mind ezekböl kilátszik hogy
a'
Dánok valamennyire
phleçmatikusok ( indulatosságtnlan),de még sein annyira mint a' Hollandusok ,
ezeknél az éghajlat nedvessége ,
noha^ külümbféle
grádicsokban munkálkodik.
Hogy a' Dánok véresek , ori
nan van mert nagy hús
evök , a' husos ételeket kivált a' szalonnát minden
másnál többre becsülik. Ezen ábrázolásában a' Dánoknak a' Németek-ének fô
vonása világoson foglaltatik , de a' mcllyet az ég
hajlat , az életmód , és a'
sors elváltoztat ta ; etnlékez/ünk meg , hogy d' Dá
nok nedves tartom.ban laknak : sok sos ételeket, kevés friss nôvevényeket esznok, a' kemény munkára
kénszeríttetlek , sokáig a*
szolgaság bilincsében epedtek , és némelly viszontagságoI<at ki kellet állaniok ,
és könnyü lesz ezen ügyben mindent megfejteni. A*
Holsatziaiak erkölcsi karakterekre nézve a' Dánoktól
kevéssé külömböznek , csak
hogy egy kevéssé inkább
kozelítnek a' Hollandusokhoz. Az ö gazdálkodások ,
mesterségi , és kereskedési
igyekezetek minden dirséretet megérdemel. A' Frieslandiak kiknek némelly maradéki Holsatziában , es
Schleszwigban fôkép a' Iapályos tart.nyokban még
laknak , a' Holsatziaiaktól
valamint a' Jütlandiak a'
Dánoktól , csak durvább er-,
kölcseik által külömböz
nek ,v; és
tovább
uralkodó
tónus
nemzeti
Királyság
által г теЦу öket polgár*

*

v

tÁrsaikra megvetéssel való
alá nézésre visaú. Ezekhez
tartoznak a' Ditmarsiaiak
is , kik lehetség szerént
amazokot a' nemzeti kevélységben még feíyül haladják , annyira hogy semmi házásságbéli szovetségeket szomszédjokkal nem
kötnek , kereskedéstsem ûznek, hanem csupán a' tar
tományi gazdálkodásból és
hajókázáeból élnek. Tartományokon semmi vs sincs.
A' régi Frieslandiaknak maradéki , kik még Helgoland
szigetben laknak, és elejek'
ïiyelvétés szokásaikat szof•galmatosan megtartották ,
elválnak a' többiektöl erkölcsök' együgyüsége, és
tisztasága által , goromba
gonosz tetteket, és mértékr
letlensegéket köztök soba
se halhatni ; a' férifiak csak
nem mindenkor a' halászat, nál vannak > és mint kormányosok szolgálnak, Az
Asszonyok a' fóldmivelés
körül gQndoskodnak. — A'
Tartományi gazdálkodás j_
gen jól üzetik 1777 az aratás Dániában fizetett 3.1,31,
000 tonna gabonát (kivévén
Schleszwigot és Holsatiát),
mastanig mindég nevekedik a' jövedelem az eddig
intézet jobbitások által. A'
Schleszwigi ésHolsteini Herczegségekben , mellyek sokáig bizonyos tekintetben
mint mellék tartományaik
a' Dániai Státusoknak tartattak a* fóldmivelés korántól meglehetösen virág-v
zó kornyülállásokban van ,
mellynek ока részszerént
jobb állapotjok a' parasz-:
toknak , kik a' lapályos
tart.nyokban
mindenkor
szabadok,és részszerént földbirtokosok voltak a' fentebb- fekvö tarttnyokbaa

-.'

pedígrabszolgaságot ámbár'
nem olly keményet viseltek , mint a' tulajdonképen
valóDániai lakosok; részszerént mivel a' tartományi
terméseket Hamburg és Lü
beck felett könnyen eladhatták.A' kertmí veles töbhnyire Koppenhágában , ésegynehány más tájékokban
határoztatik' , általjábaa
nem gondolnak vele. A' Dáre
papaszt éppen nem fáraidoz benne. Ellenben Holsatiában kivált Glückstadt
tájékán a' kert mívelésben
nagy szorgalmatosság van.
A' Gyümolosmívelés, mind
Dániában, fokép Seelandban, mind a' Herczs.gekbea
nagy igyekezettel, ésjóelomenetellel üzetik. A' méh
tartas meglehetösen elterjedett ámbár nem olly szélesen , 's erösen tôbbé mint
regen midört a' nádmézzel
-való megismérkedés elött
több méz kívántatott, mint,
most , ajoraban igyekeznek
azt uj idökben ismét felemelni. A' halászat itt nem
illendöül üzetik, és a'mellett fogy ; mert hajdan ая
itt lévo vizekben olly sok
halak voltak , hogy disznókat szoktaki velek hizlalni. A' Mesterségek a* tôkélletességnek meglehetös grádicsán vannak és kivált a*
városokban valamint más
p allér ozott Europati Státusokban találtatnak minden nemü mester emberek.
Ellenben a' faluhelyeken
nem olly számosok mind
más tartományokban mert
több tájékokban fokép Jütlandban magok. a' parasztok készítik közel minden
eszközeiket , és ruhájikat.
Legújjabb állapotjok sze
rént a' kézi mesterségeknek j, mellyeknek fö sz,éke
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~tulajdon Dán orsz. , és ki- Szászok és Czigányok ; a.31
vált a' minden DániStátu- familiákból áll a' Posta út
«ok fö vsa Koppenhága , a'
mellett fekszik, egy fcvang.
poszto fabr. elsö rangot érés egy Oláh templom van
demelnek. Durva posztót benne.
xnagok a' falusi emberek is Daraje, 1. Deehieh.
Itészítenek, A' posztót ké- Datbang , Durbunga nagy vs
«zitö mesteremberek , és
Behar tart.ban Bengalában
mesterlegények száma ráGogari fónál , 6sak szalmáxnegy i8oo-ra,kik esztendön- val fedetnek a' házai.
líént 16.5000 Bir. taller árú Darbeida , Anife , (33o 32' E.
portékát kozr* adnak ;' a'
Sz.) vs és kikötö Fez bir.
lakosoknak esztendónként
banAfrikában
Siedniatart.
«zükséges mintegy 7,500000
ban,
sok
gabonát
hord ki.
Bir. taller árú vászon , en3iek hf^rmadreszit idegenek- Darb on , hegy forrásokkal, és
kôszén bányákkal a' Frun.
töl kelletik vásárolniok.
Montblanc volt oszt.ban.
papiros fabr. elöbb éppen
iiem voltafi , innen eszten Ddrda , nagy mvs Baranya
donként mintegy 300000 B.
Várm.b. és jár.ban, Bellyétaller ( 1 Birod taller 1 f. töl nem messze , sikfbldün.
48 xr.) árú papírost hozF. U. H Eszterházi. 1560 lak.
tak az idegenek az orsz.ba,
Magyarok , Шут- k-at. és ó
"'s az említett suramát опдап hitüek közel Dráva fóhoz
Iriaordták, most úgy látés Eszékhez.
szik a' lakosok szükségére Dardanellek , törökül Boghás
elegendök az eddig feállíHezarleri , Török várok ,
Gallipoli tenger szorúlattott papiros malmok. A'
Dánok külso kereskedések
nál , vagy is Hellespontuson a' Mar di Marmora , és
jiagyon hasznos. Az Uralaz Archipelagus között ,
líodó religio az Evange"eggyik Asiában fekszik Avi
likusoké , vannak abom
do vagy is Natoliai vár, és a'
ban Reformatusok , Remonstransok , ( Mennonimásik Europában Sesto aták) Herrnhutiak , Katoli- vagy Romania vara. Mintegy
30 német mfdnyire feküszbus., és zsidók. Az eszt. jbvedelem Dániából 3)892-21.3 B. nekKonslantinápolytóhkuIcsai ezen fö vsnak és min
tallér,a'Hers.gekbôJ 1777626
den megérkezó hajók itten
rnindoszve 4669839. szorosabban vévén a' jövedelem
megvizsgáltatnak.RégiDarr.
a' kültséget ne. ni haladja danelleknek neveztetnek ,
hogy
megkülömböztessefei , söt némelly p.o. hadilíbrnyülállásokban az or- юек azon más két kasl élyokszágnak adóságot is kell tól, mellyeket IV. Mahomet
felvenni.
16.58 a' legkülsöbb hegyián Tenger, A' Német tenger- nél a' tengerzugnak építenek része melly a' ny. ézs, tett, és új Dardanelleknek
partjával Jütlandnak ha- neveztetett. Ezek a' Marmo
ra tejigeren általmenetelt
táros.
anos, nagy falú Erdély orsz.
még szorosabban elzárják ,
ban , Segesvári Székben at- mert ezen kastélyokból a'
tól 2 óra , nagyobb részint csak egy fél mfdnyi szélesQláb^ok lakják, egynehány ségü tenger szorúlatatot á«

a' naptérító rák köre és
gyúból keresztül lñhetni.
az.egyenlitó linea között.
Ezen várok erösitesei az
utolsó elött való Orosz-Töész.tól d.felé terjedhet hosrök háborúbaii nagyon szasága 60 geogr. mfd.re ,
megjobbítattak. A' viz a'
és ny.tól kel.felé 50 ugyan azon mfdre. Az éghajlatja na
fekete tepgerböl oily hatalmasan ömlik az Archi- gyon meleg , de mégsem elpelagusba hogy ha ellenke- viselhetetlen 's nem is egészök söt ha kedvezftk is de ségteien. A' tart. királygyengék a' szelek.lehetetlen ság, melly a' legciregebb fia' tengerzugra jünni. Dar- úra száll , örökös. A' lak.
kiknek számok mintegy 200
danell nevek még két más
000 romlott Arabsúl be•llenben fekvö vároknak
is , mellyek az amazoktól széllnek,Mahumedánok,bátvaló megkülombbztetésért rak , serények , 's feketék
bicsiny Dardanelleknek hí- ugyan,mindazonáltal a'töb- •
vatnak ; ezek a' tenger szo- bi Nubiaiaktól nagyon kürúlat mellett fekszenek , lömbözök. Agyagból és fámellyen által Levantó bbül- ból épített házakban lakh'ól hajókáznak. Egyik Go~ nak ; alig esmérik azillenrög orsz.ban van , és Liva- dôséget i és emberséget, a'
dia Várnak neveztetik , a' lopásra és csalásra készefe.
másik pedig Morea várának A' nehéz házi munkákataz
mellyben helyheztetik.
^sszonyok viszik végbe ; a*
Dardani , nevezetes Darda- szántás vetes kivált a'déli réniában , mai Sérviában laszeken jól üzetik, kezdetén
kott nemzet , négy fö vsa- a' nedves esztendói résznek,
ik voltak. Nesuro , Arri- melly Junius közepetöl Sep
bantium , Ulpianum , és tember közepeig tart.vetnek
Srupi.
buzát, kölest , es egyébb gaPardesheim, (51° ¿8' 43" E. Sz.
bonát, mezei, éskertigyüés 28o 31' 35" K. H.) varos és
molcseket, és második holnaptól harmadikig meg lehason nevü kantonnak a*
hajdaniWestfaliában Saale
het áztatni. A' kereskedése
oszt.ban, Halberstadti ker.
meglehetös elevenségü,mellyet a' Káravannák kiváltben fohelye. A' káptalan
képen jEgyiptom , Szereí'^ének birtokával, 1 tempi,
csen orsz. Arabia , 's m. fe
egy szegények házával , "229
lé üznek. A' Király a' maga
házokkal, és 1138 lak.kal ,
tart.ban az elsö kereskedö,
kik a' szántasvetésbol és a'
és eggyedül kereskedik. Kiközel levo hegynél kóbáhordatnak : rabok , tevék ,
nyából táplálodnak.
Varfur v. Fur, kijzép Afrika'
elefántcsont, rhinoceros' fogai , Nilus ló fogai, lovászbelsojében nyug. felé Senostorok a' nilus ló bórébol
naartól , többnyire ismékészítve , strücz tollak , '
retlen tart.nyai kö/.ött bel
gummi, ludlább, tamarineb Nigri ziának ( Szere'sen
ország), a' nagy északi pusz- da, börtömlök, észsákok,
papagái és fejér réz. Beho. ta , és déli Galla tart.nyok
között ; mintegy a' 42o és47?
zatnak : czin , borostyánko
klárisok , üveggyöngyök ,
К H. M» éa íó^É.Sz.kozott,
kovetl;ezésképen a' forró
ezüst, és rézgyürük , küítornyékben (Zonatorrida), ' lombféle matériák , lövö-
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fiegyverek, kardvasak,kal- • Sz. 4s 39» 40* 15" К. H.) а*
márportékák , tükrök , kakivándorlott Salzburgiak
vé, lüszerszámok, papiros ,
által megnépesjtett vska
«zappan 's a' t. A' kormány- Angerap mellett,kel.Prusbziíása eroszakos Uralkodói
ában az Insterburgiker.ben;
{despótica. ) A' hadi ereje
166 h. es 1735 1. 172,5 vsi
mintegy 2000 emberboláll. : just nyert, és raagistratustj
Dargun , Dragun, mvs, birtok,
( tisztviselö tanács^ vim
és vár,RostockUradalomban
egy tobák fabr. , puskapor
a' Meklenburgi nagy Hermalilla, gyapjn kézi müczs.ben.
ve , és gabonával kereeDarha, Dará, nagy tart.Bildulkedik.
...
geridben , Marocco , Segel- Dorking ,• vs Angliában Surrey
messe , és Tunis köztt AfriGrófs.ban a' Rómaiorsz. utká.ban. Legjelesebb termési nál, mellynek Stony Street
dattel , indigó , és strurz
nevé , és ez 70 1/2 lábtoil. Azon nevüvssalés fónyira széles , melly köval ; eszt.ként megáztattat- vecsekböl és tüz kövekböl
hatik , és termékennyé téáll ; készít cseresnye bort ,
tethetik. Tufileti Király ha- kereskedik borjúkkal, kötalma alatt , lakosi köztt vér lúdakkal, és kappansok a' zsidó.
nokkal.
Dariel , kis hozzá mebetetlen, Dur Kulla , tart. kozép Afriká*
kosziklavár, az Orosz Kauban,Délre Darfurtol, mellykazusi Ossetia tart.ban egy
nek jeles magaviieletü I.
szoros által menetelnél -, • részint Szerecsenek részint
mellyet ágyukkal egészen ' rézszínü embereknek monáltal ér.
datnak.
Dar ¿en , (8o — 10o D. Sz és 78 — Darlington , vs 4700 1. déli ré87 N H.^Föld szorúlat ny.részében Durham Grófs.nak
Angliában It'ten szonek aszszében Terra ferma orsz.
nak a'Spänyol déliAmeriká- tali materiákat. Vannak
gyap)u és pántlika fabriban, 100 mfdnél nagyobh a'
hosz. és 12— 15-ig széles: a' káji is , és tímár mühelyei.
Esroéretesek
azon mespartoknál hegyes, és erdös,
de bennebtermékenyek völ- terség mívei is , mellyek
gyei; Panama föld szorúlat- által lent és gyapjút fonhatnak is neveztetik. Nevét a* ni, sugár tudományi (op
nagy Darien fótól vette, ticus) üVegek' köszörülöji,
• meííya' hasonnevü tenger- továbbá
—
,
fejérétései.
öbölbe ömlik. Azéghajlatja Darmstadt, (40° 56'24//E,Sz.
és 26o 13' 30" ~K. H.) na8 holnapig tarto essö miatt
meleg , nedves és innen e- gyon gyönyörü fekvésü fftgészségtelen.
vs a' Starkenburgi FejedeDarii pons , azon híd , mel- lems.ben , a' Hessen Darmlyen Darius seregeit Scy- stadti nagy Herczs.ben , és
a' Nagy Hercz.nek lakó hethiába áltvezette,Dunának
elá^ozatinál Moesiában.
lye Darm fó mellett , egy
DarUshut , falu Tunis király- pompás várral, 701 h. \\.
3,50 I. Figyelmet érdemel,
ságban Afríkában , melly
a' régi Carthágonak düledé'
a' nagy gyakorló haz. egy
széptekintetü árvákháza »
Itin fekszik.
a' derék Nagy - Herezegí
Darkehmen, (540 23/ ^1 JÉ.

— 4б *l<ert ; 's a! t. Egy Gymna- vshoz a' bot a' Galeerek
sium.
- (gályák)és más hajók lánJ)arnetal , 600 h. helys. a' Fr.
czal megkötetnek.
alsó Seine oszt'.ban Aubec;, Darstvble , helys, az4 Angliai
és Robec patakoknál, egy Bedford Gróí's.ban 1700 .1.
posztó fabrikával.
és sokat béhozó szalmaf)arney , vs a' Fran. Vasgau
béli munkákkal. A' tájjékoszt.ban Saone mellett 24З
]án vannak jó izü pacsirták.
h. és 1030 J. •
Dartford , helység az Angliai
фагоса, (41° 1J/ E. Sz.. CS150
Kent Grófságban Darent
28' K. H.) vs Xiloca f'ó mel- mellett, egy hires puskapor
lett Spanyol orsz.ban, Aramalommal , itten épült leggoniában 286o lak. és egyelöbbször a' paparos , és vasaievezetes barlanggal a' vs
drót malom.
tazoros két dombok között Dartmouth , (50o 17' E. Sz. 14»
íekszik,, és a' ragadó hegy-» ¿' K> lí.) vs az Angl. De, fók által való semmivé té- von Grófs.ban , a' hajókáztel eilen, egyóoo olnyi hos- hato Dart mellett, bászuságú víz eresztö ároktdl torságos tágas kikötöveL
oltalmaztatik , melly egy Szembetünö a' kereskedése
hegynek kbzepén által ké- déliEuropa ésNewfoundland
szült.
vagy Terre neuve szigete
DirócZ) (nagy) , falu Nógrad felé ; bir parti kereskedésVárm.ben Füleki jár.bah ,
sel csinál hajókat , é\ PilOszgyin mellett. F. U. több
chard halászatot üz.
nemes fam. Lak, Tót. kath. Dartmouth, kis vs egy kis 0nagyon termékeny földe , bôlnélHalifaxxal szembe ész.
mellyre a' trágyázás nem
Scotizában kevés lak.
szükséges. Itten term eszte- Dartmouthi Coliegium , a' Iegtik gabona , kukoricza , dinfontosabb tanitásbeli in:nye , káposzta és sok fa,
tézet ész. Amerikában New
a' makkos erdökben a' lako- Hamshire szabad statussok nem csak a' magok ban, a' melly az Academisertvéseiket , hanem pénai rangokat is osztogatzért az idegeneket is hizja. —
. lalják, tartanak sok szar- Dar-urier, 1. Mantschu.
vasmarhákat is és szép lo- Daruvár, Podborje, v. Jilligy
•^vakat,
• (453 36' 51" É. Sz.) UredaJDaromns , ker, Judeának déli Iom , és nagy mvs Slavonirészén .5 Moy. 34 3. Eleuában , Posega Várm.ben ,
thropolisnál kezdödött, és
e' vstól 9 óra Számlál 230
Gèraritica kôrnyékig ter- kath. 150 óhitü rácz és 20
iedt.
zsidó lak. kik a' selyem 's
'fiar Rugna, egy mellék tart, posztó portékák készítésével
Darfur királys.nak kôzép foglalatoskodnak. Vagyon
Afrikában , tulajdon Kiüvegbányája is, mellyben
Tályja van , de ez részint
meglehetös üveg készül ;
Darfurtól részint Bergutól
egy hegyektöl 's dombokfügg.
tól kerített wnaságban. FjXarje , Dársena, Bassin, Kom,
Una Jankovics fam,' van egy
Dok , a' kôzép tengernél pompás kastélja , egy kat.
egy kikötönek azon- része ,
és ref, tempi, egy ó hitüek
ТОвЦу Jegközelebb van a'
vagy görögök nem egy е
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*ült Pleb 's templomjok , Pastel , га ел elosztott Vesztiskolája ,
és falia Királysb. Leine oszt.b.
rendbéli
Eimbecki ker.ben Spüling
több gazdaságbéli épületei.
Találni , itt egy jeles és fó mellett, számlál 439 há*ok vendégektol látogatta^- zakat, mellyek köztt 3 ne
tott ferdôt ,
ehez tar- mes , ezekben 1394 I. 1 tem.
4 olaj , 1 fürészelü , 's 1 pa
tozanaó vendég íbgadóval ,
és
malommal , mellyet piros malmokat. A' vson
a' ferdünek ásványos vize kivül találni 2 vashámort,
hajt. Lakosinak, kik köztt és fenyesitö kováismühesok Németek is vannak , lyeket , ezek után fekszik
keresétbeli tárgya a' se- Ф régi hegy kastély , és
lyem bogár tenyésztetés , Tisztartó ház Hunnesrück,
és gyapjú szovés, mellynek melly hajdan lakhelye volt
posztója tót országi gyap- a'hatalmas Dasseli Grófok-f
iúból készíteiik. A* táiék nak , kik közül еСг utolsó а'
liegyeihen veres sujtásos fe- Hildesheimi fö Püspöksegketfc márványko bánya is nek eladta minden jószágait , és 1329 meghalt.
találtatik.
félszi- Datlibu, nagy vs Bambarra
Darz , vagy Darsz
Nigrit/.iai v. Szerecsen tart,
get a' Svéd Pomeraniáb
ban kozép Afrikában.
melly a'MecklenburgiWusz
trow kis tart.nyal keskeny, Datschitz, Daczicze vs Morva
örsz. Iglaui ker.ben Taja
's fövenyes darab föld álmellett , egy Pléb. , melly
talkapcsoltatik. Itt vagyon
egyszersmind e' tart. Espeegy tengeri ser-eg felálítva,
restsége is ; vann egy kasmelly a'hajózásban gyakotéljft , több gazdaságbéli
roltatik , és oktattattik.
Tavasz.ban esztendônként . házai, egy vámszedo föhi-<
vatala , egy só rakódó ha
közel partjaihoz nagy heza v 258 h. 1575 lakring halászatok esnek.
Daschitz, 144h. álló mvs Cseh Dattel ország , 1. Biledulorsz. Chrudimi ker.ben, egy
gerid.
kath. Plébániával.
Dattenried, Delle, kis vs Fr,
Daseburg , templomos falu ,
ország' felsö Rajnai oszt.
és régi Urodalom a' Diesenban Basilea és Mompelbergi Spiegel familiáiához
gárd vsok köztt, Halle fó
tartozandó , az eltörlött
mellett, 66 h.
Wesztfália orsz.nak Fulda Dattus , Asiának Suluh szi-s
oszt.ban Höxter ker.beti, A'
getében lakó Nemes EmbeDiesenberg nevü hegyen éreknek nevé.
pült, vár
30' 2З" E. Sz, Dauba , Duba, mvs Cseh orsz
ban a' Bunzlaui ker.ben ,
í6° .50' 10" K. R.) innen i
a' Bernsteini Urodalomhoz
óra járásra egy magas he
gyen fekszik , de már e-> tartozik, 170 h. és egy^Pleb.
templommal. A' fold , és
pészlen elpusztult. Bernât
komló mívelésben foglalaPüspök ezt 1236 elfoglalta,és
toskodnak. Mellette van a'
a' Paderborni fö Püspökség urodalmával öszvekap- szembe tünö magos makk.
csolta.
termö hegy.
Dasiau , kis vs Dassaui tó Daubrawa , Dobrava , fó Cseh;
partján a' Meklenburgi N.
orsz.ban, melly több tavak-;
Jierczs.bea.
bçl Borowa és Kreuzherg

között ered, és Zaborzy Viennoîs-i DauphintM a'
Franriz. Királynak oily felmellett az Albisba ömlik.
tétellel
ajándékoztatott ,
J) tubrawitt , mvs Morvâ orsz.
ban a' Brünni ker.ben. Zvit- hogy a' Francz. Korona öröta mellett , jó fenéken 107 kösök a' Dauphin titulust
viseljék;
h. és 644 1. egyPléb, és egy
Diuphin , Grófság az ész. Amajorral. '
merikai szabad koztársasági
JDaubrawnik, Dubrawnik mvs
Pensylvaniában , 43 Q mfd.
Morva orsz.ban az Iglauî
18180 1. a' kék bérczeken »
ker.ben a' Schvarza mellett
és Susquehannah mellett
154 h. és 735 1. egy szép
kath. Pléb. tempi., és pa
nagy erdökkel.
Dauphin,{Yort) déü csucsán, éb
piros malommal.
¡Daugielittki , vska a' Vilnai félszigetén egy hason nevú
tengeróbolnek Madagascar
Helytartóságban , az Euroszigetén Afrikában, melly
pai Orosz bir.ban.
JDaulad- Pacha, Dawud-Pacha ,
ész. felé Itapere kosziklákA' nagy Sultan mulato kastól keríttetik bé. Ez egy
hoszszúkás négy szegletü ,
télya 1/2 órányira Constan
1,50 lábnyira magoebb a' ten
tin ápo'lytól.
ger színénél , két láb vasDuuletabad , ys egy erôs hegyvárral Golkonda orsz.ban tagságú köfalakkal köriii
innensö Indiában.
van véve. A' vas macska
Daun , his vs és hajdan Uro- fogó fenék igen derék , és a'
tengeröbol ? a' folyók , és
dalom a* hajdani Trieri Püspokségben Lezer fó mellett ,
tavak pezsegnek a' halaktól.
azután a' Francas. Saar oszt.
A'levegö egésséges, és a*
ban , most Burkus Kir. bir- forróság a' kemény. szelek
általkihül. A' kastélyt 1642
tokában , egy hegynél, mellyen egy vár fekszik , ez a' Francziák építették , de
ámbár olly sok próbák téa' várost védelmezi , van
320 1. és veres rézbányája. tettek, hogy ide szállítványt
telepítsenek, mindazonáltal
Daunia , Apuliának azon része
• volt , melly Trento és Aufiazt végbe vinni nem akardus vizek köztt feküdt, Dau- ták. A' kastély most hihe¡qus Királytól vette nevét. tôképen egészen el van a'
Francziáktól hagyva.
A' mostani Terra di Bari
kerületbol , és Basilicata ré- Dauphiné , Delphinatus , régi
szébol állott tehát, több fö franczia tart., melly Delpftinatnak is hivatott , egvsi voltak,
¿Pttuni bérctek , az Asiai Orosz gyik a' hajdani nagy tartobir.ban , egy ága a' Mongományok jéa fö Helytart.gok
linak azAlmáSjNertschrnski, kózül. Esz. felé Bugey , és
es Stannowoi bérczel , melly Bresse, T$y. felé Lyonnais
China felé a* határt formál- és Vivarais tartományoktól
ja , és a' tenger partja felé Rhone folyó választja el;
a' Tsuktschi bérczig terjed. kel. feléSabaudia ésPiemont.
dél felé Provence határai ;
Dauphin, titulusa a* hajdani
Francz. tartomány Dauphi- térsége 368 □ mfd , és (a'
revolutio elôtt) mintegy
né birtokosának , és azu
tán titulusa a* Korona örö- 800000 1. Az éghajlatja általkösnek 1343-tól , mellyben iában véve mérséklett , kelazoo tart. Щ. Humberttöl íametes és egésséges. A' bér

«zi tájékok hîdegek , -és ré's a' t. Vannai több &sv&*
szsk valóban durva. A' legnyoa forrásai is , valamint
jeletebb folyók i Rhone ; Isè
némelly természet ritkasáre , Drac , Romanche , Veu- gai is. A' tart.nak elsö fase, és Guyev. Guyer mellék brikáltji kôzé tartozik: a'
folyókkal , Drom, Durance
vászon , mindenféle gyapjú
posztó , kalap , papiros ,
's a'.t. Tavak , és mocsárok
többek találtatnak. A' bércz
kesztyü, bör, aczél, és va*
fekvésére nézve felsö és alsó
portekák, rézedények , 's».'
Dauphinére osztatott. Fold- t. A' természeti és mestereégi termésekkel való keje fekvésének külombsége
«zerént nagyon külömbözö,
reskedés szembetünö nagy.
— Felsö Dauphiné követmégis általjában véve meglehetösen termékeny, rnindkezö tart.kákot foglalt haj*zonáltal küzel egészen terdan magában. Graisivauméketlenek a' felsö Dauphidant , Champsaurt, Brianqonnaist, Embrunaist , Gané' kietlen bérczei , mellyek
se ñera egészen kopaszok ,
pençoist ,
Rovenezet, .a*
lern erdökkel nem fedetnek,
volt Mevouillon és Moutanban Báróságokot. Alsó Daumellyeken vad állatok : a'
kecekebakok , koszáli zer- phinéhez tartoztak : Viengék , murmutérok , és med- - nois , Valen t ino is , Dio is
Tricastin , es késobb még
vék él&dnek.
A* bércz
az Orange v. Oráoi^i He?»
lejtöji gyümölcs fákkal ,
czegség. Ezen tartom. most
dombjai szölö tökkel bé
Oránián kiviil három oszvannak ültetve; a'völgyekben derék legelök vannak;
tályt forniál: t. i. az Isere,
és a' laposságokon gabona ,
Drome,
és felso Alpesi
kender , len '» a' t. vettetosztályokat.
nek. A1 házi gazdaságnak Dauphin, szigetei , .1. Mada
f& tárgya a' szölö mivelés,
gascar.
és szederj fa ültetés. A' bor D luria , tartom. az Örosz Irtöbbnyire csekély , a' legkutzki Helytartóságban St}obb , és leghíresebb a' Herberiában , Chinától Argun
mitagei bor. A' eelyem mi
által válik el; Fövsa Nervelés nagyon fontos. . Olaj ,
tschinsk, lakosai Tungusok ,
gesztenye , dió és más gyü
és Tagurok , többnyire pomölcs fák is elültettetnek.
gányok , vadaszatból és baA' barom tartás igen kiterromtartásból élnek.
jedt. A' bérczek és erdök Dausenau, mvsLahn vizénél
mindenféle enni való vaNauss.'iui hivatallal , felsö
dakkal gazdagok , kiváltRajnai ker. ben.
nyulakkal, és fogoly'ma- Dave, Deve , Grófs. , vár , ¿4
darakkal.
A' bérczekben
nagy falú Maas vizénél ,
van arany , ezüst , ón , ve - Namur Grófságban , rEgy.'
res réz ,
sok és külöBelgiomban,
nös jóságti vas ; tovább Daventry , régi mys az Angliai
kristály ,
cseppkö ,
kíNorthampton Grófs. ban a'
gyökö , gipsz , mész, gránitország ütnál , melly Lonkö , levélkô , derék agyag,
dontól Chester felé nyulik>¿
kallö föld , kréta, gyémánt
van korbács és selyenv ífa«zínü kövek , természetes
rizsnya fabrikája.
közepsö , »zép kôvesedések, Davia , fó Asiai nagy TatárC

brsz.ban, melly a' CaspLutili tengerbe hull, és arany
fovényt hajt magával. Az
Oroszok ezen fónál magokat megerósíteni és egyérôs
várt építeñi próbáltak , de
a' Tatárok nagy ellenvetést
mozdítottak.
David szigete , egy a' Bermudi szigetek közzül az atlantitengeren.
David átja, 1. Baífinsbay.
Davoe, plébániás falú , és fo
helye egy hason nevü völgynek, és a' tíz torvényszék
szovetségi С Zehgericbterbund) ker. fñ torvényszéknek Granbünden .kantonjában Helvet/iában.
D'iwano i a' hájdani Abyssiniai fô hatalomtól els/.akasztott tart» ¿ Adel Királyság határán.
DaWidogoi od , vs és erfiség az
Európai Orosz Birodalom'
Finnland
Helytartóságában, melly II. Katalin Gsászárné alattWibopg és Wilmanstrand között épült.
Dutvidow, ker.béli vs az Europai Orosz В irod. , Minsk
Helytartóságbán , Sluk fó
két ágai között, 3¿20o lak.
Dawud-Pacha, l.Daulad-Pacha.
Dax , Acqs , (43o 42' 19" É\ Sz.'
és 16o 36' 44" K. »H-> régi
kozépszerü naffyságú de kelíemetes, jól -éló vs, a' régi
Gascognei
pusztában a'
mostAni Franczia puszták
oszt.ban, 1.0,56 ház. és 4.500
lak. , Adour fónál; van 1
régivára, 1 nevezetes kripta a' Sz. Pál -temploma
alatt,3koporsóval,mellyek
egymást felváltva vízzel töltik be,híres meleg ferdöji;kereskedik gyántával, kátránnyal,(dohot) terpetinnel ,
• viasszal , mézzeí , deszkákkal , gabonával, borral , pálinkával,
>
Dtáki t Diakowce , nagy már

gyar falú Posón Várm.
ben külsö járásban, Nagy
Szombattól 5,Séllyéhez közel , i kath. templomfhal,
kendert és dohányt mivel.
Az itten általmenó Panna
fócska csukákkal , pon,tyokkal , és más halakkal Jbóvelkedik;
Deal, varos Angliában , Kent
Grófságban , 4.500 lak., tC
4 tenger mellett , több kastélyok oltalmazzák. Itt saednek a* hajók gyüjteményt ,
és gondoskodiiak a' tenger
üffyi szükségekrol.
Dean- Forejt , nagy erdp Angliában , Gloucester tartom.
ban , Wye és Severn fók
között; ebben a' legjobb
hajóépítésre való tolgyíák
nönek.
Deba, (43° 18' É. Sz- és 15o
23' K. H«) vs Spanyol orsz.
bah , Guipúzcoa tart.bán
a' hason nevü fónál jetes
• czethal fogással. és halzáir
égetésseh
Deberndorf, kis vs Bajor orsz.
ban, Rezat ker.ben , egy
várral.
Debina > Dembica , kis vs Vislaka fónál* a' Tarnovi ker.
ben , Gallicziában , Posta
váltással.
Debir , Kirjath Sepher , helys.
Juda nemzètségnek déli íoldén , Jos. 15, 15.
Debreczpn , Szabad Királyi vs
Bihar Yárm.ben Sárréti járásban , egygyik a* legnagyobb 's legnépesebb rsi
közül Magyar orsz. nak; az
Ész. Szél. 47o 30' 42" és a'
К. H. 39o 13' 29'' alatt,fekszik Budához a' tekervényes póstaút szerént 35 pósta mfdnyire ; kerületében
i német mföldet foglal , és
hosszas kerekded formara
vagyon építvé ; útszáji stélesek 's na?y részint eggyenesek, melly ek közül dísze

- ei
sebbek : a' szeglef útsza , a' - is , számlalt turmiillik ígo?
varga útíza , piacz útsza ,
esztendöben : 26 czéhben ál's a' t.' Régibb épületei a'
ló asztalost, 30 kádárt, 41
Magyafoknak bévett szokákovácsot, 43 csutorást, 46
eokhoz képest , alacsonyak ,
ácsot, 31 lakatost , 12 német szabót ugyan annyi
az újabbak ellenben a'külczipellössel , ^50 váltó és 97
ioldiek példájokra töhbnyire téglából készült egy 's
vásári magyar szabót , ,57
szürszabót , 104 szücsöt , 1*
két emeletü csínos épülekalap, és 19 süvegcsinálót,
tek. Lakosai , egynehány
37 gombkütót, 58 fésüst ,
szász részint müvész részint
12 késest , 65bodnárt, 105
mesterember 's kereshedö
fazékast 's pípacsinálót, 10
németeken kivül, mind tos
könyvkötöt , 49 szijjártót,
Magyarok , oszveséges száraok 38-962 könnyen meg- 49 mészárost > 19 raarhaés 84 sertésvágó hentest,
halad, kik is, 1200 kath.
kivévén minnyájan refor186 vargát, 209 gubaesamátusok. — Jeleségei kózzé
pót , 751 csizmadiát , é*
tartozik : a' nagy réf. temczeken kivül több üvegest ,
plom , és az ahoz közel ál- ' ötvöst , rézmivest , festot ,
czin öntot , ara csinálót ,
ló négyszegü roppant Col
legium tübb tudós Haza's a' t. Híresek az itt ké
szült pípák 's cserép edéfiakkal , ezer 's egynehány
szász tanulókkal, kik künyek , kések, fésük , kivált7Ü1 2—.300 togátus; gazdag
hépen pedigaz ide való tsont
konyvtárral , és magyar rit- / szbpókák , mellyekbol eszkaságok
gyiijteményeivel
tèndonként Debreczen tübb
kérkedik ; a' Piaristák klast.
mind 19^.000 darabot Ma
és Szentegyháza , mcllyet
gyar országba és az hozzá
Card. Csáky 1726. építtetett ,
kapcsolt tart.nyokba külezeknek gondviselések alalt
döz ezélyel. De mindenek
vagyon a' kat;hol. Gymna
felett nevezetesíti e' vstdolsium , a' Városház, az Xrgos fehér népének a' kevák haza * mellynek dicsö
nyér sütésben és szappan
emlékelzetu Kir. M. There- fozésben való szép 's külözia 30.000 for. ajándékozott
nös tehetsége, mert a' Devala , kbnyvnyomtató mübreczeni kenyeret rainden
helye , sóháza, dohány fanémet zsemlye 's kényérsübrik. , fehér-ló , bika , 's
tö , szappanját pediglen
más vendégf'ogadó házai , 4
minden szappanyos , kikpatikája, 's a' t. Széke a'
nek mesterségek é' munka ,
Tiszán túl lévó kerületbéli
tekint'vén azokfiak künnyü^
Táblának , és posta hivaségét, fehérségét 's ióvot-1
talnak ; itt boldogúlnak leg- s\át . szájtáf*va 's követhet-'
nagyobb számmal a' malenül csudálják. ' Jeles 4 orfyar kereskedók , mertDeszágos vásári a' két Magyar'
Haza kereskedésének fb piaf*
reczen csak nem az egygyetlen egy kir. vs Magyar
czai , mellyekben külombHazánkban , mellyben száféle tárgyak , kiváltképeni
pedig szarvas marhá , ló f
mosabban magyar kereske
dök is találtatnak , de fe- ' sertés ezerenként ,• gyapjú
ezalonna, szappan, 's t. ef.
Iettébb nagy a' száma müfordúlnak elÓ. Lakosai erös y
Veiuek és mesterembereinek

íznios , ezorgalmatos , és
még el nem korcsorodott
nyilt szívü Magyarok. Hajdan fele a' vsnak Szabolcs
Vármegvéhez
tartozott ,
most egészlen Bihar Várm.
vagyon kapcsolva , és 171,5
e.sztendo ólta mint Szabad
Királyi vs Tanácsa részint
kath.ból , és részint reform,
bol válas/.tatik , és a'vsBirón 's Polgármesteren kiVül, valamint más királyi
vsokban 12 tagból áll. Czjmere egy zászlót tartó bárány. Portája 45, száraz
malmainak száma 90 felül
múlja, kapúja 8, úgymint:
Sz. Anna kapúja-, csapú v.
posztó.csinálók kapúja,Péterfy kapúja, a' Mester ка
ру^ a' Hatvani kapú , melly
elött a.* hires orsz. vásárok
tartatnak , a' Vásári kapú ,
Sz. Miklósi és N Váradi kapúk , ez utólsónál van a'
reformat.nak 'ispitálybéli
terciplomjok. A' várost kies
szolós kertek kornyékezik ,
mellyeknek mind tzáltal ter
mése gyenge ízú 's nem sokáijjtartó. Határa igen messze terjed , némelly helyeken homokos , de a' marha tartásra felettébb alkalmatos , innen számos• g-ulyák 's ménesek Iegeltetnek
rajta; gazdagon megtermi
a' természetnek minden ajándékit is, de fa 's ,jó víz
nélkül kivált szárazság idejében , szükölködik. Debreczen , Hazánknak rsak nem
minden nydmorúsága'ihan
a' többi jelesebb vsokkal
bôven részesült, és sokat
szenvedett rész szer.ént a'
• háború , rész szerént pedigíen a' számos éífések által
1640, 17«9 és 1727-ben, de
mind ezek felett te^mesen
Itárosíttatott az i8n eçzten-

dönek Aprilis hónapiában
kiütött kétszeres tüz által.
Debió, (Alsó) , Német Dtbid ,
szölömivelessel , jeles falú
, Sváb szállítványok lakják.
Debit) , (Felsí)) , v. Magyar DebrO , egy kat, templommal ,
hires a' dohány mivelésn'd ,
esztendonként kozel jooo
mázsát termeszt; mind a'
kettö Heves Várm. ben Тагnai járásban » Kápolnához
. 1 óra, F. U. H Grasalkovit h.
Dibschfitz, . vs felsö, Lusatziában , nem messze Reichenbachtól ; ettöl Veszi a' régi
nemes Debschütz familia
nevét.
Drcan , К el. Indiában hajdan.
Esz. feléh , a' Gangesen in
nen fek.vö félsiigetnek foglalta magában. Mai? hoz/.á
tartoznak a'Maratták' tart.
Galcondai Státus, a' Maysurei , és Carnatici N ibobság,
egyhéhány kis tartományokkal , és szélyel szórfc
. birtokokkal ,az Európaiaknak Maga a' név sincs tobbé szokásban
¡
Decapáis, (Math. 4 ,2.5. Mar.
5 , 20. 7 , 31. tíz vsból állott
ker. Peraea Palaestinában ,
Hippos , Pella , és Gadara
között. Ide számláltattak
Pliniustól : Damascus , Phi
ladelphia , Raphana , Scythopolis , Gadara , Hippon ,
Dion, Pella, Gerara, Canatha.
Dep/are , 1. Aré.
Décime, réz pénz Fran. orsz.
4 kr. 1 d. Bécsi becs szerént.
Decimetre , 1. Metre.
Decite , Decise , Decetia ,
(46o .50' É.Sz. 21° Ó' K.H.)
helysw Francz. orsz.ban , a*
hajdani Nivernols tartom.
ban , a' mostani Nièvre
osztályban , «sy szigeten , a'
hol
az
Aire a*
Loirba foly , melly utólsón

Sí —
egy hid van építve. Itten Marr Grófs.ban , melly na*
egy megerosített általme- gyon gazdag lazatzokkal , „
netel van Burgundiába ,
és a' Német tengerbe (ira*
1 várral, 158 ház. és 2.212 lik.
lak. , kö és kószénbányával. Dee, folyó déli Skótziában,
Юшек, 1. OverFoop. '
>
Galloway Grófs.ban , melly
Decktndorf, C48° 49' 45" E. Sz. Man szigef áltellenébea
és 30o 58' 23" К. H.) vs az az Irrlandi tengerbe omalsó Duna ker.ben, Bajor lik.
orsz.ban, a' DunánakÉsza- Dee , fó Angliában , melly a*
ki partjánál , mellyen ottan Merionethi Grófs.ban ered ,
egy híd vezet keresztül , . és Chesternél Dee tengerü-1
400 ház. és 2600 lak. , levél bölbe foly az Irlandiai tengyüjteménnyel , haló, és ger mellett. Ha gyakor esvászon készítéssel , számos sök vannak , gyakran több
fazékasokka.1 , és közel fek- mfdekre kiárad a' laposon,
vö papiros fabrikával. A* és azáltal az ottoni Valeai
vs helye egy tartományi Lak. szegénységére szembetorvényszéknek és számtar- tunó béfolyása van.
tóságnak.
,
Dee y tengeröböl az Irlandiai
Dedeleben , nagy és kicsiny ,
tengeren Flint , és Chester
Plébániás falú , és fö helye
Grófságok között, szélesséegy
azon nevü hajdani ge nem nagy , de meglehe-»
Veatfáliai Kantonnak Saale tos messzeségre bényulik a*
osztályban , a' Halberstadti
szárazra.
ker.ben, 2 templommal, DeehiehDaraje , fóvsa El-Ared
íoóházzal, és 1.085. lak.kal.
tart.uak , és egész VahabiDedes , magyar falú Borsod ták országának köves Ara*
Várm.ben, Dedes pataka biaban. A' Fejedelemnek
mellett fekvö meglehetös széke; téglábói vannak hámagaseágú hegyek kijzött t
zai. —*
egy régi várral, a' Bük er- Deensen , némes vs az elöbbi
döben i mellyben *ok vad Vestfáliai Ocker oszt.ban ,
van, és egy Evangelikus 650 lak.kal, és kbbányák-.
templ.mal. Szöllöt mivel % kal ; közel vannak hozzá a'
nem meszsze van innen a'
Schornborni üveg huták.
Mátra béreze.
Deeping- market , vs az Angol
Dedes , Afríkai Atlás hegynek
Lincolm Grófs.ban.
része Marokko Királys.ban , Dees, Dénes , mvs Erdély orTedla tartom.ban , lakosai
szágban belsö Szolnok Várbarbarusok , (vadak , pallé- megyében Szamos fó raelrozatlanok), barmaikból
lett¿ egy reform, papi lakó
élnek , és sem Religiójok ,
hellyel, és oskolával, Vársem Felsösegök.
megyeházával , Posta válDedñam , vs és föhelye a,' Nor- tással, és i Sz. Ferencz szerfolk Gróí'ságnak , az Eszakí
zetbéli klastromnrial.
• Amerika! Szàbad Státusban Dées- Akna , Sófalva , mvs ErMassachusettsben , Charles
dély orsz.ban belsö Szolnok
fónál, 1.800 lak.kal.
Várni ben , a* Kolosvárá viVeditova, vs az Ofosz Tula vft kereskedö út mejlett fekHelytartóságban.
vö bérezek között ; MagyaDee , fó Északi Skótziában г rok es Olíhok lakják } jól
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ifizetB sobányával , i kat. > fegyveresház , a* Jesuiták
reform. , és 2 görög nem
klastroma; a' pompás ho• egygyesült Plébániával és \ hid , 12 bolthajtásokkal ;
Ekklezsiával , 1 tulajdon Schams khannak szép sir jeMagistrátussal , ( Tisztvise- le , a' csillag vizsgáló tolö tanáccsal ) , és fö hiva- rony , a' Császári Daurisa-'
raj nevü palota , melly a' '
tallàl. >
Degerby , l.'Lovisa.
maga 7 fö épületeivel és 3
Dcggingen , volt Benedictinusi
kertjeivel 84378 □ öleket
Apáturság, 1803. Oettingen foglal t és belöl igen szépen
"Wallersteinhoz. jutott.
ki ékesíttetett. Ezen kívül
Végh , falu Weszprém Várm.
vannak még több jeles paés jár.ban , Balháshoz és Ká- loták , és más figyelemre
lozdhoz közel, Weszprém- méltók, a' fábrikák számohez 6 \f% ora , Féjér Várm. sok , és a' kereskedés nem
• határán. F. U. Tolnai Fescsekély.
tetics Antal, lak. Magyarok, T)eich/¡iitte , 1. Gitelde.
kat. és ref. Az Uraságnak Deic/wv , falu Neumarkban ,
pompás kastélyától és jól
Crosseni ker.ben 18 h. és 120
elrendeltt gazdaságától ; a'
lak. vasbányával.
Közel
termékeny ha^árának nagy- hozzá Bobernél van egy vas
ságától nevezetes.
hámor.
Degliggi , szegény vs Candy Deidesheim , vs Mainzi- Helyt.
orsz.ban , Ceylon szig.ben.
ban , 1300 t.
Degomba , Királyság Szerecsen T>eime v. Deume , fó kel. Boors/. ban kôzép Afrikában ,
russiában, melly a' Kurí
csak nevérôl esméreles.
HafFot Pregel fóval öszveDe/ili, Delli ; Schah Dschehakapcsolja.
klastroma
nabad , a' maga épitôjétôl, Deir Makarinth ,
Sz. Macariusnak , a' melly. a' hatalmashason nevü Mo
gol Császártól, úgy nevezte- töl az alsó Egyiptomi hason nevü puszta,Bahire tart.
tett (28° 37' E. Sz. 770 41' K.
H. Greenvichtól) Hindosta-. ban , neveztetik ; 6 geogr.
mfdre fekszik Terannehtö 1 ;
niai régi fö és kormányszéerös kastély forma , me rt
ki vs Dschumna íónak ny.
ezen a' tájékon ragadozó Apartjain ; most a' maga ré
rabsok lakoznak ; benne 20
gi fényességébôl sokat elvesztett; virágzásának idejeCopticus barátok laknak , a'
kor é.rôldélre a' fónak hosz- kik minnyájan vagy egy
szemüek , vagy vakok , v.
szán teriedett mintegy 5
sánták, és azon alamizsná-'
geogr.mfdre,és csaknem 4-re
bol , niellyet nyernek, nyoszéltében ; 15 mfd. a' kömorúlt , mocskos remetei
rére nézvè, és 2'mílliom fe. lé volt a' lak; száma , most életet élnek. Szegény eledemég; több l,ak. mint 1700000
lek csupán egy kis kerék
számlál. O és ú) vsra oszrosszúl sült kenyérbol , totatik, fnellyeknek mind öszjásokból , és némelly sove még 12 mfd. körölt. Van
vány fôzelékekbôl áll; van
3 nagy fö útfczája. Figyel- nak egynehány gaboaa , és
met érdemlenek a' Sekan- bab gyüjteményeik is. A*
dara,és Humajum meesetek» klastrom Elftljárójának a*
a' nagy számú Ba*¿rok , ' a.' titulussa Abui , az az : A

tyám.
/
gyelemre rriéltó , mellyek
Deisendorfs mvs Bajor orsz.ban
közül ах ész. minden oldalSalzach ker.ben 164 ház. es i rol asztal formájú
650 lak. Tartományi tör- Belavare , nagy fó ész. Amevényszéknek helye , közel
rikában , melly az ötnemvan egy vashámori mühely.
zetek tart.ban ered, Pensyl4vánián által megyen , és a'
Deister, L Diester.
Delavare öböl által a' tenDejthe , Dechtitz , tót mvs N.
gerrel eggyesül ; közel 1,50
Szombathoz 3 1/3 órá, tnellyen Blava keresztül foly , Anglus mfre felfelé hajókázható ; ha egynehányszoés 2 részekre osztja ; a' jobb
ri essokbül nevekedik. A*
parton lév6 Posón Vármszállítványi Philadelphihez , a' balón lévo pedig
án felyül sok mfre terjedNyitra Vármhez tartozik.
nek ki. A'tart. part jainál deVan szölö mívelése, égy kat.
rék sok hallal, kivált tokokpléb. egyAZidó Synagoga.
kal böv,mellyek bésózatnak
A' I. sok szép fazék edénye's messzeszélyel hordatnak.
ket készítnek. G. Erdödi- Delavare
, legkissebbik az ész.
nek Vitiriczei Urad.hoz tar
Amerikai
szabad Statusok
tozik.
közül 38? 27' 34" t&l 39o1
Dek , sziget Trana, vagy Dera43' 20" E. Sz. 9,5 □ mfd 64
bea taván Abyssiniában
270 1. a* kik többnyire An
melly a' Státus tömlöczeglus eredetüek. A' tart.'leg. ül szolgál.
hagyobb részére lapos , és
Dekin , orsz. Nubiában kozép
sok niocsári vannak. Fói :
Afrikában a'NilusTacaze neChristiana , Brandy vine ,
vü ágánál t egy hason névií
Nantic.oke ; tenger oblei :
fö vsal, gazdag arannyal,
Delavare 26 □ mfd avagy
elefántokkal , czibét pety360000 ge. láb,8 2/3 mfd hosz.
raegekkel, és czibét lovajc- és torkolatjánál 3 mfd szél.
kal.
A' hidegnek és melegnek
Dekká , v. ,Dschihanzirongà
hirtelen való egy mást válC'¿3° 43' E. Sz. 108o 20' K.
tási sok betegségeket nemzenek. • Termései : fejér és,
H.) vs Bengala Helyt.ban¿
a'Ganges mellett, házai nád veresczedrus erdök , fejér
gunyhók, mellyek karókon tolgyfák , , fekete diófák ,
állanak ; sok keresztény
gabona , len , fózelékek ,
Hindusokkal; egy- ormény
gyümölcs , szarvasmarha ,
medvék , farkasok , rokák ,
klastrommal , a' legfinonyúlak , vidrák , mókusok ,
jmabb gyapjú materiákatkészitö kézmívekkel,valamint
patkányok, vizi, ésmocsári madarak, halak. Három
ia' patyolatok , cziczkartoGrófs.ra osztatik. Nevcastle,
nok, virágos fátyolok müKent, és Sussex. A' fö vsa
helyeivèl ; 'sa' selyem és
Dover.
gyapott materiákbol álíó
fö vásárral.
Delavare, Grófs. az ész. Ame
X>ela- Loma , (32o Sz. és 2430
rikai szabad státusban Pensylvaniában , Delavare fó
H.} tart. csúcsa új Albionb an ész. nyug. partjain A- " mellett 8 Q mfd , 9480 L
merikának ; meredek kö- Többnyire lapos és a' fó
mellett jól épült. ' A' föszálakból áll ; három szemJjetünö hegyeire nézVe íi- termésefa, ffthelyeCheeter.
3*
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Delabare , 1. Mohakef.
. ter Hein , Tengeri vezérek
Delbrück, mvs és fö helyeegy feküsznek eltemetve , mind
.hasonnevü kantonnak az el
a' kettö pompas koporsók-""
oszlott Vestfaliában Fulda ban. Megnézést érdemlenek
oszt.ban Paderborn ker.ben
mega' vs haza, a' fegyverr
bucsújáró hely.
tárral , és 4 puskapor háDelden , köfalatlan vs Geldria zakkal eggyütt. — Fabritart.ban egy. Belgyiom orsz. káji : fél porczellán , szöban, 1100 1. közel hozzáfek- nyeg fedél ; és íinom poszszik a' Vassenaar familiátó kézmívei. Az elsñben
hoz tarto/ó Tvickel Urada- foglalatoskodtak egykor kölom , és kastély.
zel 1000 , 1802. pedig alig
Deleito, helys. Adda mellett
íoomunkások. A vshoz tarLomb. orsz. Lario oszt.ban
tozik a* fennebb említett
borral és selyemmel keresDelfshaven helység> mellykedik.
neki kikölöül szolgál. ■
Delfino, vs a'Delfmi al-helyt. Delft , sziget Jafnapatatnam
ban Albaniában, nem mesmellett, ész. partján Ceylon
sze# Pindus hegyétôl , egy
nak , most az Anglusokhoz
ßasanak széke 8000 1.
tartozik; Jó ló és szarvasDelfino , kikötö Chió szigetén
marha tartása van ; jó méazArchípelaguson,melly egy neseire nézve Lovak- sai*
nagy és eröss toronytól vé- getének neveztetik.
d«1ik.
Delftland, azon része d. HolDelfsha/en , helys. egy. Belgyilandiának.melly Rhynland,
om orsz.ban déli Hollandia
Schieland , a' Maas, és a'
tart.ban , a' Maas mellett
tenger küzütt fekszik.
egy kikötövel , a' hol a' Delfczyl , vr eggy. BelgyiomDelfti haiók szállanak ki
orsz.ban Gröninga tart.ban
1680 L számlál.
Ems fónak torkolatjánál ,
Delft, Delphi , (52o o' 49^ a* hol a' Fivelt magához
Sz, és 22o i' 50" H.) vs dé- veszi ;vanegy kikötöje. Kili Hollandia tart.ban egy
csiny , de tisztán van építgyönyörü tájékon Schie ve szé.les jólkirakott utszákmellett, szép rendben épít- bal , és
éjtszakai vilátetett; három csatorna vággositással ; 810 1. számlál, a'
ja keresztül, mellyek na- kiknek eleségok forrása csak
ponként vizrçkeszek által nem az eggyetlen kikötö.
tisztíttatnak ; van 9. tempi. Delgois, szig.Wolga vizén,mel4870 h. és a.3737 1. Az uj
lyen Astrakan vsa épült.
templomban hires harang Dell , Sdili , Groszdelis , hajjátéka van, melly 400 egész dan Rheaea, Archipelagusi
<¡oo harangokból áll.Tovább szigeteknek eggyike, Délos
az itten leVö íejedelmi Ud- szigete mellett , jó legeltevarban 1.584- meggyilkolta- tökkel , 's roppant düledétott Orániai j^tercz.nek I.
kekkel. A' tengeri rablók
Vilhelmnek a* fö Státusokmiatt nem lakattatik.
tól i6o9emelt fényeskopor- Déli Afrika, 1. Afrika,
sois jeles; 's remekje a' mes- Déli Amerika, 1. Amerika,
terségnek. Azután jelessek Déli Archipelagic ,
keletï
Hugo Grotiusnak , és LeuIndiában azon északi részo
venhoeknek koporsóiis; A'
az Oczeánnak , melly Birrégi templ.ban Trompés Pe- manci orsz.nak Negrais fo

iff -о
l<átóTegész Achín Sumatrai Dellach , falu Karinthiában а*
■ íokig terjed az ész. szél. Dráva mellett, mellyen ke13O 40' alatt, és á' kel. hesz. resztül itten egy híd fek- GreenwichtôlszâmlàlvaçcP - szik, Plebaniával^ Az érczes
59' alatt, vagy Ferrótól 107O
kövekböl (cadmía) eszten40' egész 110033' alatt fek- dônként 1500-tól 1600 miezik. Jelesebb szigetei: az
zsáig czint áski.
Andamani , Nikobari, Sun- Dille,' 1. Dattenried.
dani, Molukkúszigetek.
Delli , Delhi tart. HindostánDéli Asia , 1. Asia.
ban , k. Indiában , a* n.
Jiélicsatorna, 1. Canal dü Micli. Moguli birod.nak fenn ma¿?<?7t CV?/?, hegy foka ujj Holradott része , azon nevü
lándiában D. Sz. 430 39'.
pusztult vsal, melly Jumna
DäV/' Karolina , 1; Carolina.
vizénél ésik , 's hajdan feD¿/t Georgia, 1. Uj-Georgia.
jedelmi lakhely volt, Csá2?¿/í Gôthia, 1. Söder Goth
szári palotával , kovelkeríland.
tett, 's tornyokkal erösiDélifeges-tengftr, a' földnek dé- tett kastéllyal, melly kincs
- Ii sark részén , melly még ház volt. A' nagy Mosché ,
-- ,tellyességgel esméretlen.
a' Kiervansarai , a' két fö
De/i Inflf/o , 1. Australia. • •
, ut jelesek maig;-házai tiïbb• nyire silánypk. Lak. igen
Déli Jutland, 1. SrhtasVig.
J3k7¿ iVr« , tart, déli Amerielfogytak ; sokan ga/.dagok
■ kában a' Platai Vice Királys. kozülbk. Marattok birtoka
alatt van. ' ' ' .
!
- ban, több ágakra szakadnak a' Kordillera, Pilco ma- Delligten , Pléb, falu , és fö
- jo , és Mamoré vizei. A' hehely hasonnevu kantonban
a'-velt Vestfaliai Leine oszt.
. 'gyéken hideg, a' völgyekben meleg a' levegöje, és
ban 'Eimberch ker. ben Wis-,
- gazdag ezüstben, aranyban.
pe mellelt, egy templomszarvas marhában 's a't. A'
mal , 85 hos«, és 697 1. tart
- fö vsa La Plata.
két esitendoi vásárt , van
Déli Polut , 1. Pólus.
egy papiros , és 3 örlö
Déli Ronaldsoy , eggyik az Ar- malma.
- kadiai szigetek közül ész. Dellingen, falu a'Francz. Mo
sel oszt.ban Bremsnek a'
Skotiánál.
1
T>éli Siria, egy része a' DaSaarba folyásánál, vas hámaskusi Basaságnak Syriá- morral , pléh fabr. , és üveghutával.
. ban , fö vsa Damask.
"Déli t enger , 1. Csendes tenger. Deltys , к is vs Consiantine
tart. ban Algier Státusban
Déli Uist , Hebridi sziget Tajnem messze Buberak flotó 1,
ni Grófsághoz tartozandó
van egy kikötö torka , és
Skótiábanj
több becses festö mühelye.
Déli Wales , 1. Wales.
Déii világ , h Australia.
' Delmenhorst , hajdani Qrófság
az Alsó Raina Vestfaliai
Delitzsch , vs a' Leipzigi ker.
ker.ben Veser mellett Mun
ben Szász. orsz.ban Löberbach mellett 389 h. és 2500. ster, Ostfriesland, és Bremen
- I. Itten sok gyapju haris- között , vannak 4 tisztségei
nyákot szönek ; 3 mfdre fek- 81 falu i és 1917 1. A' Dáni
szik Leipzigtöl.
koronáhoztartozott; de 1773
a' Hollstein Gottorp familia
Delia Suda, kikötö a' Török
ifjabb ágá,nak megeggyesé
Candía szigetén.

«ével elválasztatott , 1775 magántiralkodottjésPho'cístól független volt. AthenéOldenburggal eggyütt. Herbéliektol egyesíttetett Phoczs.re emeltetett. Késóbb ecissal. A' körül belftl legzeñ kor¿iyék a' Francz, Vejelesebb 's leghíresebb itt
sertorkolat oszt.hoz tartolevó görög Orakulum' erezott. 1.. Oldenburg. A' fo vsdetét leírta Diodorue ésr
nak ugyan azon nevé.,
Delmenhorst , 53° 3' 8" E. Sz.
Stral)ó , draga kincseit Pauee-aéo 16' 17" K. HO. Delsaniásés Herodotus. Itt tar
tatott az Amphiktiói gyüme fó mellett fekszik , 2
lés , 's végzési a' teOiplommfdre Bremától. Az ottoni
ban függesztettek fel. Itt
vr már 1712 egészen foldig
tartattak a' nevezetes Pytlerontatott.
hisi játékok is. Mostani ne
"Detmino , Ddmnio , lus ttfrök
ve Castri.
vs Bosniában ; ez elött egy
v.
!kis koztársaságnak fo vsa Delphinat , 1. Dauphiné.
volt, de most egy hitvány Delph'iito , 1. Delfino.
Delsberg, Delmont, csekély vshely.
ka egy dombon 900 1. Birs
Delmont , 1. Delsberg.
mellett a' Frajicz. felsóRajTielos , egy az Arcíupelagusi
na oszt.ban; Itten vala af
; szigetek (Cyclades insUláe),
Münsteri Collegialis szerkozül, Europa, és Asia közet , Moutierengrandvall»
zött ; hajdan igen hires volt
melly az elött Granfelden
eredetére , Apollo és LatoPlebán. l'aluban , a* Mün
ïia terhplomára, benne le
steri volgyben volt ;. ra*
vó Cynthus hegyére 's Oekörül fekvó tájék Delsnopiis folyóra nézve^ mibergi völgynek neveztetik.
vel ez tartatott Apolló és
Diána születése földenek, a' Delta, már régtôl fogvamostanig szépségére, és terméÍ'ersáktól is tiszteltetett.
tt volt Apollónak leghíre- kenységére nézve hires szisebb Orákuluma, az egy'e- get ész. részében Egyptomsült GÖrögök kincstára; de nak , mellyet a' Nilus ágaí
most lakos nélküj hagya- a' tengerbe való ömlesök e*
tott kaszál , melly csupán lött formálnak , és a' háa' tengeri rablók menedék rom szegletü Л (mellynek
helyéül és a' tengeri nyu- Delta nevé) alkotására néz
lak lakásáúl szolg^l. Ama-; ve a' régiektól így nevezhiree Apolló márvány osz- tetett: dél ész.felé 25, éskel.
lopáiiak derehát, a' régi hí- hy.felé 18 mfd ; több csntorres témplomnak sok jeles n áktól által vágatik , és nadarabjait, és a'hajdani nagy gyon termékeny a* gabonátekéntetü Délos vsnak om- ban, ugorkában, dinyében,
fügében , narancsokban ,
ladékit maiglan láthatni.
Delphi , legnagyobb , 's leg- ^pizánkban (paradicsomfühíresebb vs Phocisban ; Par- ge_) gránát almákban.
1
iiasszus tetején feküdt Ly- Delvenau , 1. Stecknitz.
koreia vsából eredett ; en- Demant , 1. Bantam.
nek lakosi a' hegy oldalán- Demóea , v. Dambea tart. Aépült Apolló templomához byssiniában , Afrikában; a'
és legtermékeleköltözkodtek ; e' letelepe- legszehb
■$ésnek elsö nevé Python , nyebb része az órse.nak f"
trtóbb, Delphi lett. Elejénten nem «gészen a* kozépben
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•fekszik , Tianem inkább a'
ni az ugynevezett sárkány
ny. oldalra Tzana tónak barlangot,melly kiilombféle
Jtét oldala mellett, északra nemü csepp kövekkel rukAlazagáig fei; vize elegendö
va van, és a' mellyben ez evan, tstöbbnyire lapályos.
lótt nagy állatok csontváItten nö a' legjobb buza,
zait találtak.
inelly különösen az udvari Demer , hajókázható hala*
gazdálkodásra , és a* kirá- fó eggy, Bel. orsz.ban, melly
lyi familia szamára renaz elóbbi Lütich megyében
deltetett. A' tart. 14 ker.re
ered , és Dylével való egosztatik.
gyesülése utánRuppel nevet
Tiembea , v. Tzana. To Abysvesz, és Ruppelmundenál a'
einiában a'hason nevü tart.
Scheldébe ömlik.
ban mint egy 25 Cmások Demerary , fó a' Hollandiai
ezerént csak 18) geogr. mfdGuianában déli Amerikányire becsültetik a' hossza,
ban, melly az Atlanti ten8-tól 10-ig szélessége , sok
gerbe ömlik, minden : olkis íók , és patakok hullatalmazás nélkül van • 'ha
la ak belé. Essö idejekor kigyattatva, és elég mély a'
árad. A' Nilus déli részén
legnagyobb hajóknak is. E- által fply ; bövelkedik hazen íó mellett van a' Hollakkal , vizi lovai pedig
landusolmak egy hason neannyín v-annak , hogy a' vü szállítmányok épitve ,
tart.t-egésezen pusztává tenmelly 1781. ônként hódolt
Tíél<3 ha jó ízü húsok, és kciaz Anglusoknak , de azokvérségekért, valamint hasztól is majd el hagyatott.
■ nálható borokért is, szünte- Demetae p. Britannia szigelen nem vadásznák az emtében lakott nemzetség :
Ъегек öket ; vannakkroko- . vssok volt Maridunum (Ca
■ dilusai is; tóbb szigeteket er Marten) 's Luentinum.foglal magában.
Demeter (Szó) Oláh falu ErDemíia , fó Sierra-Leona pardély orsz.ban kôzép Szolton felso Guineában.Afriká- nok Várm.ben.egy reform,
ban, mellynek ész. ága Kalés görög Pléb. 's derék szôlkonschonak
neveztetik ;
Ift hegyekkel.
szembelimo kereskedés ü- Demeter, (nagy) Waltersdorf,
zetik rajta.
1 •.
Fattendorf, nagy Szász faXiembica , nemes vs Halliczíálu Bisztriczi Székbeu egy eban Tarnowi ker.ben. Wis- vang. ekklesiávál, tóbb sóloka fó mellett.
kutakkal, nagy szólló hegyXiemboviez , vska Gallicziában " gyel , és kendermiveléssel.
Zamoski ker.ben, egy kis Demetriade , nagy , jeles, Dehalmon Wistok fó mellett
metrius Macedonia! Királyegy Pléh. val.
tól építtetett vs ThessaliaDembrovce , vs Gallicziában ban, Görög orsz.ban , MagJasloi ker.ben, a' hol sok nesia tart ban; most csepatyolat fátyol készítetik.
kély, egy Püspöke van a*
Deményfalvn , tót falu Liptó Larissai Görög Ersek alatt.
Várm.ben déli iár.ban,Bo- Demetrias, Corcura , . vs Chaldafalva mellett. F. U. több deában , Arbela mellett ,
nemes fam. 30 kat. és 200 föld alatti tüzétól nevezeevang. 1. kik sokjódeszkát tes, mai neve Kerkuk.
ke*aíteru?k, Itten találhat- Dtmir Capit Ca,taractaeDaau

~ 4o Mi, azaz vas-kapu, a' Szequintlinek negyed részit is
mendriaí Sandschakságban
teszi.
Serviáb. Orsován alól ; itt a' Denat, 290 h. vs a' Franczia
Duna kosziklákon rohan le,
Tarn oszt.ban : Arson fó
és ázért hajókázni itten vemellett.
Denbigh , Grófs. ész. Valesben
szedelmes.
Demitrioff , 1. Dmitrow.
Angliában,eztész.ról az IrrDemitrowitz , 1. Mitrovitz.
landiai tenger határozza ,
ész.keletrôl Flint , és Ches
Demmin , (.53° ¿3' E. Sz. és
36o 41' K. H.) vs Innensö
hire , del. к el. Shropshire ,
Pomeraniában Demin , és
délrol ész. nyug. felöl Mont
Treptowi ker.ben. Valemengomery , Merioneth , és
Caernarvon. a5fj.1rifd.fogïiyire megvan erosítve ,
többnyire mocsárban feklal 4 vst, és kisvst 57 Pléb.
szik Tollense és Trebelnek ч 13048 h. és 60330 1. Földe
Peenevizébe folyásek mel- többnyire hegyes , de kellemetes , völgyeiben termélett ; van 382 h. és 3170 1.
keny tájékok vannak. D.eekik gabonával , fával , üveggef 's a' t. kereskednek nek legelökkel bövelkedö
és halászatot üzriek,
partjainál derék sajtot hé"Demona , 1. Val di Demona.
szítenek. Termései : gaboDemonte , vs Piemontban, a'
na , sajt, és szarvasmarha ;
Ittharisnyák kés/ítetnek és
volt Stura oszt.ban Stura
gyapjú materiák. A' Clwyd
fó mellett 6000 1. egy kasvölgy legszebb ezen Groftéllyal eggyütt magas köságnak több Urodalmi körszálon.
Dtmmica .Didymqtychus, Тоnyékikozôtt. A' legn^ezerök vs Romániában egy hetesebb fók : A' Clwyd , Congyi várral, mint egyómfdvay és Deé. A' fö vs.
nyire Adrianopolistol Ma- Denbigh , Clwydnek eggyik
ritza mellett egy kies táágánál egy gyönyörü vöhry}ékon. Meglehetösen jól van
ben ; vannak fabr. és bör
épitve , és a' felsö vs,t Gö- portékái, mellyek London. rögök, kiknek ottan Ersek
ba is elkelnek.
jek van , az alsó vst pedig Denbitza , vs Brsetzi Vajd.ban.
Törökök lakják ; Itten tar- Cujaviában , N. Lengyet
tózkodott XII Károly Svéd orsz.ban.
J)encz , nagy Demeter, falu
Király 1713 és 1714-ben.
X)emschinsk , vs Usman mel
SomogyVárm.ben erdök kölett, az Órosz Woronesch
zött, többnyire kézi mesterségüzd Czigányok lakják ,
Helyt.ban.
Denain , falu Valenciens és
a' kik külombféle fa eszBoüf hain kozött , Henegaui közöket készítenek.
Gróf.ban, kápt. Sz. Egyház- Dendera , nagy falu , felsö Ezal. Itt gyözedelmeskedtek gyiptomban a' Nil völgyea' Francziak a' szôvetséges
ben , mellynél megláthatni
seregeken i7i¿-ben.
szép és figyelemre méltó
omladékit Tentyris vsnak,
Denar , válfó pénz , melly a'
Prussz Sléziában 3 filler (l
mellyek között különösen
kispénz) : Francz. orsz.ban jeleskednek 3 templomok.
A' környek gyümölcs fákpedig mint egy harmad részét egy fillérnek teszi. A' kabbövelkedik.
tpehézség mértékekben egy Dentermo.nde t Teneraemonda,

4t С51<э Зб''Е. Sz. îjô 38/ к. Dentikem, vs egffy. Belgyiom
«, H.) erös . vs Flandriában ,
Kir.ban Geldria tart, ban
egy.Belgiomban;a' hajókáz- egy vasöntö mühellyel.
liató Dendernek Scheldébe Dentila , Királyság kozép Sefojyásáhál ; 5030 1. és keres- negambiában Afrikában >
kedési adás veyéssel , kápt. Gambia és Faleme folyók
's több klastromokkal.
között, kevéssé esméretes.
Deneuvre , v. Denevre , Danub- Denus , Orosz orsz.ban 2, d,
rium , vs 260 h. egy hegyen, Tieobriga , 1. Miranda de Ebro*
Meurt he mellett, a' Francz, Heols , l. Bourg-Delos.
Meurthe oszt.ban.
Departement, 1) munkálkodás-.
Dengeieg, Dengldorf, Gyingekör, ha azon személy is, a*
lág , mv», Erdélyben , belsö
kinek Departement]érol szó
Szoínok Várm.ben déli jár.
van együtt kijelentetik. 2)
ban , S/.amos vizénél. Déstol Kormányzási mellékhiva33Д mfd. birtokosi több ne
tal , torvényes hely, ha a*
mes Uraságok, lak. Oláhok, ezemelyröl nines sz<5. 3) Er.
ó hitüek. 1
orsz. nak, elftbb pedig az ODen/e, Dianium, (39o í'E. Sz. , lasz , Neápolis , Westfália
e»i6° 54' K. H.) kis vs és
Kirs.nak i Varsoi Here.zs.nék
kastély egy kettös kikötöis fold leirásál)an némelly
vel , melly egy erös torony- különös felosztás , kerülat,
tól védetik Valencia orsz.
értetik alatta.
, I \,
nak partjai mellett Spanyol Deptfort , vs az Angl, orsz.ban,
orsz.ban ; Titulussa Mark
Kent Grófs. ban 1900 ház. és
Grofs. ; van 2000 1. és keres9,500 1. Ravensboar, és Lee
kedih tökkel,'s aproszölövel,
oszvefolyásoknál : felsö és
közel hozzá van egy hason
alsó vsra osztálik. Van egy
nevü sziget.
nagy kir. hajó-építá heiye,
Denier , rézpénz , Barcellonámelly minden, mellék ágaival az építésnek 2000 embert
ban y 1. d.
üenisley , vs 30000 1. Natoliá- foglalatoskodtat.Van tovább
ban, közel Laodicea düledé- egy nagy ispüálya,a' ki vé-f
kihez's Möanderhez;'s sz$löt nült hajósoknak , tengeri
hadi hajósoknak , és azok
mível,
Wenkendorf, falu a' Würtemi
özvegyeiknek számára,melly
bergi Királys.ban Stuttgard 59. h. foglal. Az itteni hajó
ker. 1285 1. és egy Királyi
épító helyeken dolgozott
■ Nagy Péter Cs.
Serainariummal.
.Denkov , vs 125 ház. Lengyel Derasnia , Darasnia , vs kis
Kirs.ban a' volt Radom osz- Lengyel országban , Volhiniában, Horyn vizénél.
tályban,...
Tient de Morde, iszonyú bércz Deraznia , mvs kis Lengyel
orsz.ban, Podoliában, Wob*
Helvetiai -Wallisi kant.ban.
Tienta, Gyenta , kir. Kamarai zeck vizénél.^ - ■
mvs Temes Várm.ben Ver- Derbem, Darband, Kánság
seczi jár.ban , Dettától i/e Ç Fejedelemség) a* N. Регmfd. Oláhok és német. lak- zsiai Schirvan tartom.ban
}ák,Bezava folyó mellett egy Kaspium tenger mellett, és
görög nem egyesült pléjb. és Therbagh, Rubat fók mel
templ.'mal , és egy «zámtar* lett; 6 négyszegü mfd nagy-sága; ga/.dag borban, sá-*
tói hivatallal.
fránban , selyemben , gyap-»
Dehtab , l, Tantah,
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júban , sós lavakban. A'
nel , érczes kövekkel (Cadmia) , mézzel , gipszel %
Fövsa
iDerbent, (4.3= 55' E« Sz« 65o
márvánnyal, porczellán fóldel, szarú kövel. A' füves
5' K. H.) a' Kaspium tendombok sok szarvas marha ,
gernek partjain fekszik
és juh nyájokot taplálnak.
alatt,
köfa-egy he gy
Fö vizei: .Derrent , melly
hazai faragott
lai és
Itövekböl állanak , és 16 —
a* tartományt két, reszre
osztja, Dove, Trent, Er50,000 lak. vannak, a' kik
vash ; a' fövsa
inkább a' Házi gazdálkodásból , és kézi mestersé- Derby , 11.000 lak., Dervent
gekböl , mint a' kereskedésmellett', jól épült, és sok
■ bol szerzik eleségoket. . Figazdag familiákkal; van 1
gyelemre méltók az itteni . íigyelmet érdemlô selyemmalma , mellynek vannak
Iiosziklákon vágott víz ár' kok , és vágott kövekböl
26.586 nagyobb kerekei, és
fövenyes mész nélkül ke- •97.746 kissebb járó kerekei ,
és minden
perczenetben.
ményen építetett 30 láb ma
ri gogságú , és igen vastag fa- ■ 221.178 Yard, azaz 512.124 \f%
lak , meliyek az itteni he- ïàbnyi selyem-czernát bocsájt
gyi vártól a' kaukazusi bérki. Vannak ezenkivül itten
c.zekig nyúlnak , és hajdan
porczellán és ko fabrikák ;
fi' fe,kete tengèrig terjëdtëk , • harizsnya szovési^ fonási ,
ésmárvány pallérozási kéz, a' mint mondják. Ezen tá■jékban van egy két erôségek- mivek,czin,bádog fabrikák;
*töl védelmezett bérczi szoüz a' város szaladós keresTos általmenetel is , melly
kedést is.
Kaspiumi kapunak nevez- T)erciif¡a , magyar falú Csaló
közben , Posony Várm.ben
/ tetik..: >-'■>
alsó szígeti járásban, So"%berbet, egy a' 4 kalmuki famorjától 3 ora; c.supa ne? miliákból Orosz orsz.ban
mesek' , Iakhelye, Ttten ta4.900 sátorokkal.
láltatnak sok vad réczék ,
l&erbjrfchire, Grófs. Angliában ,
• északra Cheschire és Yorknyúlak , snepfek , 's a' t.
egy egészen katolikus Pléschire , keletre Notting
ham , és délre Leicester
bániával.
"Varvik, és Stafíortschire , Deregnyö, Drehniow' , ma
ny ugotra Stafford és Che- ; gyar ravs Zemplén Várm.
^chice határi köztt ; 40 négy- ben N. Mihályi járásban ,
szegù mfdnyi , 10 vssal és kis
Nagy Mihályhoz 3 óra. F.
vssal, 211 Ekklezsiával, З3.
U. Lenyey fam. lak. Ma
^91 ház. és 161.142 lak.kal.
gyar reform, az Udva mel
lett egy kastéltyal ; a' kör
Csak a' déli része termékeny ; vannak szántófold- zel fó Latorczában vannak
jei kiváltképen árpára nézsok halak. Vannak itten
Ve; derék füvelö vidékekszép mezök és erdök , 's 1
Jíel , és barom légeltetokkel ,
malom is.
ínellyek közül a' Dee part- Tierenburg , hajdan uradajánál
lévôben a' becses
lom a' Halberstadti Fejedelemségben , azután kan^
sajt készül. Az ész. és nyug.
ton Blankenberg kerül.ben
tájékok bövelködnek ásváSaale oszt.ban , a' voltVestr
aüy okkal , mint : vassàl , ve•V*s jrézzel , ónnal , koszénfáUa Királys.ban, 4 hely
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eége&kél , és 4.325 lak.kal. kis ys Barba tart.ban , Bar*
bariában, 42 mfdnyire kel. re
ïôhjelye
. t. ' 'i- t- .. >"
Bingazitól, egy fertálynyira
ïereafiurg , (,51? 52' 40" .E. Sä.
es 28o 33' a3? K, H.) ve egy a'tengertöl,egy hitván kikö«
kir. uradulmi hàziiaï^ 1 tem- tö torokkal, mellyen csak
plomrrnil,i ispitállyal,melly- Íó idoben lehet bátorságohez templora is van , 1 Pós- san yasmacskát ereszteni»
tára gondoskodó hivatallal , A' vs falaitegy patak körül398 ház. és 2.a 6, lok. , а' folya, vannak édes vízfor*
rásai is. A' vsnak kellemes
1як hözött 21 zsidó familia
vidékin igen szép kertek
van.
vannak
;
egy TripolisiT)erecske , Draszmarkt , Ra.tôl
függö
Basának
lakhesïendorf, mváros Soprony
lye
,
a'
ki
kies
mint
egy .
Várm;ben , felsö járásban ,
.
6ö
mfdnyi
hosszaságú
»
. '*
Rába vizén kiviül, 1 1/4 óra.
Ugyan annyi szélcsségü kör»
N. Baromtól. F. IL. H. EszЕгец
terházi ,'768 l.Nénaetek , kat. nyéken : uralkodik.
kbrnyéken száraláltatnak
tulaj don plébániával. ,
"Dereczniti , vs 100 haz. Horyn . до,ооо sátori a' Beduinusok
seregének, a' kik nngyon
fó mellett, az Orosz Volhyhadakozók, és igen gyak-т
niai Helytartóságban.
•
egymással
tzivodór
D erencsfítt , Drecsán ,! ffelú Gö- : тап
harczbais
elegyednek»
mör Várm.ben Bhdogh víze
mellett , Dobóczhoz közel , Dernethal ,. helys. a' Fran, alRima Szombattól 1 mföld. . só Seine oszt.ban., 600 ház.
5000 lak., posztó és gyapjú
F.. U. G. Kohári j es más
takaro fabrikákkal. .
fàm. Lak. Téfcok , Magya; rok. kat. , es Ev. Sohkallyal, Demis y hitván vs , és hajdáni
, Knin Grófságban
borflával , hordókkar y '» eróség
más fa edényekkel ¡keres- Dalmatziában Cicola folyó
mellett , melly itten esztenkêdnek.
' , ::{.¡ -r
dônként a' mezokre nagyon
Tierg , nágy tó Hibérniában ,
mellyet Scharion fó formáí kiárad.
Connaught , és Munster ha- Demd , falú Torna Várm.ben
Kassai járásban , Rosnyótól
tárai mellett.' .г 'м-1 1/2 mfd. F. U. G. AhdrásBerg , 1. Dirg. !,:.-, ' .i
sy
, lak. kat., 1 kat. tempi,
Bergasp , vs a' kis Perzsiai
mal , 1 malommal , vasbá-,
Sedhestan tart ban. .„ •
Berhtistan , Schusistan > nyu-i nyával , 's több vashámogot Perzsiai tart. > ' •
rokkal.
Berkin , némelly csak nevérôl Dcrpt , 1. Dorpat.
esméretes tart. Nubiában, Dert v. Dart, jetes, jól épí-.
. kozép Afrikában , keletre tetett, 's jó éló falú BahiAtbarátpl Takacze , és Ma-; reh tart.ban alsó Egyiptomban;bal partjánál Nilus N.
reb fók kbzött.! .
Bermapatam , Mapalet , füg- ágának , keletre az újjanon'
getlen Szerecsenek kis or- formáltatott Edko tótól .
szágának fóvsa , Cananor a' melly a' kôzép" tengerreí
és a' Nilussal öszve köttetik,
tart.ban , kel. Indiában.
Berne, (32° 45' 30'' É. Sz¡. és Versau , 1. Dirschau.
39° 44' 50" К. H.) a' Spa- JOervent , fó Cumberland Gróf
nyol orsz.ból kiüzetett An- ságban Angliában , ered a'
P.ervent- filis bérczekbe^
dalusiaí 'Maur októl épitetett
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■ Depventvater tón Tíeresztül Desdan ftagy falu szélly'et szórt
lbly , és ■ Workingtonnál a' há/.kal a' Dalmatziai Göre/,
Hyberniai tengerbe ömlik.
tart.ban, i plébaniával , é»
$)ervedtwàter, tó az AngolCum- ÎJ. malmakkál.
,4.
- berland tartom.ban , melly Dése ,' fó Egyv Belgyiom KiDervent fótól , maga erede- rálys.ban , Jülich tart, szé- tétol nem meszsze, formállein ered , - és Herczogen-tatik.
buschnál a'Maasba szakad,
, Dees , Dyesch , -Diony- Destade ,' К Desiderade. - ä
• siopolis , mvs Erdély. belsö Desenczana, mváros , a' Lorh- gzolnoit Várm, azen nevü bardi Velenczei országbart ,
• ;Íárásban, Saraos vizénél ,
Bresciano tart.ban ,- a LagoBécst0l g4:Pósta. Nemes birdi Garda mellett , .3.400
tok , tulajdon tanáccsal ,
lak , jó bora és sze'p halai
Várm; '-és Póstaházzal, kat.
vannak, kereskedlk gabóés ref.1 pléb. és iskolával.
• naval. » .*?
ЮезацимИего , fó a' ,Giratimala Desiderade, Désirade , Dése&Aüdientziában Esz. Ameride , (azaz : az óhajtott , rne'rt
kában; másképp Rivier de
az elsö volt azon szigetek
Saint Jean-nak neveztetik.
közzül , mellyeket Colomb
A' nagy Ni<:araguából ered ,
Kristóf második útazásában
a' portékáknak Mexikóból
i493 ftltatált) Frau, szigefc
Havanába- vitetésekre n'aN. Indiööan , (16* as*B/Sz.
gyon alkalmatos és alMar
61o 20' R. H.) 4 Frammfd
del Nordba (ész. tengerbe)
hosszú, l ifz szél. i788ban él. ömlik. ) -Sr. -...er
■
tekitten, 21.3 FejéreK , (53
■Desaguadero , fó Déli.Ameri- - Indi'ai szerecsenek ( Mfci• kába-n , eced az Andès bércz- , I I^ittoü.j> , !. 92J6 B.abs¿olgái< ;
bol Ghili tartom.ban , és a'
varinak helyés kikotöK FolMagellaní tengerbe szakad.
d^ ámhár sovány, terem
Í)ejáignas^, vs a' Franczia Argyapjút , kávét , nádrrfézet.
deçhe oszt.ban, 683 ház. és A' szígeteHi i8o8.36-kán.Muí«
3.440 lak.kal.
tziiadnak az Angolyok elDstbarough mve az Angol Bufoglalták , és a' Lakosbk
'ckingham Grófs.ban -, egy
megesküdte'ttek , hogy egypápirosífabrikával.
1
gyik hadakozó félhez sera
Dísjk/ш > •'. Besifodina > . falú
hajlahakY '
<■ bebö Szolnok Várm.ben , Desio , kis vs Lombard. VeErdély orsz.ban,. Kolosválenczei orsz.ban , Majland> á vivo orsz.iiton , Déstói hoz közel Sevese és Laral/i 1 ora, rész szferént Kir.
bro fók között.
Kamàra, rész szerént Ne* Heina, Mellék foja DnepermésFam. jószága , lak. Ma- nek az Orosz Birodalomban.
gyarok , Oláhok , kat., ref. Desnak , LTessen.
és óhitüek , tulajdon plébá- Despotat , kis tart. Livadiániákkal, és póstahivatallal.
ban, Görög orsz.ban a' JoHe^yei köztt gazdàg a* só- niai tenger partján ,- Levanbányája.
to, és Prevesa tengeröblök
X>e*chkin , Desczkin , kerüíeti
között; 1699 ólta a' Törövs az Orosz Orel Helytar- kökhöz tartozik.
tóságban , az Oka meílett , "Despo- Ihag , Balkan béreznek
70 ház. és 500 lak.
ága Török orsz.ban.
tisschnemi út , U,Ania)3,
Dessau, (31° 50' 60" É. Sz.
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29e S6' 46" K- H.) fövsa es
Werra fónál, 300 ház. é»
kormányszéki belye Anhalt 2.200 lak.kaUSzéke a' tartoDessau Herczegségnek , egy mányi hivatalnak. IL tea
kies laposon a' Muldenál, van 1 Gymnasium, ése'támelly nem messze töle az jékban vannak márvány
Elbe vizébe foly ; van 9000 h.
bányák. Ezen helyet a' ré
és 9.120 lak. , melly ek kögi Teutoburgnak gyanít j.ik t.
zött 1000 Zsidó. Három réhol a' Római Generali*
szekböl áll : ó vsból, új vs- Q. Varus , a' Német Herr
ból , és Szand nevü külsö
mann v. Arminus yezértol
keményen megverettetett
vsból. Jelesek a' kormányszé
Christus születése után 1%
ki vár és épületek , 1 fö
esztendöben.
oskola , új asido oskola ,
a'posztó, harizsnya , kalap , Detrekô , Blasenstein, mvs é»
tobák , arany és ezüst-ve
régi kastély , meredek körési fabrikákkál. Lak. lazatz sziklán Posony Várm.bea
í'ogás és gabonával való ke- és járásban , mellyhez csak
reskedés. által nein kevés egyetlen a' menetel egy má»
kastélytól , melly ugyan ahasznot szereznek.Egykor hi
res volt a' Basedov intézete zon nevü, és hasonlóképszerént 1774 állított Phi- magos kñszálon 400 lépéslanthropia(ember szeretet), nyire fekszik amattól ; ede a' melly 1793. öszve ros- zen vártól egy egész urodalom veszi nevét. F. U. G.
kadott. E' vsnál vannak a'
Lousium és Georgium mu- Pálfi , számlál 1800 lak.
Iató kastélyok, Angoly ker- Detroit, Fretum , tenger szotekkel.és egy Gáliczko miirúlat.
Detroit, fó Canadában Eszaki
hellyel eggyütt
Amerikában , melly a' Hu
Destedt, plébániás falúKremmron tavat a' Sinclair tóval ,
lingen kantonban , Braun
és Erie tóval öszve kauschweig ker.ben , Oker oszcsolja.
tályban , az elöbbi Vestfáliai most Hannovera Kir. Detroit , vs hason nevü folyá
mellett Canadában , 300 ház.
ságban , 58 tüzhelyekkel ,
rosszúl kirakott utszákkal ¿
426. lak.,- és 1 nemes udvarral, mellynél egy i el es. mellyekben néjcyszegü tuskófcból lévó útak is találPárk (mulató erdös kert)
tatnak , erös palánkkal kövan.
rül vétetett ; van négy ka*
Deszna , Deszin , Oláh mvs
púja erös tuskós házokkal ,
Arad Várm.ben ,
Tiszán
és egy kis négysz,egletü vá-*
tulsó járásban , Aradtól 10.
ra a' szegleteken , bástyákora, az Erdély országi hakal, mellyek közül mindetároknál , egy Görög nem
nik egy kis ágyúvaí diszeseggyesült píébániával és
kedik ; minda/.onáltal ezen
templommal, és x vasháegész erosítés csak az Indumorral.
sok eilen szolgálhat. Ez a'
beterh , mvs a' kel. Frísiávs egy szembetünö keres.»«
{ ban , 1 evang. templ.mal ,
kedési hely , 12 kereskedfr
és 813 lak.kal.
hajókkal bír. Van itten egy
De Tierra , I. Juan Fernan
templom a' katolikusokszádez.
mára , egy pedig a* HuroDetmold , ío vs és kormányszé
nokera. A' vidék köröskörüt
ki helye Lippe Grófságnak

J- 4fc lapos. A' közel levó fók és D eu lernende > kis vs 140 báz
más vizek még raalomra a' Francz. Eszaki oszt.ba.n¡
sem alkalmatosok ugyan,
a' Deule hajókázható fóna]
de bövelkednek jó ízú haa' Lysbe szakadásánál.
lakkal ; soban nagy a* fo- Dentina , falú az Orcsz Моз
gyatkozáea. .
kau Helytartóságban , a
Detroit de Maire, Oe)> &SY
bol 1616 a/. Orosz Btroda
hires út Már del Nordtol
lom és Lengyelorsz. közöt
Mar del Sur felé Amerikábékesség köttetett.
ban. À' déli Amerikának Deúren , vs az elöbbi Francz
csuccsán fekszik a' Magel- Ruhr oszt.ban , 3.500 la.k.,
lan tenger szorúlattól oída- posztó , vas , é> papiros fa>
laslag, a' Statusok szigete, brikával.
és a' Terra de los Fuegos Veut, Hollandiai réz репл , :¡
nagy sziget között.
krt ér Bécsi be< s szerént.
Delta, Gyedu, mvs Temes Deutichem , (51» 58' 16" É. Sz.
Várm. Verseczi járásban, és 23o .5.5' 47" К. H.) kis vü
Berzava vizénél Sz. György Zütpheni Grófs.ban, F. Y»'
ésBánlok között; kat. pléb.
sel tart. , Geldriai tartom,
póstahivatallal,termékeny
Egy. Belg, orsz.ban , váraiföldel ; a.' kir. kamaránák nak falai leomlottak , 1.3.50
Denta uradalmához tarto- lak. , 1 glóbis , és bomba
¡rik. —
öntö mühellyel.
J)etteibach, Teitelbach, kisvs Deutsch- Altenburg , 1. Altena' Menus ( Mayn ) mellett
burg.
a' "Würtembergi Nagy Her- Deutsch-Boran , falú Cseh orczegs.ben , Würczburgtól 2
szágban Pilsen ker.bén , egj
mfdnyire , 2.130 lak. , szölsavanyú víz kúttal.
lômiveléssel , és egy búcsú- Deutsch - Bred , (Niemeczk\
Íárók templomával.
Brod) , kir. szabad vs Cseh
Dettenheim , mvs Pappenheim
prsz.ban Czaslau ker.ben
Grófs.ban a' Bajor felsö Duköfalakkal , 402 ház. 2670
ha ker.ben. Ettöl nem meslak., egy posta hivatallal ,
£ze fekvö Graben falú meli pompás dékán templomíett iáthatni azon csatornya mal ( káptalan templom ).
maradványát, melly által A' lak. Csehül és Németül
Nagy Károly az Altmühlt beszélnek. A' ioldnek kozépRednitztzel , és kovetkezésszerü miveíésébñl , és a'váképen a* Dunát Rajnárasi mesterségekból élnek.
val e'gyesíteni akarta.
Közel a' városhoz Zsigmond
Dettingen , faíú a* Maenus
Császár 1422 Zsizska által
(Mayn) mellett Aschaffenkeményèn megverettetett.
burg Herczegs.ben , 280 lak. Deutschendorf, v. Poprád , a:
- Esméretes az í743-dikiharcz XVI. lengyel vsok közül Szeáltal.
pes Várm. ben a* Tiszán int)ettva , népes mváros Zolyom
nen , nem messze a' Poprac
Várm.ben alsó járásban , fótól , mellyen egy ко Jiít
Véghlesshez 1 3Д óra. Nó-„ nlegyen keresztül ; egy kat
grad Várm. határán. Eszés evang. templ.mal. A' laterházi Herczegs.hez tarto- kosok Németek , és eleségjo.
kiít
2 kat. templommal ,
ket föld mívelésbttl, páliní üveghutával , és 5487 lak.
ka fözesböl , vászon szovésít&h Beszterczei megyében, bölj é» raá* kési mesterse
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gi Yoglalatosságokból szera' déll Adriano blrcznél e-^
zik. Az itteni erdönek györed , Placentia elött elfoly ^
és azután Cantabri tengernyöru a' fekvése. Ezen vs'
be szakad. A' másik Astutájékin többször próbáltak
riában ered Galicia határi
bányát nyitni, de mindég
jó kbvetkezés nélkûl , 890
mellett , és Oviedónál azOveval eggyesül.
evang. és 28,5 kat. lak. Van
Deva , helys. v. kis vs Biscal papirosmalma
Deutschen - Ofen , Deutsch-Noyában egy kikötö torokkal
l'en , szabad urodalmi , és
Gúipuscoa tájékon Spanyol
igen hegyes falu Olasz orsz.
orsz.ban Devának a' tengerban, felsö Etsch oszt.ban ;
be omlása mellett.
fával kereskedése Olasz orsz. Déva , Decidava, Schloszberg,
ban nagy.
Diemrich , Dyeva , (450
Deutschkrone , lengyelül Wa8" E. Sz. 40» 45' K. H.) nagy
nèpes mvs Hunyad Várm.
lecz , vs a' töle nevezett ker.
ben , a' Prusz. Netz ker.ben.
ben Erdély orsz.ban Maros
Deutschleuthen , csekély Urodamellett , 3,400 1. régi várral,
lom Ausriai Sléziában.
és veres réz bányával , ¡ff,
órányira tölle ; van egy kat.
Deutsch Liptsch , 1. Liptau.
reform, és görög nem egyeDeutsch Lugosch , l, Lugosch.
sült Pléb. egy kir. HarminDeutsch Neudö fei , (Német üj
czaddal,Várm.házzal,és pos
faluj , falu Cseh orsz.ban
ta váltással, Lak. Magyarok
Leutmeritz ker.ben , 22 h.
és Oláhok.
Itten 70 köszenet ásnak.
Deutsch-Neukirch , (Német új Devecser , Devetser, (4?C'5'3V/
templom) Lichenstein ЙегÉ. Sz.) mvs Weszprém Vrm.
Jt 1
TLeobi
ч
Jl !1_
1
czegi1 mvs OÎI-f-J
Siléziában
ben
, azon nevü
jár.ban
,
schütz ker.ben 700 lak. és Pápához 3 óra , Torna viz»
mellett jeles szölö mívegips bányákkal.
léssel , és jó szarvas marha,
Deutsch-Nofen , 1. Deutscheniuh és ló tartással , 2180
ofen.
Deutsch- Rasselvitt , nemes ys kath. lak. 1 kat. pléb. templommal , és egy leomlotb
Siléziában , Neustadt ker.
várral , Gróf Eszterházié ¿
ben , nagy búcsús csudatéennek kastéllyával eggyütt.
vö képpel.
Deutsch- Wagram , I. Wagram. Devecser egy német falu i*
Baranya Várm. ben , a' PéDeutsch- Wartenberg, 1. Warten
csi Székben alsóMagyar orsz.
berg.
Deutsch- Wiesenthal , vs a'Szász
ban , kozépszerü' nagyságút
érczes-bérczben egy patak
1. kath. tempi. mal. Erdély
által választatik el Csehorsz.ban neveztetnek. így1
egynehány csekély faluk.
Wiesenthal vstól ; vannak
bányái ón és ezüst érczre , Déven , Divin , Theben , ném.'
vasra , kobáltértzre , ezüs- mvs Pozson Várm. ben és jár.'
tös ásványra ; 's csipke azö- ban , Posonytól 2 óra. Movései, és gyapott fonásai.
rava vizének Dunába folyáDeuxponts , 1. Zvvey brücken.
sánál 1400 kath. lak. i kat*1
templ.mal y Harniinczado*
Deuz , vs Rajna osztályban ,
Kölln vs4nak áltellénében ,
tisztséggel régi kastélíyaj,/
jeles szölö míveléesel, és Tü-»'
Rajna mellett 2000 1.
rök fo'nál-muvel. A* Üozeé
Deva , két fók Spanyol orsz.
ban , mellyek közül égyik fekvö Kobel hegyeni gyak-"'

ran találni kÖve vált ceiaz ész.kel. gazdag ásványokkal. Az ész. Devoni szarvas
gákat.
DeW/z, Divin, mvs és omlott marha tartás nagyon bevár Nógrád Várm.ben , Lo- cses , és a' vajból és hízó
sonczi jár.ban , Besztercze- marhákból való jövedelme
bányai úton , Vámosfalvánagyon szembetünö. Asvától 1/4 mfd. F. U G. Zichy,
nyi termési : faszén , cyder,
és Balassa. Lak. Tótok , kat.
czin , veres réz , vas ¿ ón ,
fegy hutával 's elegendö fáfestö ércz, (magnesium ochval , és legeltetövel.
raceum) pipa agyag 's a' t.
Dtventer , hajdan mvsa felsô
A' gyapjil materia fabrikák
Yssel oszt.nak a' Holland iai nagyon lesülyedtek. A' parKirs.ban , késôbhon az Ystoknál derék kikötök van
,sel torkolati oszt.ban , és
nak , és a' több' hajókázhamost felsö Yssel tart.ban , tó folyók között a' legnaBelgyiom orsz.ban, egy kies gyobbak Tamar , Ex , és
tájékon Yssel mellett, égy
Dart.
hajoi hid rajta. Meg van Dewedaschis , v. Devedaschis ,
erosítve , vannak 7 tempi.
faz az : Isten* rabnéji) , In-*
• л 200 h. éskbzel8287 1. a' kik diai templomoknál rendelkülÖnösön a' vászon szovés- tetett tánczosnék, kiknek
böl élnek ; vas öntö- mû- legelsö foglalatosságok az p.
• helyt is tartanak, születési hogy ök mind azon temfölde Gronovnak , Deventer
plomban, mellyhez tartozJakabnak , és Bronkhorst nak , mind az útszákon ProEvradnak ; Kempis Tamás
cessziókor a' bálvány képv
elotttánczoljanak , és dicséitten tanitott , 's meg is
retit és cselekedetit ezén Isholt.
s
tenségnek énekeljék ; kéfc
T)eveze,vs a' Francz. Gers oszt.
ban, szölö míveléssel.
rangra oszlottak : az elsíi
rangbéliek a' legfelsöbb Is*
"Qevihassem , csak nevérol es
tenségek' templomaikhoz
méreles népség Sahara pusztaság belsojében, ész. Afri- tartoznak , ezek ézen templomok kbrében laknak és
kában.
gyermekségektol Ott nevel"Devils-Glen (the) 1. Wicklow.
Devizes , helys. az Angl. Wilt
tetnèk fei, a' muzsikában»
Grófs.ban , nagyon szembetánczban , éneklésben taníttünö legfinomabb posztófatatnak , olvasni és írni is
brik. barom és rozs kerestanúlnak , a' mi más ezen
hivatalon kívül lévpknek
kedéssel.
megtiltatott. Nem szabad
"Devon , Grófs. Angliában , ész.
csekélyebb rendu férjfival
rólés ész. nyug.ról a' Bristol
közösülniek kemény büncsatorna határa , délrol, és
dél-kel.rôl Calais tengerszotetés alatt. Nem csak az a*
koteleeségek, hogy bálvány
rulat, nyug.ról Cornwall,
kel.röl Sommerset, és Dor
képeik elött énekeljenek ,
és tánczoljanak , azoknak
set; tart 1*4П mid. 41 vst,
mindeninnepi pompájátneés Boroughst (kis vst) , 394
veljék , a' templomokat, és
Ekklézsiát, .51190 h. és 337860
oltárokat tisztán tartsák ,
lak. Déli része puha és terés virágokkal kiékesítsék;
mékeny,az ész. száraz juhlehanem a' mellett a' Papí
gelofcre szolgál ; a' kel. roasot és fôkép borsQt terem j saob ák tisztasájára is gondo t
viseí»

. vîselni, ée által jában ar 13raminoknak , a* kiknek haló
társaik is , minden asazonyi
szolgálatot megtenni. — A*
második rangú Devi-'daschiok, a' kikazalsóbb Istenek
szolgálatjában vannak, nem
a' templomokban laknak ,
hanem kivül azon egy önn
tetszésü házban , 'mindazáltal ugyan azon helyeégben ; tellyes szabadsággal
birnak és élnek , a' mittetszik , azt tesznek,, csak naponként meghatározott számúaknak rendre, a' templomba való szolgálatban
el kell járni , és a' nagyobb
innepeken , vagy innepi
processziókon minnyájokII ak jelen kell lenni. Ezek»
nek sem szabad tisztátalan
rendu férjfiakkal közösködni. S-ok pénzt kapnak az által, hogy mint tánczosok
és éneklôk , minden innepi
pompáikra a' fo rangúaknak és gazdagoknak elhivatnak, 'sa't. ; de mégtobbet szerelmeskedésôk által.
D* Wittsland, egy tartományi
kornyék új Hollandiának
ész. partján Polynesiában ;
alacsony fövenyesjkösziklaa,
a' természettól minden tekintetre nézve mostoha
módra ajándékoztatott tartomány , mellynek lakosi
a' legrosszabb állapotban
élnek. Nevé Wilhelm de
Witt-t61 van , melly et Ö
1628. talált fel.
T)exen , C540 .¿3/ ¿// É. Sz. 38a
12' 50" K. U.) falukel. Pruseziában Brandenburgi ker.
, ben, 20 h. és egy oskola mestereket-formálo intézettel.
¡Dejr , Algier, Tunis és Tripolis országi fejeknek nevé,
Ezen méltóság nem örökös ; minden vitéz katona
just szerezhet magának reá.
X>eydesheim , vs egy kastéllyal
UÜB. LbX. II. OAJl.

a' Haard mellett a' Mainzt
Helyt.hoz tartozik,Neustadt,
éa Wai henheim Itözött, jó
termékenysé é ôJeaméretes»
T>eynse , vs eggy. Belgy. oraz.
ban, Flandria tart.ban, Li»
mellett , 2600 lak.
"Dczaigne , Saignes, helys. Dome mellett, Franc z. Ardeche
oszt.ban, 683 h- Itt van még
a' Rómaiak ideje olta egy
nagy négyszegletü niagaa
épület , melly Diana templomának neveztetik, .
Dezima , Desima , 1. Rangasaki.
"Dezize , 1. Decize.
Dezna , Desna , fó Novgorod
Helytartós.ban az Europa»
Orosz bir.ban , melly Kioviánál a* Dnieperrel egyesül.
Diablerets , egy 9600 lábnyi.
magasságu bércz Sabaud.
Simplón oszt.ban, melly a*
18 századnak elsö í'elében
kétszer rogyván magától
öszve iszonyodást és halált
terjesztett.
Diagon , fó Moreában , Accomba vsa mellett áltfolyván, Alpheus vizébe szakad.
Diakovár , Jakobstadt , Püspöki mvs Slav. orsz. Veröcze Várm. haeonló nevü iárásban ; kies 's délrôl erdös
ronaságon fekszik , Eszéktöl délnyugotnak 5 órányira. 1700 kath. illyrus és német. lak. számlál. Széke a'
Diakovári vagy is Bosnia
és Szeremi törv. eggyes:jlt
Püspokségnek , Káptalannak , nevendék Papháznak,
és a' járásbeli Várm. fö Bírójának. Jeles benne a' püsp,
Szentegyház és díszes rezidentia , a' Káptalanbéli Urak lakhelye,, a1 nevendékPapságháza , holott az ifjúság az istenes tudományokon kiviil Filozoflában
es Magyar nyelvben is ok»
4
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tattatik. Vagyonpóstaháza
bátorságtalan tájékon feks-zik. Erös, van loooou lak.
is. Lak. réezint íoldmivelésJbÔl, részint mesterségekbôl kik kö/.ött sok Jakobiták
találtatnak; a' Basának s¿éugymint : szabóságból , tike és egy Jakobiták , és
márságból 's a' t. és kereskeNestoriánusok Püspokének.
désbôl élrek. A' vst és körAz itteni veres szattyán
íiyékit kis patak nedvili.
börök a'legjobbak Asiában
A' Diakovári vagy is Bosés az ezekkel való kereskeniai es Szeremi tbrv. eggyesült Püspokség ' Szerem es
dés,azután vászonnal,gyapju materiákkal és másporVeróczeVárm.ket és a'Pétertékákkal meglehetös.
váradi 's Bródi katona vidékeketfoglalja magában; 3 fö Diabres, vs a' Görög Epirus
és 9 al - Esperestségeiben ,
tart.ban , a' Törökökhez.
mellyekre fel vagyon osztartozik.
tatva, 8o pléb. 137610 hí- Dibischau , mvs Kaurzimi ker.
vekkeí, 6. Sz. Fereni z Prov.
ben. Cseh orsz.ban. G. RoS. Joannis a' Capistrano, és
gendorfé.
• .
1 Capucinus Szerzetes klast. Dice, n. Mogultól kel. Indiai
számlál. Káptalanja 8 tagtársaságnak
ajándékoztaból áll. Felszentelt Papjaitott sziget kel. Indiában ;
nak száma 150-re nevekedik. melly azt 1718-ban megeröDiamand , nagy szikla északi síttette.
. tengeren Martinique sziget Dickemai ke , vs a' Norvegiai
partyafeíé ész. Amerikában.
Christiania megyében vasmellytöl 4 órányi szorulat
bányákkal.
által elvált.
• Dickscove , szép, régulât kóveDiamant , Capo Diamant , Sutö Brittaniai kastély Jusiamatra sziget ny. oldalán lé- ma mellett Laudé Ahtában
vö'fok (a' tengerbe nyúló
az arany parton.
magasan kiálló száraz) A- Dickthaüer , (vastag tallér) a'
siában, ész. keletre. Malackbzonséges életben , nev«
ca tenger szorúlatig terjed.
egy Spanyol ezüst pénznek
Diameter , kozépen hasító ,
melly 1 f. 40 kr. ér.
általmér0,által!ó a' körnek T)icsd Sz. Múrton , Martinskét pontjai Fiözött ; a' kókin h, mvs Erdéjyben , Kü
köllö Várm.ben , alsó jár.
zép ponton által vont linea.
ban , Medgyestöl 4 \fi ora
Diano , kis vs Nápoly KírályKüköllö vize partjain. F.
ságban Principato oltrában
Apennini
bércz
mellett U. több nemes fam. Lak.
Magy. Oláhok, ref. egye4170 lak.
sült, ésóhítü templommal.
Diano , kis vs a' volt Francz.
Didam, (/;io ¿6' 38" É. Sz. és
Montenotte oszt.ban.
Diarbekir , Basaság (Pascha23° 46' 9" K. H.) falu Egy.
orsz.ban felsö
lik) Al-Dschesraban Asiá- Belgyiom
ban,i9 Sandschakságból áll, Yssel tart.ban. 2034 1. Enmellyek közül 8 ona'Kurdi nél áll azon köfal torony
Bég függetlenül , és örökö- mellyben Drusus Romai fö
sen uralkodik, fö vsa ha- hadivezér' hamvait gyanisonlóképen neveztetik. .
tatik, hogy megtaláltákleDïarbekir , vagy Karemid (37o
gyen.
55' 3o" E- Sz0 A' Tigris Dido , Lesgi, Status Kaukaziámelbstt pompás de felette ban Samuraforrása mellett.
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*Jiegyes, íooo familíák lakkevés ideig ítteú tartózko*
)áK,> kik sok vasat , salétrodott.
mot , puskaport és posztót Diekirch , vska 2,500 lak. Sukészítnek.
re mellett a' Franczii
t)ié , Dia Vocontiorum, (440
erdok osztályban posztó ,
4.5y 31"
es 23э a' 1,5"
és bör fabrikávaL
К. H.) Igen régi és megle- Diernel , fó Westfaliában , ehetös mesterséget üzö vs a'
red Sauerland határain a'
magos Förge hegyen, minthajdani Delphinatban , a'
egy orányira Stadtbergtöl
mostaniDrome oszt.ban Fr¿
orsz.ban, egy völgyben Dro
eggyesül a' Hapkevel , éa
ezen vson alól Paderborn
me mellett 3968 1. vászon
és gyapju materia fabr. és ker. határiba jô. Itten mavalami kevés kereskedéssel. gába veszi a' Twistet Höx
Diebach , mvs Hanauhoz 1 ífo ter, és Fulda ker. között
Geln Hausenhez 4 1/2 óra. által megyen , és Carlsfafennél a* Weserbe omliky
Rajnánálj G. Isenburg Birminek utána még elöbb
stein íakhelye.
Diebes loch , föld alatti üreg az Warme, Erpe , és Eder fóelöbbeni Stoíberg Grófság- kat magához vette.
ban; az; Arn erdöben kez- Diemensland , (van) sziget Audödik , és azért néveztetett
straliában, déli partján ujHollandiának, mellytöl, 30
igy, mert gyakran zsivá
mfd hosszú és éppen olly
nyok tartózfiódnak benne
széles több szigetekkel , és
Dibon i vs Arnontúl névezte
termékény köszikla bagotett ker.ben, melly Areolyokkal tellyes Basses utÍiolistól ész.ra feküdt , Pa7a által választatik el; nagyJ
aestinában.
Dieburg , vs Starkenburg Fe- sága 1259 ,□ mfd. Az éghajjedelemségben , a' Hessen- lat itt nyárban nagyon meDarmstadti nagy Hercz.ség- leg,télben mérsékfett. Földe
ben 408 h. 2240 1. ésbarom több helyeken igen termé
kény, egyébaránt keresztültartássaí.
Tiiedenhofen , 1. Thionville.
hathatatlan erdö fedi. A'
Dieditz , mvs Morva orsz.bari
nôyevényei , állatjai olyaBrüni ker.ben 156 ház. 1258 nok mint uj Hollandiában.
*lak.
•* egy DI!U
7- \JL
„.£_.i.' Diemerich , 1. Deva.
Pléb. es
jó szántó
foldekkeb
- themeringen , Diemringen , kis
"Diedorf, vár és nemes jószág vs a' Francz. Mosel oszt.ban
Eichsfeldi vidéken , Hasszia
Eiíel mellett.
határánál. Ehez kozel esik Diempor , Udiampor , helység
arria hires Hjilfenberg , ho- Kochinban , Malabar part
vá sok búcsú járások esnelt
ján, innensö Indiában, a' hol
1599 Zsinat tartatott a' Ta
Diego i- Ruiz v. Rodríguez
mas kef esztények , és kath.
(4çP 40' D. Sz. 800 52' K.
eggyesülése végett.
H.)kis Mascaren» sziget kel
Afrikában, 6 órányi hosszú DíV«w<//,Schültern,Némét falu
és kettönyf. széles , de ñera
Csallókozben Posón Várm.b
lakják. Itten gyakran talál
felsö Magyar orsz.ban Po
nak tengeri tekenös bék.á
són felé vezetó Orsz. utja
kot. Leguat Ferencz csudamellett. Itten készítetik küfi mint egy 200 esztendök- lönösen sok szita materia
Kel ezelött társaival egy
e' molnárok, ésszappanfô4é

innen a* Wîedback mellett
Zok számára ; A' bat. temp,
1600 1. Széke az orsz. Rendeszt.ként sok bucsújáróktól
• látogattatik meg. ..'
jeinek , most a' Nassau-Usingi föhatalom alatt van ,
Dient net-thai , völgy a' Salczach
, her. bérczeiben Bajor orsz.b.
és külombféle fabrikáji van
nak.
kopasz kószálakkal körül
falu Sileziában
' van véve,mellyek között a' Diersdorf ,
Nimptsch ker.ben egy ásDienten patak foly. Itten
sok vasérczet találhatni, es ványos ferdövel.
Dienten faluban egy vas Viersen , valaha a' Német birodalmi lovas viztézi Rendmühelyt, melly esztendönnek tisztsége , melly az Utként 1300 mázsányit dolrechti Balleyhoz tartozott
goz ki.
Diepholz , Grófs. a' hajdani
Velánban , egy mulatókasHannoverai N. Herczs.ben;
téllyal.
MünsterHerczs. Hoya Grófs. Dierttein , Tyrnstein, mvs Al
só Austriában felsö Mannes Minden Herczs. között;
bartsbergi negyedben, a'
elöbb a' Weetfaliai Királygághoz tartozott, de e' Napo
Duna mellett,hol S. Agoston
leon vesztével visszatért. 12
szerzetbéli reguláris Káno□ mfdken tart 15000 1. Fölnokoknak egy klatromok
de többnyire pusztaság, és
van. A' mellette levó hemocsáros hely , gazdagtur- gyen hajdan egy vár volt,
fában. A' lak. üznek ba^
mellyben Leopold Austriai
Herczeg a* megfogott Anromtartást , lud és méhtenyésztést és gyapjúczérna golKirálytl. Richárdotegy
ideig örzötte. Itten van egy
szôvést. Itt van
,
Diepholz , (52o 36' 30" E. Sz.
ónbánya.
és 260 8' 45" K. H.) nagy Diesdorf, klastrom , és Tiszthelység,"a* Hunte mellett,
ség a' régi Brandenburgi
nem messze Dummer tótól
tart, ban a' Lüneburgi hamocsáros helyen 284 h. 2000
tárok
mellett ,
az u1. és gyapjú fabr.
tán a' Westfaliai Királys.
ban. Benne 12 feie nemes
Dieppe , (49° 55' 34" E. Sz. és
18o 44' 29" K. H.) jeles , efeie polgári vérbol való Conrós vs a' Francz. Alsó Sei
ventualisok vannak. Az Ene oszt.ban 3000 h, és 20000
lóljáróné Domina nevet
visel.
• .
1. Bethune torkolatjánál ;
üz hering , skomber, stok- Diesenberg 1. Oesenberg.
fis , osztrea csiga'sa* t. ha- Dieskau , Pléb. falu és fö he
lá-szatot , és keresfcedést. A'
lye azon nevü kantonnak
lak. szép munkákot készíHalle ker.ben , Saale oszt.
tenek elefánt csontból és
ban , a' szélyel oszlott
szarvból , tengerikompaszt
Westfaliai Királys.ban, egy
(észak mutató) czirkalma- ispitállyal 51 házokkal ,
kat , és derék csipkéket. 2,58 1. és egy nemes telekVannak itten -igen ráterkel, mellynél egy jeles ermett tengeri hajósok is.
dös kert díszlik.
Dieppenbeck , kis vs a' VoltFr. Diesten , Damasia , mvs-felsö
Ourthe oszt.ban.
Bajororsz. Isar ker.ben Am
Dierdorf, vs , és kormány szémer tó mellett, közel 1000 1.
ki lakó helye a" Wiedruna' kik igen szép feiér fazék
keli Herczegnek , a' Rajnán
portékákat készítenek.

Diesenhofen , ( 47O 47' E. Sz. . Brandenburg eröse'g.
és 26o 30' 15" К. H ) kel- bietenhofen , mvs Bavariában
lemetes ,
és meglehetös
Reczat kerül.ben a' Bibert
I nagyságú , mestcség üzö
mellett , egy' várral.
városThurgau kantonban, Dietfurt , Theodophorum ; kis
Helvetziában a' Rajna déli
vs Bajor orsz.ban Regen ker.
partján, Stein, , és Schaffben, az Altmühl mellett,
Kausen között; hajdan a'
800 lak., a' kik a' szántás8 régi kantonok védelme
vetésl , és haromtartástnaalatt állott , de máskép
gyon üzik ; 170З. itten a'
ezabad vs volt. A' lakosok
Bajorok az Austriaiaktól
elegy es vallásúak, mindmegverettettek.
, azonáltal a* kath. legkeve- Dietiçheim , Salm-Krauheimi
sebbek.
r
fejedelmi falú Badeni Main ,
X>iesr , Distemium , (50o 59' É.
és Tauber krrületekben , 155
Sz. és 22e 25' К. H.) kiház. , és szöllörnivelessel,
esiny, de jó élô vs Bra- DietAirch , 1. Diekirch. , ;
bántiában , Denier fó mel- ~Dietmansried , mvs Bajor orsz.
lett , a' volt Fran. Dyle oszban, Iiier kerül.ben, nem
tályban. Itten jó posztok és
meszsze az Illerlöl, 1,200
harisnyák szövetnek.
.
lak.kal, és sok.igen. ,14."
"Diest , fó a' vólt Fr.Rajna tortogattatni s/.okott 1q vásábolati oszt.ban , melly a'
rokkal. .
Doramel és Aa egyesülések- Dietrichstein ,- puszta vár egy
bol származik , és Ereve- hegyen a' felsö negyedében
coeurnél a' Maasba szakad.
Carinthia Herczegségnek a'
"Diester ,* Deister , sokfávalfeDietrichsteini Herczegek, ée
dett bérez Calenberg HerGrófok familia háza , a' kik
czegs.ben Leine és Weser kölegfelsöbb örökös orsz. Po
zo tt, Vestfália határi mel- hárnokok
Carinthiában ,
lett.
.
és legfelsöbb örökös tartoDietendorf, Altdietendorf, famányi vadászmesterekvollú Gothai HeTCzegs.ben Арtak Styriában , és az Ausfelstadt mellett, 240 lak.,
triai örökös tartományokgyapjú , gyapot , selyem ,
ban szép iószágokat birtak.
harisnya , Spanyol viasz , Dietsvhin , Tetzen , szép , kekalap , viaszos tafota, italrítetlen vs Elbe vizénél ,
nemük fabrikákkal ; Iteres- . Leutmericzi ker.ben,, Cseh
líedik füszerszámokkal , aorsz.ban , szép magas kôrany, ezüst , és aczél por- sziklán fekvö várral, Thun
tékákkal is. Közel van hozzá
Grófé. Nagy gabona és fa
a' Herrnhutok szállitványa
kereskedése van Szász or^Neudietendorf, Neugortern ,
szággal.
Gnadenthál
£ к egyel em Dieu v. D'Fieu, csekély szivölgy) , Ci°° 53' 28" É. Sz.
getec ke 3 1/2 négyszegü mfd
*8° 34' .51" K. H.) gyapjú
a' hajdani Eoitou tartorm.
és gyapot fabrikákkal, 'a
nak partja mellett Francz.
a' többi.
orsz.ban, most Vendée oszDietenheim , vs Iiier mellett,
tályhoz tartozik.
-,
és Fugger-Dietenheim Gróf- Dieule fit , vs ä' Francz. Dronak lakhelye Bavariában,
me oszt.ban , 2.847 lak. , Fa
lller kerül.ben , 246 ház. és
yánce (nem jó féle porczel1,900 lak. ; mellette van a'
lán) , posztó t és kalap fa

farikákkal , és ásványos for- ¿gne, Dinia, ("44° .5' 18" Й.
Sz. és 23o 54' 41" К. H.)
rásokkal.
kis, igen régi, de gyönyÖT
J)ieuze,, Decern pagi , (48°
ßo< E. Sz. 24o 20' K. H.) kis
rü vs a' Francz. also Alper
sek' oszt. ban , kofalakkai
ys a' Fran. Meurthe oszt.
j)an a* Seille mellett , 300 és tprnyokkal körül véve
ház. és-34QO lak. , jó sósfor- egy yölgyben Mardárie és
Bleone fokoknál , a' bérczrásokkal , nem messze Lin
der tótól , mellyben iszonyú nek alljánál , van 3.700 lak,
és 3 külsö vsa. Itten van
nagy porityokát foghatni.
ftiex , hajdan Herczegs. , most nait hires, meleg ferdök ,
Grófság ; eddig a' Nassau- azután vas, kés , bör , és
Oránia Fuldai Herczegek- nem jó féle porczellán
fabrikák. A' város meglehez tartozott , Nassau Her
czegs. ben a' Lahne mellett hetösen kereskedö , és most
az úgy nevezett Wetterau- egy Püspöknek széke.
Ьап , |5 négyszegü mfd 15. Digne- Ket / fó Anan Császárooo- Jobbágyokkal ; a' Ñas- ságban , mellynek határait
sau-Usingeni fö hatalom a- Tunkin és Cochinchina кот
latt van.A' fovs benne
zött formálja, nyUgotró,l keletre foly, és 17o 30' E. Sz.
J)iei , Decia , Lahne vize mel
lett, X mfdnyire Limburgalatt a' tengerbe ömlik.
tóli '¿-500 lak, és 1 várral Digoin , vs a' Fran. Saone és
a' dornbon. Д' vs a' legre- Loire ogzt.ban, 216 ház. és
gulárisabb és legszebbek kö2.2.30 lak.
zül való , új és ó városra Di/en, Divio, (47o 19< 2,5" E.
Sz. és 22Q 41' $a" К. H.)
oszlik , még bír Római köfal
hajdan Dijonnais, és egész,
csinálmánnyal. Ezen város,
most С .eve Herczs.hez tar. Bourgogne fövsa, most реtozik ; 1/4 ór.ra innét fek- dig azaranydomb oszt.nak
Francz. orsz.ban j ékes ' teszik az Oranienstein mula
to kastély; itten találta- kéntetü , és igen szép vi
tik hires élofák' oskolája, 700 2.900 ház. és 21.000 lak.,
alma, és 300 kortvély fa-* Ouche és Suzon oszvefolyásoknál egy igen szép és ter
jakkaí , 's a,' t.
Dightan , vs Eszaki Ameriká» mékeny lapály kezdetén, 70
ban , Massachusetts Szabad Fran, mfd Fáristól ; formáStátqsban » Bristol Grófság» ja hosszúkás kerek, és az
ban, hajóépítéssel jeles.
új mód szerint van megerö?
pignano , tájék nyugoti part? sí tve; köre mint egy óráján délre az Istria Illyr. tart, nyi , 4 kapúja, \ erös kasnak; szükölködik viz nélkûl, télya, mellytöl védetik , 3
mégis termékeny gabonában, külsö vsai , és 80 csínos jól kiborban , fában , gallesben , rakott útszáji vannak, északi
gummiban , vadakban , és világositással , és nagy nyilt
halakban; ottan van
piacz.kal , mellyek között a'
Dlgnartoi, mvs egy Franciskán. Parade piacz , hajdan Kiés egy Capuczin. templom- rály' piacza rendes épüléteimal ,
egy ieles
Colle- veljeles; ezen állott valaha
gialis , és káptalan tern- a' XIV. Lajos oszlop, képe lovon. A' Püspöki templomon
plommal, egy váracskával
szélyes utszákkal, çs szép
kivül itten voltak régen 3
házakkal.
káptalan templpmok, 7рЦ

bánia templomok , 8 Apáteágok 's a' t. Továbbá jelesek : a' Charité, a' szép betegek haza, i tömlöczbk ,
2 nagy nevelö ház , egy nyilt
mesterség' és rajzolás' oskolája 's a' t. A' hajdatji vs
elött feküdt Kárthusiánok
gazdag klastroma most el
van romolva.. Láthatni itten még több részint igen
szép , részint nagy palotákot , és más választott épületeket. A' vs mellett vannak igen szép sétáló helvek ;
a' vs régi , és külömbfele
régiségek találtattak benne;
készítetnek : posztók , mindenféle gyapjú materiák,
harisnyák, gyapot bársony , gyapot czérna , kalapok , czicz, karton , muselin , csipkék, kártyák , vi-,
asz - gyertyák^ vas szegek ,
hamis
porczellánok , borök 's a' t. Hires
Dijonból a' mustár is ; melly
portékákkal valamint a'vidéki termésekkel kivált ,
borral, nagyon szembetünö
ltereskedés üzetik. Az oszfályi felsö hatalmon kivül
széke egy Püspqknek is , és
egy kereskedési ttírvényszéknek.
Tfijonnais , kerület a' hajdani
Bourgognében Francz. orsz.
ban ; földe igen termékeny ,
bövenfizetö , és minden nemü gabonát terem nagy
bóségben , derék borokat
is, sok fát és vasat; jeles
a' baromtartása is. Most alkotó része az arany domb
Сcote d'or) oszt.nak.
"Diketia, tart. nyug.Tatárságb.
Asiában, tulajdonChán alatt. ■
T>Uan, falu Sileziában Stei
nau ker.ben\ hires könyv
és festett kép gyüjteménnyel , melly Schweinitz
Grófé.
, ■

Dili , Dyly , nagy fó Achem
orsz.ban , Sumatra szigetben, Asiában; partjain tengeri rablók laknak.
Dilige, (j° 40' É, Sz. 99O xot
K. H. \ erôs vs Ceylon szigetben , kel. Indiában , kormányszéki lakóhelye Candi
Királyának.
Dilil, 1. Timor.
Dili , ió , a' volt Bergi nagy
Herczegs.ben , melly Wetzlárban a' Lahnnal egyesül.
DiUenburg , Grófs. a' Westerwaldban , a' hajd.m Westfáliai ker.ben , azután a'
Nassau -Diezi
Herczeghez
tartozott , u.tóljára alkot'i
része Bergi volt nagy Herczs.
ben Sieg oszt.nak : a' vetfes
réz , vas , ón , gálicz bányászat , és a' vassal való kereskedés a' t.irt.nak nasry
hasznot hajt; ezen Grófság
fövsa
Dilíenóurg , Dille fó mellett,
van 1 erös hegy-vára, 400
ház. és 4000 lak. , kik reformatusok;
itten derék
ménesek vannak, és 1 veres
rézhuta mív.
Dillingen, (48° 34" '7' É. S?,
és 28o 10' 14" K. H.) kö-,
zépszerü város Grófság ti-»
tulusával, Sveviában a' Du
na mellett a' felsö Duna
kerül.ben Bajor Királyságr
ban , melly az Augsburgi
Püspökhöz , mint rendszerént való fö lakóhelye tar
tozott ; van benne egy vár
1802-ig volt Augsburgi Püspöki fö Collegium is , és
egy 15,52 fundáltatott Universitás ; itt az 1740 kimúlt
János Perencz Püspök a' Világi nevendék Papoknak nei
velo házat is állított; lakosi 3.200, van tovább p ístayáltása ; 's széke egy tart.
mányi tôrvényszéknek és
számtartóságnak.
Ùilln, magyarúl Bela-Bánya,
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ïùrâlyi szabad bánya vs fei
a' Soane a' Gangesbe
sö Magyar prsz.ban , Nagy
kad.
Hont Várm.ben , 1.500 lak. Dinari-havasok , a' Karnioliai ,
és ¡ bányász tisztséggel.
es Juh Havas nyulása , melly
IDilUberg , vs es erôség egy me- Horvát orsz,ba es Dalmaredek kôszâlon a' Neckar tziábavonúl, meszesbércz,
mellett, a' Badeni Neckar
melly sok mállatságokot ,
ker.ben , egy katol. es réf.
(porhanyos érczeket) , bartemplommal.
,
langokot , paiakokot foglal %
Tùime , pénz az eggyesült E- npmellyeket elnyel ; ezen
azaki Amerikai Státusok- bérczben a' legmagosabb heban ér 10 Centet ; es îoDigyek: Welebir, Plischivime teszen egy Dollart.
cza, es a' nagy es kicsiny
\iimen, (nagy es kis ) , a' Kapella déli és nyugot.i HorFaröi szigetek közzül kettö
vát országban. Tovább ida
Norvegia mellett. .
tartoznak a' Kamentita Go"Dimitrt , Orosz erôsség a' Don
ricza , Verborvska Stafo ,
torkolatjánál , hajó épito .Petrova Gora , a Srini és
hellyel,
Sichelburgi hegyek.
THmitriew , vs az Orosz Gursk Dindigul v. Tmdakalla, tart.
Helytartóságban a' Swape
Mysore országban , Britti
mellett.
Madras Elolüloségben ,HinT)imiiana , vs , több mint 500
dostaniában , a' hol van
ház. , Morea félszigetén A- Dindigul, ( 10o %o' É. Sz. 9,5o
tsicolos bal partján hason
51' K.H.) erös vs egy kösziknevü völgyben , jeles a' Gölán, a' Malabarokkal narögöktol építetett számos
gyon kereskedik; es van t
¡oskolákkal.
Fran. kat. és 1 protestan»
Vimotika, 1. Demotika.
religiót plántálóknak felDim ingen , 1. Diemeringen.
állított intézet.
Diñan , ( 48o 1j' É. Sz. és 1 ,5o Dingding , hajdan Hollandiai ,
2)0' K. H.) erÖ3vs, és kerü- most Fran, sziget nem mesleti fö hely az Észak parti sze Malaccától Asiában ,
(Nord küste) Franczia oszt.
Malacca tenger szorúlatban a' Ranee mellett, 4.200 banfekszik, és kel. oldalán
lak. , fabrikákkal es keres- egy kikötö van.
• ,
ftedéssel. Itten minden esz- Dingelstedt , mvs, és föhelye
tendöben hires országos vá- a* hason nevû kantonnak ,
sár tartatik , mellyen sok
a' már széllyel darabolt
portélíák adatnak el.
WestfálíaiKirálys.nak Harf z
Dinant , f.500 .15' É. Sz. és 22o
osztályában, Heiligenstadt
4,5' К. НЛ kis mesterség-ü- ker.ben az Unstrut mellett ,
10 vs és kerületi fôhely a' 337 ház. és 1.160 lak. , kik
Franczia Sambre és Maas czérna , és gyapjú fonással >
oszt. ban , 3000 lak. a' Maas
len , és gyapjú szovéssel
mellett. A'.fô kereskedés a' foglalatoskodnak.
borökben áll. A' körül fekvö Dingle, mvs, és kikötö az Ir*
tájékban vanezép máryány landi Kerry Grófs. ban, Munés kobánya.
ster tart.ban a' Dinglebay
Dinapur , katonai szállás a' mellett , melly nagyon táBrítti Bengala
Elölülö- gos és sok kikötöket forsé.çben Baíiar tartomány- mál ; kereskedik vajjal ,
Iban Hindostaniában , a' hol hússftl, gabonával, és vár
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ezonnal.
és Dinteloortnál a' Volke«
Dingolfing , régi vs Bajor orsz.
rakba szakad.
han , alsó Duna ker.ben az Dinteloort , falú ugyan ott,
Isar mellett, З50 ház. és
1.4,50 lak. a' Dintel mellett ,
1.680 lak. , Itt77¿ és 932 esz-. és Prinzenlandban , melly
tendökben szent gyülekezemáskor az Orániai Házhoí
tek tartattattak.
tartozott.
Dingwall y mvs, 800 lak. Rosz Dio , Dionysiades , három ki$
Grófs.ban , Eszaki Skótziászigetek a' ko/ép tengeren ,
ban , Cromarty Firth (öböl)
Calabria melléfcén. Lakatmellett, és Couan fó niellanok a' tengeri rablók
lett , melly lazaczokat és
miatt.
fiistrángokat tart. A' lak. Dio Caesarea, vs Ciliciában t
en fonássaL és szántás veSelentis tart. ban.
téssel foglalaloskodnak.
Diois , alsó Dauphinéhez tar»
Dinketbühl , Tricollis , Zeapo- tozó tart. Fran', orsz.ban ,
lis, (49o 8' 37" É. Sz. 27й
melly nagyon hegyes, és >
59' 34" К. H. Ti vs a' Wermost Drome oszt.nak alkonitz mellett, Rezat kerül.
tó része. '
ben , Bajor Királye.ban, Diomedeae Insulae , szigetek
900 haz. és. 6430 lak. , széke
az Adriai tengeren , Apuliáa' tartományi lorvényszék- nak áilellenében,azitt temet. nek és szamtartóságnak ,
tetett Diomedes Királytól
hír gyapjú, kalap, és más
vették nevöket. Legnagyobfabrikákkal.
bika volt Trimetus (TremiDinkelscherben , mvs Bajor or- ti^ ; mellybe szám-kivette¿¿ágbaa , Rezat ker.ben a' tett Julia Augustus Cs. UnoCzusam mellett , 600 lak.
ka húga , tula] dan madaés 1 várral.
raiktól is híresek voltak.
Dinkira , meglehetösen szem- Dionysias , vs kozép Aegypbetünft, és arannyalböveltusban , Moeris tavánál.
kedö Királyság az arany Dionysiopnli , hajdan Cruni,
part ( Gold küste ) belsöjevs Bulgariában r Silistria
ben, felsö Guiñeaban, köBasaságban.
zép Afrikában. *A' lak. az Diós , alsó v. tóth , unter od.
aranyat a' partya viszik.
Windisch Nuszdorf , Dolne
Dinnamare v. Monte Seuderio ,
Oressan , mvs Posón Várm.
magas hegy Sicilia szigetben , Nagy Szombathi járásben,melly egykor tüzet okában, N. Szombathoz 1 \fi
dott, ésmost csakmégszelet ora. F. U. G. Pálfi, lak. tóokád.
tok , kat. Fekvése egy feDino , kikötö Nápolyi Calabria
löl bö termo szölö hegyek ,
citra tart.ban egy szigetmás felölpedig szép mezök
tel, melly tele van tengeri
köztt, kies. A' felsö Diósi
nyúlakkal ; szárdellák, és hegyból öt források fakadheringek fogatnak ott.
nak , mellyekböl egyik paDinslacken, ( 51o 34' É. Sz. 24o
tak a' vst áltfolya; part27' 26" K. H.) vs a' Rajnai
iain szép füszfás , alólcserosztban, 850 lak. , ésgyapfás berkei vagynak.
lú szovéssel.
Dióscori, kis sziget a' Jóniai
Dintel, fó a' Egy. Belgiom orsz.
tengeren , tulsó Calabria
ban , Mark név alatt a'
partjánál Nápoly orsz.ban,
Jíoogstraten к aptonból jön , Dioicurias , 1, Isgaur.

üp/tfj- Györ , mvs Borsod Várm.
ben , Misk'olczi jár.ban ,
. MiskolcztóL l mfd. egy leomlott várral, igen kellemetee tájékon , melly többféle gyümölcsfakkal , mint
dió , almafákkal , és szölö
íókékkel gazdag. Itten foly
el Szinva patak , mellyben
pisztrángok 's más jó ízü
halak vannak. Benne a' Ma
gyar országon esméretes kulacsok , az az : f'ából levó
boredények, mellyeket fenn
be lehet dugni , nagy böségben készítetnek , és a'
körül lévo vásárokra eladás
végett vitetnek. Itt van egy
ásványos egésséges ferdö is,
mellynek vize a' Bikki bércz
ész. oldalánál lágy melegen
forr. Lakosai Magy. és Ném.
E* vskában van egy kath. i
Görög nem eggyes. és i reí",
tempi, i Zsidó Sinagoga is ,
és a* Kamarához tartozik.
Nem messze esik tole a'Topolczai Sz. Péter Apátsá^a.
"Diotpolis , vs alsó iEgyptusban
tavak között Panophysis
mellett. 2) Diospolis magna,
v. Thebae , vs 's elsö Királyok'
lakhelye
kozép
^gyptusban. 3) Diospo
lis p. v. Lycldal. fírón. 8, 12.
Apost. csel. 9, 38. vsBethártól 20, Jamniától 10. Nico-,
polistól is 10 mfd. Palaestinában.
X>iàszeg, (470 17/ 45" E. Sz.)
magy vr mvs Bihar Várm.
ben, Érmelléki jár.ban, Székelyhidhoz, 1, Debreczenhöz
3 óra , az Er fó mellett,, F.
U. G Dietrichstein , és más
Uraságok, egy kath. , nem
eggy. görög és egy reform,
tempi. mal ; ezen Várm.ben
itt a' legjobb bor , és igen
tlerék dohány terem, mellyböl nagyon jó por tobák ké^
«zíttetik. A' lakosoknak száfnçk 3000, Magyarok és Oí

láhok.
Dippoíditwalda , Iiis vs a' Weisseritz
mellett Mei.szeni
ker.ben a' Szász Királys.ban
274 h. »337 1. kobányákkal
egy veres réz bányával és
len fonással.
Dirg , Derg , Dery , fó az lrrlandi Ulster tart. ban, melytöl Londondery vs nevét
vette, mellette foly, ésazon
túl Foyle tónak hívatik,
míg egy tengeri öbölbe ömlik.
Dirke , hires Thebéi forrás ;
bikára köttetven Dirke eb
be süllyesztetett,
Dirschau ,
55' 25" E. Sz.
es 36Э 28' ao" K. H.) kis
vs a' töle neveztetett kerületi tisztségben ny.Prussziában Weichsel (Vistula) fó
mellett 26.5 h; 17.58 L egy
deák oskolával, serfozéssel,
és fakereskedéssel.
Disart , 1. Dysart.
Dischingen , Turni és Taxisi
Hercz. Uradalma a' Bajor
országi fó hatalom alatt, a'
felsö Duna ker.ben, ebben
van.
,
Dischingen , helys. az Eggenél
1100 1. és egy posztómüvel.
Disentís , mvs , f ohely egy Urodaloraban , Qraubünden
kantonnak
szovefcségében
Helvet/.iában.kozel az innensoéskozépsft Rainaegyesüléséhez. nao 1. és egy hires
Benedictinus Apátsággal.
Dtsimieu , vs a' Francz. Isere
oszt.ban.
Diskovery , kikötö uj Georgiában. (48o 7' É. Sz. és 237°
20 i/2' K. H. alatt) melly
nagyon bátorságosnak , és
alkalmasnak íratik le, Közel felettébb magokhozhúzó tájékokokra találhatni ,
de mivel termékenységek
csak kozépszerü , csak kis
szállítványnak szerezhetkívántatott eleseget«
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Dis та , Kisma , Icís félsziget
Conventualnék laltjált; y¿
Tapan. sziget mellett Asiáház.kal , és .317 1.
ban Nangasaki vs mellett, District, ker. kôrnyék, vidék.
köre 2000 lépés Hollandila- Disznód, Heitau, szabad Szász
kosokkal , és rakodó há- falu Erdély orsz.ban Szebe-«
zakkal.
ni székben az Oláh orsz. fe-»
Dismal-Swamp, mocsáros , és
lé nyúló bércz mellett, Szeerdós tájék déli Virginiá- bentöl 2 óra, egy evangeliban ész. Amerikában, med- kus Pléb. , erösen üzi a*
vék, farkasok , és hiuzok,
gyapju szövetet.
tigrisek 's a' többi lakják és Disznós , falu Hont Vármben,
a' szôkevény szerecsen ra- Báti jár.ban, Zemleczszombok (Skláv) a' kik itten
szédságában. F. U. Disznósi
a' hozzá férhetetlenség mi- fam. Lak. Tótok kath. Siatt egésszen bátorságban kencze vizén sok malmai és
élnek ,
rozsot vetnek ,
jo rétjei vannak ; a' Podisznókat , tyukokat 'sa't,
zsoni posta uton.
nevelnek , és szabadon va* D.ithmarsen, Ditmarsen, most
dásznak.
kipégített rieve egy tart.nak
Dismal- Swamp, vagy az elöbHoltsteinban ( Holsatia )
bitöl való kiilômbségért Almellyet az Eyder folyó ész.
ligator-Swamp: mertAlliga- felé a' Schleszwigi Hertorok itten gyakran tartózczegségtol , és az Elbe Bre*
kodnak , egy iszonyú pos- menHerczs.tolelválasztanak
vány ész. Amerikában, ész.
kelet felé tulajdon képen
Carolina szabad Státusban
való Holstein és nyug. felé
az Albermarle, és Ponticoe-?
a' Német tenger határozzák;
sund között. ■
- 7 mfd hosz. és 4 mfd szél.;
Dison , vs a' volt Fr. Ourthe - és a' vízáradás eilen gátok
oszt.ban, poszto fabr.val.
által védetik. Ezen tá jékban,
Dissen, falu a' volt Westfa- ч a' baromtartás nagy ; sok
Hai Weser oszt.ban egy só- gabona terera , ésa' fókhabányával, melly 20000 tallakkal bövelkednek.
lért hoz bé.
Dittaniu , Dictaino, Fó SiciliDissemano , vs az piasz volt
ában Demona, ésNotovólMella oszt.ban a' Garda tógyekben , melly Jarettafónál most Lomb. Vel. Kirs.
ba szakad.
Dise , helys. az Angliai Nor- Dittersbach , falu Saxoniában
folk Gróíságban a'Waveney
Meiszeni ker.ben , erösen ümellett, vitorla, posztó, hazi a' fonál fejérítést.
risnya, és Ien fabrikákkal. Dittersdorf , falu Sileziában
Distelberg , félsziget a' Svéd Sprottau ker.hen , egy yeiBahus tart.ban , melly ész.
res réz hámorral.
kel. felé az ész. tengerig .Dittfurt, mvs Wegeleben kanterjed.
tonban , Halberstadt ker.
Dùtorf, Pléb. falu és fö hely hen , Saale oszt.ban Westegy hasonnevü kantonban
falia Kiíálys.ban , a' Bude
az eltörlött Westfal. Elbe
mellett egy majorral , melly
oszt.ban Sálzwedel ker.ben;
egy hegyen fekszik 2 os-»
egy majorral , 1 szüzek szerkolákkal 365 tüzhelyekkel,
zetével , melly hajdan Aués 1652 ,1. A' szántás vetés ,
gustinián Apácza klastrom
és len mívelést erösen üzj»
volt, és most 1 Domina, és и Dittfyrt , L Diqtfurt,

- Co %)ittmansdorf,
falu Sileziá- sziget Golconda Kirs.nál,inr
ban Schweidnicz ker.ben
nensö Indiában.
ezüst , veres réz, és on bá- Divicotta , Angliai er&ség Konyákkal.
t
romandel partján, innenso
0¿u , (го° 43' E. Sz. 71o io'
Indiában, nem messze PonK. H. Greenwichtöl) szép ,
dlcherytôl ,
van gyapofc
"jól épült, megerösitett és
nyakra-való fabrikáje..
eürü telepedésü vs felsö ré- Divio , Divínense castrum, Auezén Ghat félsziget nyug.
relius Cs.tól építtetett vs
Jjartjának , egy kisszigeten
Lingonok í'üldén Galliában,
jó kikötövel. A' Lak. sok
most Dijon,
gyômbért terniesztenek , és Divodurum , vs Mediomatucubarom tartást üznek. A'
sok fóldén Galliában , úgy
földel elegyes raegégetett
tartják, hogy most Metz,
gyókereknek hamvából ké- Divona , Ducona, Cadurcura ,
ezífenek Lebarkövet , melly
vs Cadurcusok fóldén Gala' kigyóknak és más mérliában , most Cahors.
ges állatoknak marások el- Diwischan , mvs 146 h. Cseh
len hasznos. '
.
orsz.ban Kaurzimi ker.ben
Dium, vs Batanaea tart. Paegy Dékány templommal.
laestinában, Pellától nem
Az itten termo répák , (a'
messze.
•
Csehek Turcinnak nevezik}
Divanduri szigetek , ,5 vagy 6
nagy on' édesek , és igen jó
ezigetek az Indiai tengeren
izüek.
■a' Maldivikhoz ész. felé fe- Dixan , (149 ft' 55" E. Sz. és
küsznek ; kicsinek , minde70 30' K. H. Greenvichtöl ,
liiknek csak 7 Francz. mf'd
az-az : 17o .31/ 4.5") A' tera' köre » de termékenyek; lemészettfal erósített vs Midra
vegójek egésséges , és a' Oa- Bahr Helyt.ban , Tigre Alnanori Királyhoztartoznak
kirs.ban, Habessiniában egy
Innenso Indiában ; A' lak,
dombon,kereskedo vs, melly
kereskednek.
Massuah Naibnak adatott
Divar y sziget az Indiai tengearendába. A* vs fókép elloren Asiában északra Goátol,
pott gyermekek eladásából
a* Portugallokhoz tartozik.
él, a' kik Massuáhba , ée
J)ive , fó Cour Menili ker.ben,
onnan a' tengerre mint rab
Normándiáb. Francz. orsz.
szolgák eladatnak.
ban, Vie vizét felvévénha- Dixmuiden , Dicasmuda, (519
jókázható leszen , 's azon
%' 5" E. Sz. és 20o 31' 39" K.
nevíi helységnél a' Britán- H ) kis vs a' mostani nyug.
niai tengerbe vegyül.
Flandriábanj E. Belgy.ban
J)iveliburn , fó NorthumberIderlee fó mellett 2510 lak.
land Grófs.ban Angliában.
Itten Juniusban eszt.ként
J)ivén, Divény , Diwin, 1. Déderék lóvásár tartatik ; se
ven,
hol sem találhatni jobb vaDiveto, kis vsSiciliában Val- jat és sajtot Belgyiomban ,
di Oemonában.
mint ezen tájék körül.
'Jß/vette, kis fó Contantin fcart. Dlaskowitz , Urodalom , kasban , a' hajdani alsó Nor- tély , és falu Cseh orsz.ban,
mandiában, Fran, orsz.ban,
Leutmeritz ker.ben , a' hol
melly Cherbourgnál a' tenszép gránitok bbségben ágerbe omlik.
satnak.
S>i»i t a' Francziákhoz tartozó Dmitriew , vsjaz Orosz Kursk
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Welyt.ban Swopa f¿ mellett
helye.
397 férjfi lak.kal.
'
Dob, nepes falu Szabolcs Vrm*
Dmitriewsk , vs az Orosz Orel
ben , Löknek szomszédságáHelyt.ban.
ban, Tisza mellett, Dádáhoa
Dmitriewsk , 1. Kamyschinsk.
nem messze , F. U. G. AnDmitrow? (56o 18' É. Sz. 55° 15'
drássi , lak. Magy. hath, é»
К- H.) vs az Orosz Moskwa
réf. népes hely; hajdú vsok
Helyt.ban .594 h. e's 2950 1.
kôzzé akart számláltatni
Jachroma fó meilett , bír
1635. 67 art. szerént ; gazda£
posztó , bör és porczellán
határral.
fábrikákkal.
Doha , magyar falu Weszprém
Dnepr , Dnieper , Danapris ,
Várm.ben , N. Szölös szomBorysthenes , nagy fó az O- ezédságában , Somló hegye
rosz bir.ban, Smolenskón fealatt , F. U. О. Erdödi , lak.
lyül 20 mfdnyire ered a'
Magy. kat. és evang. jó bor
Wolchonski erdönek egy
termesztéssel, 's termékeny
Í>osványából , több görbüfölddel.
ésekkel keresztül megyen Dobaiak , népség HabessiniáMohilew, Czernigow, Kiew, ban, melly Tiger tart, пак
«s Ekatherinoslaw Helytardéli részét lakja , 24 Elsô,
tóságokon , és mintegy 220 ( Superiorok)között mondamértfôldnyi folyása után
tik felosztva lenni , a' kik
dél felé , Cherson , és Kincsak nem mindég harczolJïurn között a' fekete tenпак egymással.
gerbe önti magát , minek- Doharwa , nagy fö vs Midrautána elöbb a' Boggal 60
BahrHelyt.ban Habessiniáb.
-Orosz mfdnyi hosszú és 2-töl
és hajdani kormányszéki
до-ig széles Limán tót forlakóhelye a' Bahrnagaschmálta. 13 vízzuhanási van- nak, Mareb fó mellett, 30e
,nak,formál 7oszigeteket,tart h. nyomos kereskedési hely,
sok tokokat , pontyokat , csupa kö épületekkel ; an
ceukákot , kárászokat , har- újabb idökben a' Habesch
csákot , 's a' t. és magába parti Massuahi Naibnak
veszi a' Desnat, Orelt, Saárendáltatott ; a' vs lerakomarát, Sulát , Beresinát ,
dó helyek az Indiai porté's a' t.
káknak és kúlcsa HabessiDneprowik , ker.béli vs az O- niának a'tengeri oldaláról.
rosz Tauria Helytarts.ban Dobasnitta , vs Illyr. tart.ban
Dnepr mellett.
Dalmatziában Veglia szigeDnester , Dniester, Danastris, ten 2,500 lak. és 1 Mkötövel.
jeles fó melly . Magyar or- Dobbelbad , Stajér orsz.ban
szág határinál a' Karpathi Grécztol 1 1/2 órányi egészbérczben Galliciában ered,
séges ferdö, melly alíg hogy
Bukowinán keresztül megy,
nem hideg, és azért a' vele
az Orosz határoknál foly ,
élésre meg kell melegíteni,
és Ovidiopolnál a* fekete A' vendégek alkalmatjának
tengerbe zuhan , a' hol egy ( commoditásnak ) eszközezép tengeröblöt formal , lésére van gond,
sok kószálai miatt nehéz Dobberan , vs Meklenburg
hajózni rajta.
Schverinben a' k. tengeraél,
Doan , vs az Arabiai Hadra- çgy fertály mfdnyire van
maut tart.ban egy Schech
orinan az ug-y nevezett szenfc
(B«g) kermányszéki lakó- gát, a' hol a* kel. tenger a"
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legszebb csudálatoson szinri. Lak; Tét. Magy. kath.
Cserépedényt készítnek, fulett köveket vet hi , Dobharoznak , és foldmivelést
beranban egy hires tengeri
gyakorolnak.
ferdö van.
Doóóemitz , falu Neumarkban Doboka , Vármegye > Erdélyi
Crossen ker.ben a' Pleislie
N. Hér.ben , Magyarok fölmellqtt egy fo kemenczével
dén , düít Dokoka várától
vette nevét . Kolos és Tor
és vas rúd hámorral.
da Vrmegyék , Moldva orsz.
Doôbertin , helys. egy Evang.
és Bisztritzi ker. tovább
, nemès
hajadon leányok
belsö Szolnok, kôzépsô Szolklastromával Meklenburg
Schwerini Herczs.ben ; a'
nok és Kraszna Vrmgyék
ííbztt fekszik. Nagysága 36
klastromi
hajadanoknak
P mfd. 46000 Oláh , és koigazgató kapitányok egy
zel annyi Magyar, és Szász
Meklenburgi születésü ne
lakosokkal.Vidéke hosszabb
mes férjfi ; férjhez mehetmint széles , nyugotra és
nek.
délre magas és hegyes, kö"Dobczyce, vs Galiciában Bochzepén alacsony, es sikmezöniai ker.ben.
ség. Borgói szoros , kövel
Döbeln, kis vs 288.3 Ь és 558
rakatott uton ,
közösül
h. Lipsiai ker.ben. MeiszenMoldvával és Bukovinával.
ben a' Freybergi Muida fó
Legjelesebb hegyei : a' Memellett. Mellette van egy
szes hegy , Kraszna felé t
régi szélyel omlott kastély.
alabastromi szinétol így neEzen vskában sok posztók ,
veztetett, Babij kozép Szolvásznok , es kalapok készínok felé, melly Római matetiiek -, tartatnak kis váfadványokat foglal magásárok is.
ban , Poyana , Morului , és
"Deber í kisfóalsóLusat^iában
Brászda Bísztritz felé, Ta
Dobermünde mellett
a'
mas homloka , Torda felé \
Spreebe foly»
Szerdadul , Vereskö 's a' t.
Hohenberg , mvs német TheMoldva orsz. felé. Legnaya mellett Austriában Ens
gyobb 's legjelesebb vizö
felett levo also ManhartsSzamos, melly Kolos várm.
bergi fertályban , van egy
• " gyapot fabrikája.
böl jbvén , belsö Sz'olnoknak tartván keresztül folDoblehn, régi kastély és Her*
lya ; kisebb : Bisztritze , és
czegi Urod. Semgalleni Her*
Sajó. Lt?gnagyobb Tava a*
ben ) Mietautól 3 mfd.
Hodosi , vagy Csegei, KaDöbiingf felsoésalsó Böbling,
tonártól fogva Sz. Ivánig
nagy falu ,
igen közel
terjed; nem olly széles mint
a' Bécsi vidékekhez, Dunáhosszu y azért Sz. Ivánnál
tól nem messze 200 h. melés Sz. Gothárdnál az orsz.
lyek közül igen nagy rész
lit miatt ált hídaltatott.
a'Bécsiek' mezei lakhelyeik,
Levegöje magasabb részeiegy Pléb.
ben fris, tiszta , egésségesJ
t)oblon , Spanyol arany pénz,
az alacsonyabbakban , nerri
" 7 for. 30 kr. tesz.
annyira. Folde nem igen
"Dobocza , Dubovec , népes fa
termékeny ; úgy látszik ,
lu Gömör Vármben , Rima
hogy a' tenger vize itt vavize mentében , Serketöl
laha tovább süppedett ; inliem messze Rima-Szombathnént sok só, és mész részek
tól 2 ф ora. F. ¥. G. Kohá-

Jceï megràkodott> és számtalan teknyös' áilatokkal
bövelkedik. Hajdan arany ,
ezüst bánya is volt itten a'
Eisztrltz Sóári hegyben , és
Sóakna Széknél. A' gabona
termesztés , és szölö mívelés csak als<$ részeiben gyakoroltatik. Fakereskedéssel
és marha 's méh tartással
ny erekednek lakosi ; két kerületékre , felsö és alsóra ,
és 4 járásra osztatik. . A' fel
sö kis Iklódi jár.ban 19. a'
Magyar Egregyiben 21. a'
Pánozéliban 22. a' Balásutiban i8* az alsó Borgóiban
17. Buzaiban 22. Kerlesiben
18. Székiben 27. helységek
számláltatriák.
Tlybojr , erös Török vár Bosna fó mellettt Bosniában.
Doborusika, hely.Ungvár Vrm.
ben, Kapostól i 1/2 mfd F.
U. G. Berényi hajdan Puszkai Dobó nemzeté voltv Itt
fekszik hires Dobó vezér is.
Lak. Magy. kath. jó élofölddel.
Dobra , Gutendorf, mvs Erdély orsz.ban Hunyad Várme ben a' Magyar országi
határoknál, ésa' hasonnenevü pataknál ; a' Székely
huszár Regementi járáshoz
tartozik í egy kath. és egy
Gorög nem egyesült Pléb.
Harminczados tisztséggel ,
és Posta váltással.
Dobra, vs Kalisch volt Varsói oszt. 136 h. és 1189 1.,
Dobra, fó Horvát orsz.ban,
melíy a' Kiek hegytöl nyugotra ered, a' Károly uton
m egy en , Ogulinnál Gyuía
nevet кар , Ogulin elott
egy orvénybe zuhan; ezen a'
hegyen túl ismét vissza карja elöbbi nevét , és Novigrád alatta' Kulpába ömlik.
Dobra , Neuhaus , mvs Va#
Várm.ben, Stájer orsz.szom«zédságában f Sz. Gotthard-

tól 2 1/2 mfd; F. U. G; Battyáuyi. Lak. Ném.Tót. kat.
Egy Vandalusoktól építtetett várral , 's jó határral
Dobra , üj pistole , arany
pénz neme Portugalliában
12800 Reesnyi , tesz 32 for,
26 kr. és 1 félpénzt.
Dobraon , arany pénz Portu
galliában 24000 Reest foglal , tesz 63 for. 12 kr.
Dobratsch, hegy Karinthiábail
5- toi 6 ór.ignyúlik a'hossjia^
fejér szürke kemény mészkovekböl áll. Nem messze
innen van egy kíáris koszál,
mellyben el kövesült kagylókat találni 700 olnyi magosságra. A' hó fuvatok it
ten nem ritkáki
Dobrau, falu Austriai SiléziábanTescheni ker.ben a' Minder-Stande; Fridek Urodalomhoz tartozik egy kath.
Pleb. és oskolával , egy Uradalmi matorral 177 h. é«
919 lak. kik Sléz - Lengyelül beszélnek.
Dobrawitt , Fütstenbergi Urodalom Cseh orsz.ban Buncz*
laui ker.ben ;' a' Csehüí be-«
szellö lakosi táplálják magokat a' szántás vetésbol, é»
gyümölcs termesztésbol. A*
tájék gazdagnyúlakkal, fá*
czányokkal,és fogoly mada-'
rakkal ; Itten fekszik
Dobrawitz , beíység Í25 haz.
egy szép régi kástéllyal f
nagy mulató kertel , és egy(
Dekán templommal.
Dobra- Woda , J¿k6 , Guttenstéin, Tót mvs Nyitra Varmv
ben felsö Magyar orsz.ban-/
bércz , és nagy koszálok között fekszik. Itt kezdödik a'
Blawa fóy melly forrásánál
)6 vizéértDobraWodának neveztetik és a' helységnek is
ezen tót nevet kölcsönözte.
Az itteni Jókonek elöl legr
, szebb fekvése, és hátul er-*
d&ségi vannak. A' lak. több-

1 Jttyîr e fôld-edények eladávát orsz.ban a' LombaAí
szorosjárasnál , egy Görög
sából élnek , ugy mint korsóknak , tálaknak , tányé- nem egyesült Pléb., és 39
roknak 's a' t. mellyeket ré- h. Itten 1789-ben csata eszint ftk égetnek, részint sett.
a' körül fekvö helyekben Dobrowur , kis vs Galicziában
p. o. Holitschban vesznek ,
L'rod ker.ben.
és Kassára, és innen to- Dobrucia , vs Bulgáriában ,
vább szélyel hordanak. Pá- nem meseze azon falaktól,
linkátis sokat fö/.nek, és el- mellyeket a' Görög Császárok a' vad népeknek gátláadják, F.U.G. Erdödi; lak.
kath. tulajdon pléb.val.
sára építtettek.
Jiob'içno, vs 25000 \. a' Dal- Dobrusche , nagy Iapály a' Simatiai Vegla szigeten , az
listrai Basaságban Rum-IIy
Adriai tengeren , só fcá- tart.ban Europai Török bir.
ban, Silistrátol a* Dunatornyakkal.
Dobriluk , kis vs , Uradalom ,
kolatjáig terjed , itten Taes haatély also Lueatiábai* tár maradékok (Tsitakoknak hívják) laknak, minDober fónál 135 h. 600 1. ¿8
den utazókaí három napij
posztó fabr.
J)obroi, vs az orosz Worobefogadni szoktak.
nesch Helytart.ban Woro- Dobriuchka erosített vs, Kolloredo Herrz.hez tartozik.Cseh
nesch fonal.
Döbrdköz , Magyar mvs Tolna
orsz.banKöniggratzi ker.ben
Várm.ben, Pakstôlîiyi mfd 394 h. és 1890 1. egy Dékán
F. U. H.Eszterházi. Ык. kat. tempi. , egy Ispitállyal. A*
lak. élelmeket fökep páhatárja jó és termékeny ,
dohánya nevezetes ; Nemes
linka eladásból,gabona, len
és kerti kereskedésbol gyüjCuriáji is vannak , és egy
omladozott vára.
tik ; derék héti vására van.
X)obromyl, vs kel. Galicziában "Di brzan , helység a' Radbuse
Sanoki ker,ben egy kath.
mellett (CadinburzJ Pilsen,
tempi. , egy Görög Baziliker.ben Cseh orsz.ban 222
h. közel fekvö Praemonstraták klastromával, sófózettel, level gyüjteménnyel ,
tensis Apátzáhhoz tartozik.
és fo oskolával. Itten s ok
1. Norberti ChotieschauZsidök vannak. Wirava fó
ban.
Dobrtisch , mvs 5235 h. és 1320
nál fekszik.
Vobrona , Dobronyiva , Tôt
l.Cseh orsz.ban Berauni ker.
priv. mvs Zólyom Várm.b
ben a' hasonnevüUradalomal.jár.ban, orsz. uton. Nye- ban, egy pompás kastéllyal,
resznicza pataknál , F. U. bír egy szép kerttel egy kat.
A* Király. 1081 lak. Tótok Pléb. tempi. Szomszédságában hasznos vasbányák
kath. és Evan. Ezen várat II.
Lajos Verboczinek ajánvannak, és mellette egynehány szembetüno ércz sadékozta.
Dobronak, mvs Szala Vrm.ben,
lakos ferdok' is.
Lendva vizénél , Eszterházi "Dobrzyce , vs a' hajdani-WarHerczhez tartozik , .egy tu- sói Herczegs.nek, Posen oszt.
laidon kath, Pléb. , ezßlö
ban 105 h. és ,53o 1.
"Dnbrzyn , 2 vsok az elöbbi
míveléSsel.
Warsói Plock oszt.ban , eDobronich , 1. Ragusa.
Dobrosztló f . u) falu Hergyik a' Vistula mellett 216
h. é*
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és 1,560 La' másika'Dre- teszi. Ez egy a' KoelenbérczWencz mellett 1150 1.
nek két ío ágai küzül 9
"Doccia, helység a' voltFr. Ar- mfdnél szélesebb , és nevét
110 oszt.ban a' Ginori MarDofre udvartól veszi, melly
chese-t illeti, van egy por-. déli vége mellett feksçik ;
czellán fabr., mellyre a' fóld
találhatni rajta 6. úgy nea' Pisani vidékrol hozatik.
vezett Fieldstuereket , v.
Docke , különös hely a* kikb- hegyi szobákot , mellyek
tökben avagy a' tenger part- az útazók' alkalmatjok véjánál a' hol uj hajók építet- gett ItiráJvi kôltségen épíriek , és a' régiek megjobbí- tettek , tuzzel , világosságtatnak és, a' hol a' viz reke- gal t és más alkalmokkal
szek által fenntartóztatha- fel vannak készítve. A' legtik , és az építmény' vége felsöbb csúc&án ezen bérczután hozzá bocsátathatik, nek a' veszedelmes lovagihogy a' bajó az áradó tcnlásának erhlékezetére egy
gerrel helyérol elmehessen, pyramis van állítva , melezen Dockek kb/.onségesen lyet V. Christian Király
négy szegii kövekböl ceinál- tett 1685»
tatnak , hbgy a' viz meg- Dogefy , kis vs Vilnai Vajdatartóztassék és idöelöttne- ságban Litvániában, Orosz
hassonbe.
Lengyel orsz.ban.
Dodbrook , kis vs Devonshire Doggersbank , nagy zátony, és
Herczs.ben Angliában.
lapály az ész. tengerben ,
Doddington, tágas mvs Oxfordmellynek ny. vége Scarboshire tart.ban Angliában.
rugh vs felé (Jork Grofs.ban,
Dödi , hegy Helvetiai Glarus
Angliában} terjed.
Kant.ban , melly 70.37 láb- Dogliani , vs Piemontb. a' volt
nyira emelkedik a' tenger
Stura oszt.b. 4000 1.
lapján felül.
Dognacska , falu Krassó Várm.
Dodonc , vs kozép Epirusban ,
ben , egy kath. templ.mal ,
Itt volt Jupiternek hires O- posta váltással , veres ré*
rakuluma.
,
és vasbányával.
Doesburg , (52o o' 9" E. Sz. és Döhlen, helys. Szász orsz.ban
2.3o 46' 34" K. H._) erös vs Wittenberg! ker.ben* ménefelso Yssel tart.ban Belg.
sekkel.
orsz.ban az úi és régi Yssel Donna, kis vs Muglitz mel
oszvefolyásoknál ; az ^lsö lett Meiszeni ker.ben , Szás:
sz
hajdan csatornává lett ,
'
—- dombon
J
'
orsz.ban
egy
loo
mellyet Drusus a' xRajna h. és 570 1. kik paszománt
jnellett Arnhemnéi az 0 Ys- Szövök és fazékasok , kozel
selbe eresztett, 2070 1. szám- fekszik a' régi 1403. szélyelléti , kik sok dohányt mi- rontott Fejedelmi palota ,
velnek.
az úgy nevezett várhegyen,
Dofarse , szembetünft vs Tigre törzsöki háza hires Dohna
Burggrófoknak.
Helyt.ban Habessiniában ,
Dohnsen , ker.béli falu Halle
mintegy 6000 1.
kant.ban Einbeck ker.ben
bofrefield , egy a' legmagosabb
bérczek közül Norveçiàban, Leine oszt.ban a' volt Westmelly Langfield bércczel falia orsz.ban Ihdtstöl del
felé , ,54 h. és 355 lak. Az .
ezen országot déli , és éjszahi részre osztja , és Svecia itteni vitorlaváezon kereskedés ópoooo frankot érô dur-»
felé a' természete» határt
HÜB. IiSx.il.'DAR.'
S
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vavásznot, (Doíinsi vászon) nek , megfosztják a* tarto»
Amsterdámba.Lissabonába,
mányt , és a' parti lakosoÇadixba és Sevillába ád el. kat rabszolgaságra vis/ik.
Dpire , 1. Doria,
Doldenhorn , egy a' legmagoDukkum , vs Friesland tar- sabb hegyek közül Europátom.ban, egy kikötövel , és ban a' Berni magas bércz
a' Dokkumi Dieppel , melly melle t, 11287 Párisi lábnyiáltal az egy mfdnyire távol ra a' tenger színén felyül.
eso tengerrel , a' maga ke- Dole , (47o ,5' 52" É. Sz. es i.30
reskedésére nagyon hasznos
lo' 6" K. H.^ csínos vs a' Fr.
oszyeküttetést fenntartja ,
Jura oszt. ban 8200 1. Doubs
midön a' nagyon megter- íó mellett , kellemetes , terhelt hajók a' kófalak allyá- mékeny tájékban , le Val d'
ig juthatnak rajta : bir Amours a'neve;bir harisnya,
600 ház. és 2680 lak. Hajó
süveg , kalap fabrikákkal ,
építo hellyel , só iózéssel ,
és kereskedik gabonával ,
iól íizeto szántás vetéssel,
borral és vassal,
baromtartással , a' Dokku- Viole , egy a' legmagosabb hegy
mi vaj és sajt igen becsül- hátok közül Jurának a' Fr.
tetik.
,
Jura osztály , és a' HelveDolf (48o 33' 8" E. Sz. 1.50 ¿4/ tiai Waadt kanton határi42" K. H.) vs a' Francz. Ule nál,,5i8,5 lábnyira emelkedik
és Vilaine ószt.ban egy fela' tenger lapján felyül.
leg várral , és hajdan egy folgen tó , az Uckermarkban
Püspükséggel a' Toursi ErTemplin mellett, mellytöl
бек alatt; posványos helyen
az Albisba hajókázhatni.
fekszik , és azért igen egés- Dolha , magyar elegy es mvs
ségtelen ; bir mintegy 2780
Mamaros Várm. ben , Borslak.kal.
va vize mellett , Husthoz
Dölau , falu 264 1. a' volt Westjótova , F. U. G. Teleky. lak.
falia oTsz.ban Saale ószt.ban
kat. egyes. refor. Jó földkôszén bányákkal, mellyek
del, elégfával, és szénégeesztendônként 20000 mázsát
téssel.
adnak.
T)olhinow , vska az Orosz WilDolce, vs Etsch fónál Olasz
nai Helyt.ban.
orsz.ban , az elöbbi Etsch Dolina , vs Galliciában Stryerí
ószt.ban.
• ker.ben egy kath. és görög
Dolce aqua, kis vs a' Francz
Pléb.val.
tenger havasi ószt.ban a Döllach , mvs és Urod. Illyr.
Nerviva mellett egy várral,
Karmlhia tart.ban Zirknitz
egy koszálon a' tenger melfó mellett egy olvasztó hulett fekszik.
tával aranyra és ezüstre.
Dolcigno , Dulcignoj Olnicium, Dollar, ezüst pénz az eggyes.
Olchipium, vs egy jó kiköÉsz. Amer. Státusokban, 10
tövel , és erös várral a'
Dimes-t, v. 100 Centet fogScütari Basaságban , Albalal , teszen 2 for. 3 kr. 2 dt.
niában. Széke egy Róm. kat.
a' legújjabb Dollar teszen.
Püsp.nek. Dulcignotok nevü
33 kr. 3 félpénzt. '
8000 számú lak. á' kereske- T)ollart, Sinus Emdanus , .3
désben foglalatoskodnak ,
mfdnyi hosz. és 1 mí'd széde még inkább a' tengeri
les tengeröbql a' Német
ragadozásban ; gyakran Otengeren kel. Friesland és
lasa orszeg partjaira kikötGroningen kozült, a' hol ал

Embs a' tengerbe szakad ;
ez 1277 es 1287 egy a' tengertöl elnyeletett szembetünö darab földböl szárma«ott, meílynek helyébe ez elött mintegy 50 nagy , és
kicsiny helységek állottak ;
de miolta a' tengert illetö
ellentállások tétettek, ezen
tengeröböl a' kel. Friesiai
oldalról mindég kissebbedik
és sok uj földet nyit , melly
bégátoltatik , és már 1752
mintegy 4ooRajnai négysz.
TÜdattett oszveséggel. Ezen
tartomány 1756. az Emde
iii korona jószágra ügyelö
tanácstól az orsz. Rendtagîainak eladatott.
Holler, Dolder kis f ó Sundgauban , a' Vogesi bérczekben
ered és Maszmünsternél elfolyván j Mühlhausen alatt
111 vizébe szakad.
Dollmar , legmagasbb hegy
Hennebergi Her.ben ; a' tetejére Saxoniai ¡ H. Móricz
nitilató és vadász házat építtetett, mellyröl Frankonieti Thüringiai , Hassiai
Hers.ket tbbb mértfoldnyire
gyönyörködve láthatni,
Dolmatou) , (56o lo' É. Sz.)
ker. vs az Orosz Perm Helyt.
ban az Iset mellett 810 1.
tarfe egy esztendei vásárt ,
Trtelly kiváltképen a' SibeTiai kereskedoktöl erösen
látogattatik.
Holnstein, vska, és kastély Altmühl mellett Bovariában
a' fel. Duna ker.ben.
t)olo(il) vs Olasz orsz.b. a' volt
Adriatique oszt^ban 3000 1.
DoloniusoA , Thrariai Chersonesusban lakott nemzetség,
Dolphar, Doffan, derék helys,
Arabiában , jó kikotôVel,
's legjobb tomjénnel.
tiolsk , Dölzig vs Posen oszt.
ban az elönbbeni Varsói
Herczs.ben 1,50 h. 8.30 1. a'
hik szántáat yetést üznek.

Domarán , falu Morva orsz¿bart
Hradischi ker.benWellehradi
Uradalomhoz tartozik , egy
kat. tempi, és helybéli káplánysággal , 166 h. és 740 1.
Az itteni bor az egész tájékban a' legjobbnak tartatik.
Domarás , Tót mvs TrencsénVárm.ben Vág Beszterczeí
jár.ban , Zolnától 5 óra. F.
U. G. Eszterházy Jósef. Lak.
kath.
sokan mesterem«
berek messze kiterjedö határral , és nehány nemes
telekekkel ; díszeskedik egy
kath. tempi., és egy ujonatt
épült várral. A* Hole-Wr< hy
nevü hegy miatt fold*
terméketlen.
Domanitis , termékény tart»
Paphlagoniában,Synope vs^
és Halys vize között.
Domantes jól meg erösitettvar
Schwajdnitzi Her.ben Sileziában, egy kö szálon, melly
alatt Weistricz foly. A* hason nevü faluban egy kat*
és Evangel, templom vaiu
Domazan , Vs a' Francz. Ar-:
riege oszt ban.
Domatlici Thausi » Királyi y*
Cseh orsz.ban Pilseni her.hv
Í500 1. és vászon pántlikay
fabr.
Dombes > Bércz- ft' Fr, Creuse
oszt.ban.
Vombes , hajdan Herczs. Bour
gogne tartom.ban Francz.
Orsz.ban a* Saone hosszán^ "
)ó f és termékeny , 7 í'ran.
mfd hosszú és mintegy ép-<
penannyi széles. Most egy
alkotó része az Ain oszt.nak.
Dombie, vs 616 lak. Warsó
oszt.ban , a' volt Warsói
Herczs.ben.
Dümbó , Dubowa falü Marmaros Várm.ben N. Szigeti
jár.ban , Taracz vizénél, N,
Szigethez 6 óra F. U. a' k.
Катам és nemes fam. Lak»
Rusznyákok és Németek ¿

- ce
jósoknak a' kik Liefland fê
•gy Görög egyesült, és egy
lé akarnak utazni , mess/.e
' kath. tempi. ; egy királyi
erdövel és Urodaími Szám- kiálló füvény torlása miatt
veszedelmes. Hogy a' Lie
tartósággal , fürészmalommal és vashámorral Bubo- fland felé evezö hajók itwetz patakon, mellyben á- ten elôre meg intessenek ,
só lapátok , sarlók 's a' t. hét szenes serpenyök vannak egy más eilen ébe építkészittetnek.
Dombóvár , Magyar mvs Toi- ve, mellyeken Augustus elnaVárm.ben.Somory várm.
sójétól Januarius elsö napJáig erös tüz tartatik egésK
határánál Kapos vize mel
éjjel. Csak egy tilzet lássalett , egy kath. tempi. ;dohanyt termeszt. F. U. H. nak meg a' hajókázók mar
Eszterházy. Ezen helytöl veszedelmen kívül vannak,
egy cgeez Urodalom veszi Ezel'.en a' szenes serpenyft-.
nevét. Várának düledéki ken esztendônként 8oo-tól
900 olfáig, és 100 öl szurr.ot
fennvannak.
fenyö ég el.
Dombrovicza , Dembrovicza fó
Oláh orsz.ban.mellyArgisch Domfront , kis vs a' Francz,
vanál az Erdély országi haOrne oszt.ban .358 h. 1550 l.
tárok mellett ered , és a*
egy várral és barom tarDunába ömlik.
tással.
Dombrowa , vs az Orosz Bia- "Domingo, 1. S.Domingo,
listok Helyt.ban 123 h, és Domingo Ja Calzada , vs, a*
760 1.
Span yol Burgos f art. han.
Dombrowa, vs Galliciában Таг- Dominica , Dominique, egyaz
nowiker.ben, derék barom Antillai szigetek küzül ny
Indiában a' 150 20' toi i¿°
vásárokkal.
Dombrowice, vs az elöbbi Var50' ig É. Sz. és 4.5® N. H. asói volt Yarsó oszt.ban.
latt; 1 3 syJtdmfd a' nagysága,
és igen bérczes kivált Ье11110 1. .
sôjében , a' bol majd meg
Dombrowicze , vs az Orosz Wohághatatlan
magosságok
lynsk Helyt.ban Horyn fó
mellett , melly a' Pripeczbe találtatnak, mellyek közül
többek résszerint hajókázszakad.
ható fókat eresztnek maDomburg, (510 зз> 5\« E. Sz.
és 21o 9' 37" К. H.) vs az
gokból. A' partokon bátorságos kikötö helyek van
elöbbi Scheide torkolati
nak. Az éghajlat a* kel. szél
oszt.ban , most a' kel. Flánáltaí kellemetes ; termései :
driában Belgiom orsz.ban
Campeche , vad fahéj > él
a' sziget ész. nyugoti hoBananafák , kokos , kavé,
mokhalmainál , köfal és ка
nádméz, tobák, Indigo (I<ék
ри nélhül és csak 315 1.
festék) maniok, bananas,
Domersleben , falu a' már felfügék, patatok, Yaras 's'a't
bontott Westfaliai orsz. fellovak, szarvasmarhák, szasö Elbe oszt.ban 630 1, és
marak , ôszvérek , iuhok .
márvány bányával.
kecskék , disznók , tollasálDomesnet , Fok Curlandban
latok , halak , kigyók kumellyet a* Hollandi hajósok,
tyafövel. 1788-ban éltekitde Cursche Vorst van de
ten 1236 fejórek, 445 szaЬДаие Berg-nek neveanek.
bad szerecsenek 14967 szeEsz. felé a* Lieflandi tenrecsen rabgzplgák, és 1790
ger öbölig terjetî és a' ha-

Ъеп 30 Càraibi familiák,
Ink maradéki az elsö lako-soknak. A' sziget egyébaл-ánt a' Francz.hoz tartozik,
-fle mostaz Angolok kezében
van. Cabes, es Basse-Terre
аг az magos, és alacsony tart.
та osztatik a' fö vsa Rosseau.
Dömitz , kis vs MecklenburgSchWerini Herczs.ben Eldéпек Elbébe folyásánál , bir
egy megerosített várral ,
bástyákkal , és egy vízrekesezel,melly általa' korÜlfok"vö tartomány víz alá tétetnetik. Áz itteni Albisi vám
sokat béhoz. Ifcten is van
egy Komp az Albison keresztül. A lab. részint kereskedésbol , részint szúntás vetésbôl élnek.
"Domleschgi völgy , к is tájék
Graubündenben Chur Megyében i mfdnyire hosz. és
1/4-ra széles.
Domme , vs egy várral Franc,
orsz.ban Dordogne oszt.ban
¿üo h. és 1900 1.
Bommel, fó az elôbbi Francz.
Rajna torkolati oszt.ban ,
most déli Hollandia tart.ban
Belgiomban; Donnerschlag
nagy mocsárbán ered Herczogenbuschnál , az Aaval
egyesül , és Crevecoeurnél
a' Maasba szakad.
Dommitsch , vs Szász orsz.ban
Meiszeni ker.ben Albis mellett 180 h. és 900 I.
T>omnau, (54° H' 57" E. Sz.
38o го' 6" К. H.) vs, és kastély kel. Prussziában Brandenburgi ker.b. egy szigeten
a' Mühlen toban 136 ház»
1000 1. és serfôzéssel.
Domo d' Oisola , v. d* Abscella,
kis megerosített vs és föhelye egy hason nevü vidéknek Olasz orsz.ban az elobbi Agogna oszt.ban Tosa hegyi fó mellett a' Havasok

tbvénél, ázoft út mèlletti
melly Simplonon által Helvetziâba és Francz. orsz.ba
vezet, 1O mfdnyire Novarától a' Maggíore tó nyug. oldalán , kereskedésbôl , és az
általjáró helyböl szefzi élelmét.
T)dmôlk i Nemes és Pór , két
Magy. falu Vas Várm.ben ,
Kemenes aleó )áj\ban , Marczal vizénél, közel fekszenek egymáshoz , 1) Nemes
Dömölk , csak nem mind
nemes emberek lakják , ib
birtokos benne G. Erdüdi ,
egy kat* és egy evari. tempi,
mal. 2) Por.üömÖlk Sághóz
kozel , Pápához g. óia, van
egy Benedictinas Prépastja,
és e' hely a' Mária képéért ,
melly e'zen Prépostságnak
templomában van , közönségesen kis Mária Czellnek
neveztetik ; a' btícsút járc'ikra nézve készült sok portékás boltokat, vendég fogadó házakat találni henne.
Lak. kat.
Domonece , vs Lublini Vajd.
ban , kis Lengyel orsz.ban ,
Orosz bir.ban.
Domoni , föhely Comoro* Anjuan szigeten , a' hol a' Szultánnak v. Kirélynak széke
van.
T>ömös, elegyes falu Esztergoni
Várm.ben , Pilis Vármegye'
szélén , Visegrádtól nem
messze , Esztergomtól 2 mfd
gyümölcsös hely. Hajdan
ítt Prépostság , klastrom ,
's Almos II. Geyza ñától építtetett tempi, volt 12 Kanonokkal. Lak. kat. F, U.
az Esztergomi Kápt. szép
templ.maí.
Dompaire, vs a' Franc«. Wasgau oszt.ban.
Dompierre , vs a' Francz. alsó
Charente oszt.ban 405 h. é*
2100. 1.
Dompreml Domremyv Ia

celle külömböztetß névvel.
Asia között határt vet.
falu Fran<-z. felsö Marne Dohat , 1. Donet.
oszt.ban Maas fó mellett , Donaueschingen , ,Doneschingen , (47o 57' E. Sz. 26o io''
szülelési földe Jeanette d'
10" K. H.) Herczeg FürstenArcnak , v. az Orleani leberg mvsa Badenben 3300
énynak , kinek háza még
lak. fo lakóhelye a' Here/meg van.
nek , a' kinek kastélyában
Ç lenransk , veres réz , és vas
mühely 'az Orosz Jekateri- van a' Duna fó forrása. Itten van egy Gymnasium..
noslaw Helyts.ban , a' hol
eszt.ként 27000 Pud , az az : Donaumoos , Bajor orsz.ban 4
a' mi mértékiink szerént
□ mfd.
891000 font többnyire finom Donaustauf , mvs Bajor orsz.
rud vasak készíttetnek drót ban Regeni ker.ben a' Duna
mellett egy magos köszikhuzásra.
J) tmsCxl , magyar falu Pest
lai várnak düledékivel ,
Várm.ben a' Duna mellett mellyen a' mint mondják ,
Wagy Albert Regensburgi
Soit Járásban , bir egy re
Püspök Iakott , és sok könyform, tempi. mal , és s»ölö
tníveléssel. Közel hozzá va- veket írt , a' harminez eszgyon egy nagy víz mélység, tendei háborúban Bernhard
Cserárka nevé , melly az
Weimári Herczeg paranesoország útért hiddal be van
latjára szélyeihányatott.
fedve; jó gabona termö a' Doniuthal , Duna völgye,egy
földe. Gátok által a' Duna
darab foldWürtenbergában,
Idontése eilen nagyobb bá- Donaueschingtól Hegowig
torságban van mind a' tób- tart , benne Sigmaringen ,
bi- e' tájékbeli helységek,
Dutlingen és Moringen váE' helyhez tartozó szigeten
rosok.
sok çyûmôlcs terem , 's sok Donauwörth , Danubii insula ,
széna gyüjtetik.
( 48° 43' 9" É. Sz. 28* 26'
48'' K..H. j vs Bajor orsz.ban
pomstadtl , helys. Morva orszf
felsö Duna ker.ben, WerOlmijtzi ker.ben Sternberg
nitznek a' Dunába folyásáUrasághoz tartozik a' Fistritz mellett , egy helybéli
nál kellemetes tájékon ,
503 h. és 2500 ,1. felyül , a'
káplánysággal 91 ház. és 550
kiít gyapju fonásból , hajólak.kal.
pon , Tañáis , fó az Orosz bir.
kázásból , és sóval való kereskedésbôl élôdnek. Közel
ban , melly Tula Helyt ban
az Iwan Oseroból , (János
van hozzá Schellenberg, a*
tavából) ion , és mintegy
hol a'Francziák és Bajorok
1704. megverettettek.
8,50 mfdnyi menetele után
három ágban Asowi tenger- Donawitz , hajókázható karja
a' Dunának Belgrádon fe
Ье ömlik. Nyárban csekély,
lyül , melly moesárok köés tele fovény torlásókkal ,
torkolatjai is úgy elföve- I zött megyen keresztül , és
nyesedtek , hogy csak lapos
a' Dunát a' Temessel egyíds hajók mehetnek általa
gyesíti. '
a' tengerbe ; öregbedik Sus- Dönoergff&lu a'Bergi volt Ra jna
nával , Choparral , Worooszt.ban vas fabr.val.
hesschel , Kasankával , Med- Dönberg , falu a' Frankfurt!
^veditzával , Done.rzczel ,
Fulda Herczs.ben , egy fapi?
S*llal., 's a' t. és Európa,'s
pa fabr.val.

*Donbrowa , Т. ВаЪгоЪа.
Doncaster, Duncaster, vs Yorksliirében Angliában a' Don
íó mellett, némelly maradéltival egy nagy Római ország útnak. Itten sok harisnyák , kesztyük , bbrkalaрок, és ingek csináltatnak.
Danchery , lus vs a' Francz.
Ardennen oszt.ban Maas fó
mellett 400 h. gyapju , ször
materia, és csipke fabr.kal.
Dondangen , Grófaackeni Urodalom Curlandiában , bir
10 falukkal , és azok kbzótt
Anstruppen egy egésséges
í'orrással a' kel. tenger mellett , hol a' veszedelmes fövény torlás van Domesnes
foknál , 1. Domesnest is.
Donegal, Grófság az Irrlandi
Ulster tart.ban ny. és ész.
tóI a' tengerrel, kel.ról Lon<londery , és Tyrone Grófságokkal, délrôl Fermanagh
Grófs.gal és Donegalbayyal
íiatáros. Foglal 8.3 i/i □ mfd
ívárosokat, és'mezovárosokat , 42 Ecclezsiákat 20097
báz. és 100485 1. Donegal
"kiváltképen az északi tájéíkokban hegyes , a' hegyeket váltó termékeny völgyekkel , lapos tartomáïiyokkal is. Sok halas tavai
vannak azok között a' leg
jelesebbek: Lough-Swilly ,
Lough-Derg és Lough-Fine.
A' halászat is sokat béhoz
ezen a'parton, és az ujabb
idokben a* keresmény ágai
több támaszokpa taláHak;
¿da tartoznak : a' hálófonás , harisnya tÖvelkötese,
és vászon szovés , Whisky,
és Kelp égetéssel. A> föhelye
Donegal , (,54o 37' 50" É. Sz.)
mvs az Eask mellett , melly
nem messze tole a' Donegai öbölbe ömlik, bir 554
h. 4000 1. és egy kikötö toTokkal, egyébarántnincsen
-itten nagyobb figyçlmet
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érdemló adás vevés.
Doneschingen , 1. Donaueschin-»
, gen.
Donet , Donat, vs Arson fó
mellett a' Fran. Tarn oszt.ban , 290 ház.
Donez v.- kisscbb Don , fó az
Orosz Birodalomban , melly
Belgorodnál Charkow lielytartóságban ered ; Oskol ,
Bachmut , Tor , 's a' t. fókat magához veszi , és Dimitrian fellylil a' Donba
ezakad. Mindazonáltal minekutána a' Dpnez Asow
tart.ban feloszlik a' Don északi ágának neveztetik.
Donez , kis vs az Orosz Ekatherinoslaw Helytartóságban a' Donez fó mellett,
Dongab , szerecsen orsz. Nigri-*
tziában , Afrikában Begharmi orsz.hoz közel.
Dongola v. Dongola , Orökös
Királys. Nubiában. kozép
Afrikában dél-nyugotra a'
nagy ^ubiai pusztaságtól
Nilus mellett, Sennaar Királyságnak
adót
íizet «
mellytöT a' nagy Bahinda
pusztaság által választatik
el. A' tart. csak a' Niluskét
partján termékeny , a' hol
vízmero. kerekek által fói
vizzel
megnedvesíttetik.
Belsejében tbbbnyire puszta. Fó termése Durra , vannak itten szép lc-vak is. A'
lak. Mohamedánok , erÖJ
és egésséges emberek, a'
kik igen mértékleteseri élnek, de meg igen durvák
és tudatlanok is. Nagyon
együgyüen öltöznek , és részint tisztátalanúl ; a' jelesebb rangúak mezítelen fbvel járnák , és hajok öszve
van fonva. A? fo és kormányszéki vs
Dongala v. Dongola , a' Nilu*
kel. partján egy száraz fovény domb lejtöjenel) alá, yaló házqkkaj,,. vagy,s,o.kk#l

,

'— 7* —
inkább kúnyMkkal , es eseFóji : a*Rajna, Saar, Glan,
Itély kastéllyal a' kôzepén ,
Queich, Speierbach, 's a' t.
hogy védelmeztessék az a- termékeny aranyban , gadófizeto Beduinok eilen köbonában, fában , és most 4
röskörül. A' Király' palotákerületekreosztatik , mint:
ja figyellémre méltó.
Maincz, Speier, KaisersIDongen , falú az elöfcbi Franlautern ,
és
Zweybtüczia Rajna torkolati oszt»
ckenre, mellyek 63.5 közban , 2100. la к.
segeltet f'oglalaak , 37 kanDonges , vea' Fran, aleó Loire tonokban , a' fflvsa Maincz ;
oszt.ban , 2.110 lak.
most több német fejedelDongola, 1. Dongala.
meké.
"Pont, 1. Boni.
Donnersberg v. MilleschauerTioni Koiákok , 1. Kozákok.
berg, Leutmericz ker.ben,
Donkou), (54o É. Sz.) ker.béll
8 mfdre Prágától, Cseh orvs az Orosz Rjäjan Helytar- szág legnagyobb hegyének
tóságban a' Don mellett, tartatik.
360 ház. és 2,100 lak., ke- "Donnersmarkt , 1. CsÖtörtök.
reskedik gabonával.
Dânnietteint savanyû vit , 1.
"Donndorf , falú Bajor ország- Tüferborn.
ban, Main ker.ben , Fanta- Dontlag, sós tó Caramaniásie ha)dani Herczegi nyári
ban, Natoliában, 12 mfd
lakhellyel , derék kobá- hosszú , a' nap annyi sót
nyákkal.
föz ki beiöle, hogy egész
TSonndorf , falú Szász orsz.ban
Natoliának elég.
Thüringi ker.ben, 136 ház. Y)onyan , tótfalú Trencsén Várés 638 lak. , t deák oskolámegyében , felsö Magyar orval és nagy ló tartással.
szágban , ko/.ép járásban,
lüonnersbei g , Möns Jovis , maTrencsénhez 8 ora. GrófAsgos hegy a' hajdani Palati- premont , és több mellék
nátusban , 3 mfdre Worms- birtokosokhoz tartozik : bír
tól , azon hejryek sorába jól elrendelt ser és pálinka.
tartozik, mellyek részint fozéssel , kat. plébániával;
Haard, részint Hunsrücka' Morvába vezetö orsz. út
nek neveztetnek, és a' mel- mellett fekszik.
lyek Wasgautól. és?ak felé Dtmenac , vs a' Fran. Correiiyùlnak ; 2 órányi széles és ze osztályban , 471 ház. és
3 hossz. , és szép bükfákkal
2.010 lak.
bé van nove. Kozépen raj- Bomf , (47o 22' E. Sz. 20o 35'
ta fekszik egy falú, Donners- К. H.) vs a* Fran. Nièvre
feldnek nevezik, a' hoi réoszt.ban Noayn f6 mellett,
genten egy vár volt. Fenn
kereskedik vassal, fával ,
a' hegyen láthatni még egy
'3 a' t.
klastromnak omladékit. Az Domy, vs a' Fran. Loire oszezen hegytöl neveztetett tályban.
Donnersberg , osztály a' régi ~Duokschicta , vs az Orosz Minsk
Maim? fft megyének , RajHelytartóságban a' Beresina
nai Palatinátusnak , Zweyeredeténél , 1.000 lak.
brücki megyének, Speyer , e's Doornik , Tournay Dornick ,
Worms Püspökse^eknek , 's
(5°° 3^' 20" É. Sz. és 21o
a' t. részeibôl volt formálV <i" K. H.) erôs vs a' hajva ; kirerjedése 99 négysz.
dani Tournesis tart.fcában ,
mfd , lübb mint З52.000 lak. kéeôbb Jemappes Franczia

.
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oszt.ban , 3.800 ház. és 21.000 tempîom , 1 lus" evaïig\ Gyrttlak. , a' Scheide mellett szép
nasium , î-szegény tanúlók
és fontos selyem, gyapjú,
nevelö helyével. Csetneki
harizsnya , porczellán , faUrodalomhoz tartozik , hajyánce , oszlop ércz (czinbôl ,
dan Rákóczyé volt,
sarga rézbôl, veres rézbôl Doro, Dor, Dorum, Jos. 17,
öszve kevert ércz), szönyeg ,
„, heiy Phoenicziában,Caefátyol , kamillot, gyapot , sareától 8 mfd Ptolemaisba
bor fabrikákkal, és gya
vezetô liton , a' tengemél,
pot fonással ; kereskedést (1 Mach. 15, n.)CarmeIus
üz. —
hegyénél Idumaeától 4 nap
Dopion, ( Wechsel Pistole),
jaró messze ; meRette bibor
Spanyol orsz.ban 6 for. 13 kr.
festék halásztatott.
4 denôrt tesz.
„j
-,
. n
r .,0 „/
tesz
гл denárt
i-u
г. 1 u« i Dore, Dorat , Doret , (4° ю'
Vopptbhen, Duppeltje, Hol¿ §
'
K j,V»
h&,
landjezustváltó penz, melly
felsö Vienne osaban
«2
poltrat
vagy mint
is a miegV
pen-5
11 n- 349 г,
¿1 a.
zünk
szerént
a, n
Do^,mellett'
haz.es
krajtz. ér.
6У ó
о-100 1а1{Doppia v.Duppie, Olaszarany Ddrbek , Dirot v. Derot, EIupénzSabaudiában.és Turin- tek is, Mongol nemzetseg
ban 10 for. 41 kr. Genuában
az Orosz Birodalomban;
7 for. 40 krt. , Maylandban
pásztor , vadász , es halasz.
Velenczében 7 for, 44 krt. "Dorchester , Durnovaria , Durtesz.
nium , ( 1,5o 14', 20" K. H.
T)opsau , Dopschau , Dobsina ,
és 50o 42' 57" E. Sz.) fövs
("48° 49' 25" È. Sz. 38o 3'
az Ängol Dorset Grófs.ban ,
keilemetes tájékon a' nagy
5" К. H.) Ném'et Bánya vsgyapjúval való kereskedés
ka.j Gömör Várm.ben Csetmegcsökkent , és a' bècses
ïjektôl északra ч mfd , ègy
Dorchester-Aleböl valóserszoros völgyben , magas bérfozés , szalad készités , és
czek kozött. A' lakosok nagyobb részint az itteni ké- juhtartás teszik a' keresnesö, rzinobriom , vas , veres mény agait. Azontorvényszéki gyülések, mellyek Asréz , éskobáldércz bányáksissen név alatt esméretesek
ból ; (a* kobáld 1780 itt taitten torténnek. A* vsnak
láltatott elöször fei) keresik élelmeket. Több mint sok csínos épületjei vannak
¿ooházai vannak , és 1 nagy
szegények oskolájiis. Mint
papiros maloramal bír ,
egy fertály
mföldnyire
déí-nyugot felé láthatniegy
mellyben az itten találtató
Római Amphitheatrum (Víasbestbôl készíttetik papi
vás nézo hely) maradékit ,
ros ; itten van veres rez ,
mellynek belsö helye valavashámor, gyapjú , 's golyóbics öntö mühely. A' hely mint a' körül levo is manevét az elôtte fó Dobsina goltatik. Ezen vson kereszpataktól kolr sönozi , melly tül megy egy régi Római
orsz. út is.
sok mesterségeknek és Hámoroknakszolgálatotnyújt, Dorchester , Grófs. az Északt
és egynehány ezer emberAmerikai Maryland Szabad
nek éleséget szerez. A' vskáStátusban ; nagysága 3o
ban van i kat. és 1 evang.
négyszegü mfd 1,5.875 lak, ,

frok jPöveny I« mocsár van
messzeErdingtól , 940 lak. ,
és búcsú járás hellyel.
benne ; a' fö helye Cam
Dorgicze, fó Somogy Várra.
bridge.
Xiordhal, Urod.Lotharingiában ben Keresztúr és Bucsak kozött, a' Balaton tavába
Francz. országban , márváfoly.
nyáról nevezetes.
Xiordogn« , Duronius , szembe- Doria v. Dora , (kissebbj Doire, fó Piemontban , melly
tünö fó Fran, országban,
a' hajdani Dauphiné hatámelly Mont d'or hegy tôvérinál, a' megszünt késobliél Auvergnében a' mosbi Pó oszt.ban ered , a* Cetani Cantal oszt.ban ered,
nisselat magához veszi , és
és Dore 's Dogne patakok
eggyesüléséból , mellyektöl
mintegy 15 mfdnyi folyása
vesziisnevét , áll ; Limosin
után Turinnál a' Póba sza
Quercy , es Perigord tartokad.
inányokon általfoly , több Doria Baltea , fó Piemontban
ïnellék fókat magába ve- a'Sabaudiai havaeokban ered
•zen , mossa Bordot , Argenéez.nyugot felé közela'kistalt, Beaulieut, Souillasebb Bernhard hegyéhez ,
Aosta, Bardo, Ivrea tájékifc
cot , Bergeracot , Castillont ,
I/ibournet^ Bourgot ,
és
mossa Chiasellávul öszve«nintegy 50 mfdnyi folyása
kapcsolja magát , és mint
titán a' Bec d'Ambeznél a'
egy 18 mfdnyi haladása uGaronneba szakad. A' tentán Crescentinon íelül a*
ger áradás 6 rhfdnyire CasPóba foly. Ezen fó egy csatillonig terjed ezen fóban;
torna általa' Sesiával öszver
Szémbetüno távolságra haköttetik ; ezen fótól nevez■jókázható ; az ezenfótólnetetett a'
veztetett
Doriai osztály , térsége 72
T)erdogne oszt.magában foglalja négysz. mfd 224.000 lak. , a'
kik csak nem mind goly váa' hajdani Perigord tartosok; nagyon hegyes. Itt van
mányt. Térsége , 162 négysz.
a' nagyobb és kissebb Bern
mföld , 410.000 lak., fellyül köves , de termékeny
hard ; termékeny gabonágabonában, gesztenyében ,
val , borral , édes gyümo'lvasban , ásványos ktttakcsókkel , olajjal , lennel,
ban , tart barrnokat. 5 ke- kenderrel; tart barrnokat,
ïiiletekre: Perigneux , Berés 3 kerületekre volt felosztgerau , Sarlat , ííontron és
va : Jvrea , Chivasso , és Ao
niberacra osztatik, mellyek
sta, mellyek 27 kantonokmindöszve 47 kantonban ban 227 kozségeket foglal642 kozségeket tartanak.
tak.
Y)ordrecht , Dordracum , 1. Dor Dorion , vs Messeniában Görbg országban, Elektrához
trecht.
"Ûoret , 1. Dora.
ész.ra.
Tiôrfel , magyar falú Sopron Doris , tart. Görog orsz.ban ,
kel.re Phocis , délre Ozoly
Várm.ben a* Repcze vize
_mellett , F. U. Eszterházy •Lokris , nyugotra Aetolia ,
északra Thessália között ,
H. > egy kat. templommal.
Pindos és Kachales vizei CeItten hires portobák készíphissosba folytak. Csak 4
tetik.
Tßarfen, nagy mvs Bajor orvsokból állott : mellyek Erifzágban Isar ker.ben, nena
neon, Boion, Kytinion é$

jékon , egy nevezete» hegyPínáos vagy Kyphae. Lak о
várral.
ei a'Peloponesusbéliek köztt
,igen híresek voltak. A' He- Dombatá, falú Illyr.Karinthi*
tart.ban , 1 várral , 1 evang.
raklidákkal egy bajtvíttak ,
Argost , Spártát , és Messe- prédikátorsággal , és 1 urodalommal,
niát meggyozték , 's a* t. D<h
ris volt kis Asia szélén is. Dörnbach , magában tsekély
falú , egy jó órányira BécsJ)i>riskos , régi nevezetes Götól , de a' melly felettébb
rog vs Thracia szélén.
nagy és pompas Angol mu
Do.-кins, , helys. az Angol Sur
lato erdös kertjére nézve,
ry Grófs ban a' Mole melgyönyöijködtetö fekvesére,
lett egy dombon Urodalmi
és sokféle benne találtató
tájékban, gazdag falusi jóés meglepö változásokra
szágokkal. Innen szárnyas
nézve tekintetet érdemel ,
állatok fókép kappanok
és esméretes. Ezen kert a'
Londonba vitetnek és elmulato kastéllyal és egynekelnek'.
hány hozzá tartozó szolgák
Doria , hajdan tisztartoság
számára épültházokkalNeuHessen-Casseitart.ban Thuwáldecknek ( uj erdö szegringiában Mühlhausennél ,
letnek ) neveztetik. A' béazután kanton a' Heiligen»
menetel mindennek szabad ,
stadti kerül.ben Harz oszt.
valamint külomhféle ottaban a' Westfáliai Királys.
ni mulatságok is kôzbnségeban, 5 kôfcségekkel, és 3,584
sek. Ezen által nyárban nalak.
ponkéntnagy számmalBécsi
DorUtheim , falú a' Fran, also
lakospk mennek DornbachRa]nai osztályban , hol a'
ba. Építoie Lasy FeldmarStraszburgiak nagy1 számú
schal volt , most Herczeg
falusi lakhelyekkel birnak.
Schwarczenberghez tartoEgy kellemes út Mutzigba
vezet a' hol egy Püspöki
zik. —
Dörnberg, régi ieles Hessenkastély van.
Darmstadti uradalom , Ka
Dormael , kis vs a' Egy. Belg.
tzenelnbogen! Grófs. ban.
országban Dyle oszt.
Dortnagen , fö helye egy kan- Dombirn , mvs Bavariában Ii
ier kerül.ben , 1000 lak.kal ,
tonnak a' volt Ruhr oszt.
kik gyapot szövetet , • é»
ban , és a' Coloniától Hollandiába nyúló orsz. uton bor termesztést üznek,-fá»
ból való munkákot is ké»
fekszik.
szítenek , és portéka küldé"Dor/nans , vska a' Fran. Mar
ne osztályban , 4«8 ház. és 8i foglalatosságok van. Egy
tartományi torvényszéknelf
2íó8 lak.
Dörna , plébániás falú , és fô
helye.
helye egyhason nevü kan- Dornburg , kis vs bal partján
a' Saalenek egy hegyen Thutonnak az eltórlott Westfáliai Királyság' Harz osz,. ringiában, egy mfdre van
Jenától a* Sachsenweimari
tályában, Heiligenstadt ker.
Herczegséghez tarto zik, 8p
ben egy domb tovénél, 91
ház. 370 lak , és kobányák»
házakkal , és 475 lak.
'Dornach , fö helye egy hason kal. Alatta a' hegy tôvénél
fekszik Dorndorf falú , a'
nevü vidéknek Solothurn
hol Saale vizén egy hí<J
kantonban
Helvetziában
plébánia falú , «íép tá- van keresztül,
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Dorney , kis TS aT Fran. Was- -kik foldï termésekkeï kegau oszt.ban.
reskednek; közel hozzá van
Dornhan, Dornem , kis-város
egy üveg huta.
Schwarzwald (fekete erdö) Dorohoy v. Dorogoe, vska egy
mellett Würtenberg Király- hason nevü vidéken felsö
ságban , Rothenburg kerül. Moldovában , mellynek táben , 690 ház. és 1007 lak.
jékában eredZigiafó; SzéV)ornholzhausen , Fran, szállitke felsö Mold va kormávány a' Hessen - Homburgi
nyozójának.
videken a'Hassiai Nagy Her- Doroninsk , kef. az Orosz Irezegségben, gyapjú matékutzk Helytartóságban 46oria, és vászon fabrikával.
tól 5i°-ig É. Sz. 125-tóI
Dor/ii* , 1. Doornik.
1300-ig Kel. Hossz. )
az
Dornock , Dornodunum, (.57o
Almás bércztftl által vá¿1' É. Sz.) kis kereskedö vs
gatik ,
és
csak
méregy várral , és bátorságos
séklett termékenységü. Itlükötovel ész. Skótziai Su- ten Mongolok és Buretok
therland tart.ban Dornock
laknak , ide 's tova kovátengerzúgnál , 3..560 lak.,
jogva. A* fbvsa , melly haés vászon fabrikával ; a*
son nevu , az Ingoda melCaithneszi Püspök Széíte.
lett fekszik.
"Dornstedt, Dreykirchen , To- Dorosterum , Durosterum , vs
vis , mvs az Erdélyi nagy
Moesiában , most Dristra
Fejedelemségben alsó Fejerv. Silistria.
vár Várm.ben a* Marosmel- Dorosima , szabad falú kis
lett , 1 kat. , ref. , és görög Kúnságban , Szegedhez x óV
templommal, és 1 S. Pál
ra, ,59a familiákkal , 1 kat.
ezerzetebéli eltörlött klasplébániával , és tulajdon tatrommal.
náccsal. Szomszédságában
Dornstetten, vs Schwarzwal- van Matty vára, határa gazdon Cfekete erdö) a' Würdag, halászatja bô.
tenbergi Calw kerületben , Dorothea, hajdan Brandenbur1.010 lak.
•
r
gi , most Hollandi megeröDornum, С 53° 39' t" E. Sz. sített kereskedési hely szeés 25o 4' 49'' K. H.) helys. recsen Hante Királys.ban
- V volt Francz. Friesland
az arany parton (Gold küsoszt.ban, 1 templommal, te) felsö Guiñeaban, Afriíicj ház. ésó.3Ó lak.kal, kik kában.
kbzött 31 zsidók vannak. Dorotheenthal, falú és porFöhelye egy Urodalomnak,
czellán fabrika Schwarz*.' hová б fitlúk , és i mvs
bürg- Sondershausen Heri tartoznak.
czegs.ben.
,
D/trog , szab. Hajdu vs Szabolcs Dorpat , Dörpt , (58o l8y E. Sz.
Várm.ben , Hatházhoz 2 ó- és 440 29' 30" К. H.) ker.
ira, egy lapályon görög eg- béli vs az Órosz Riga Helygyesült templommal, Ma- tartóságban a' nagy Emgyar és Oláh lak.kal. ,
bach mellett Rigaután, e^Dorogobusch , ( 54O 54' E. Sz.) zen tart.ban a' legnagyobb
megerosített csínosan fek- vs, 1030 esztendôben építtevö ker.béli vs Smolensk tett , bír egy 1803. ólta gazHelytartóságban , az Euródagon felsegéllet Universipai Orosz Birodalomban a* tással kis Assz'onyokat nelicrepT bal partján> 1907 1. , velö intézetével , 534 ház.,

l görög ¿a eveCng. tempi.
van egy Apátné, és 24 Amal , - és 3.600 lak. fellyúl ,
páczák ; igen gaadag.
kik igen szembetünö száro- Dorsten, (¿1° 4o' 8" jí. Sz. és
zî kereskedést üznek. Itten
24o 36' 4б// К. H.) kis erös
van 1 köny vnyomtató müvs az elöbbi Bergi Rajna
hely is; Domberg itten a' oszt.ban, Lippe mellett válegkedvesebb sétáló hely.
6zon fabrikával.
¡Dórrenberg , a' legmagosabb Dortmund , Tremonia , fö vs
hegye a' hajdani Hassiának
elöbbi Bergi Ruhr oszt.ban
a' Meiszeni után a' hajdani
800 h. 4000 1. egy GymnaWesztfáliai Királys.ban.
siummal , vászon és sereczet
Dorset , Grófság Angliában , fabrlkákkal , szeg kovács
rsühellyel, és serfôzéssel.
ész.ról Wilt ¿s Sommersetahire , ny.ról Devonshire, Dortrtcht , (51o 47' 52" É. Sz,
iel.röl Hampshire, és délrôl , és 2íí3 18' 17" K;\H.) vs Egy
■a.' Brittanniai csatorna (CaBelgyiomban
Hollandiában , a' Merwe , és Bieanális Britannicus) határozza; 46 négysz. mí'dekentart bosch mellett egy szigeten,.
22 vst ¿skis vst, 248ekkle- melly 1421. egy nagy tengeráradásban , melly 72 fazsiákkal , 21.262 ház. és 115.
519 lak. EzenGrófs. éghajlatlukat , és több mint 100000
embert elnyelt , támadott ;
ja kellemetességére és tájékának magához édeegétésére
bir egy alkalmatos kikötö
vel, egéoeéges levegövel _
nézve Anglia kertjének ne
veztetik. Az északi, hajdan 39.54 h. és 18014 1. fontos ke
fával bövlekedö része most reskedést üz, kivált sabonával , borral , és fával ,
szántásra és legeltéstésre
melly a' Rajnán, és Waaliasználtatik ; kôzép részélon leúsztattatik t és több.
ben vannak mészkü dombok, mellyektöl alá felé a'
körül fekvö fürész malrnokon elhasogattatik. A' í'atengerig derék fbvény halrook feküsznek a' nagy juh- brikák állanak itten vászon
nyájoknák való legelök ;
szovésben , fejérítésekben ,
gazdag ezárnyasokkal. Harés tenger so készítésében ,
mad része a'Grófs.nak szánA' haió épitô helyeken ható föld, kilenczede pusztán
jó építés tartatik. A' vsban
fekszik, ésa* tübbi áll lege- van pénz vero hely és egy
lökböl és fovény dombokGymnasium. Hollandiában
ból. Termései : juhok , szara" legrégibb vs 1299. bajq
vas marhák, sajt, vaj , haállítási just nyert a' Merlak , gyapjú , len , kender,
wen , melly által a' megálgabona, épületi kövek, pi
lított hajók portékájit vagy
pa agyag. Nevezetesebb fóji :
olcsóbban eladattathatja laa' Stour és Frorae ; a' fövsa
kosinak, vagy azokat a' ma
ga lakosira bizhatja , hogy
Dorchester.
Dorstadt, pléban. fálú Schla
tovább vigyék. 1618. és 1619.
az esméretes nemzeti Zsinat
den kantonban Goslar ker.
ben, Oker oszt.ban , a'volt
itten tartatott , mellyben
az Arminianok tanítási té-;
We8tfáliai Királys.ban az
Oker mellett , Sz. Agoston
telek megvettettek » és a1
kielmélt fejezetek általjászerzetbéli Apátzak kiastromával , ¿6 házokkal ,
ban mint a' Hollandi Bklezsia torvényei elfogadtat-'
es 572 lak. A' klastromban

~ * talc. Èzen vs születési he
öntö mühellyel , só fozetlye Varestag rajzolónak ,
tel ; tovább egy Academiával , egy Lyceummal , és
Vosz Gerh. Jánosnak , és Ju
egy
pattanytyus
oskonius Andrásnak.
lával ; és most széke az oszDory , fok új Guineának Autályi felsö torvényszéknek.
straliában , keleti csuccsa
Scarpe vára egy ágyúlovéssürüen bé van fákkal nonyire fekszik a' vstól , és
Ve , és egy jó kikötövel jeköröskörül vízzel kerítletik.
leskedik. - Vannak itten sok
kicsiny édes vízü patakok. ТУоиау , 1. Doué.
A' kikötöbe való bémene- Doués, v. Doux, meglehetö*
telnél feküsznek Manaswanágyságú fó Francz. orsz»
ry és Masmapy kis szigetek.
ban Jura hegységben eredj
■Dosmary Pool, álló tó Corn
3 rafdre délfelé Pontarlierwall tart.ban Angliában ,
tólFranche-Comtében(most
mellyen mind a' 24 órábari
azon oszt.ban mellynek neerös tenger áradási és apavet ád^, a' Helvetiai határo
dási víz mozgás torténik ,
kon mellyek hosszán egy
ámbár semmi látható öszdarabig foly. Nagyon gör*
vekôttetése nines a* tengerbe folyásavan, mert elején
rei.
dél-ész. felé megyen , Pon-»
TDosse , kis fó Priegnitzben , . tarliert mossa , a' hajdani
Brandenburg tart.ban,melly
Baseli Megyébe lép , mindPriborn mellett a' Mecklenazonáltal majd ismétFran*
burgi határokon ered , és
che-Comtébe vissza tér , az
minekutána Wittstock , és
elñbbi Mömpelgard GrófNeustadt elott általí'olyt,Alságot által folyja ,
azubisba önti mag át.
tán del nyug. erányban
Tfotehomi, I. Deutiihem.
Comtén keresztülDothaim , hely Judaeában , Es- Franche
hat , béveszi a' Dessonbret
draelon sík foldétol ñera
Albaniet , és Louvet : Bau
messze. Judit 3, il.
Besançon, és Dole olDot/iau i helység Badeni nagy me,
dalait
és mintHerczs.ben
Schwarzwald egy 36 megnedvíti,
mfnyi fályása után
, (Fekete erdö) mellett ezüst Verdunnál a' Saoneba önti
bányával.
magát. Ezen fó halas de
Douarnenés , (Plouarre) vska,
nem hajókázható , a' töJ
és kikötö a' hason nevü 4 le neveztetett
1/2 mfd hosz.es 3 mfd szel.
tengerôbôlnél , a' Francz. D*«¿.roszt.Franche-Comtenek
Finisterre oszt.ban , itten egy reszet magában fogla!-»
ja; térsége 90 □ mfd 227000
sok Szardellák fogatnak.
Douay , Duacum, (.5°э 22' 12" 1. termékeny gabonában ,
borban i kenderben fában ,
É. Sz. és 200 44' 47" К. H.)
erös vs a' Scarpe mellett szarvas marhában , vasban
Flandriában,eggy.Belgiom- a' 's t. és 4 ker.re osztatik ,
han, 2737 h. és 18.000 1. sok Besançon , Baume , S. Hyfabr. mellyek fejéragyag Î)olite , és Pontarlier, melyek 60,5 kôzségeket tartaeserép edény , bádog portéka , üveg , szappan , szö- nak 2,5 kantpnokban.
hyeg, nádméz, gyapjú gya- Doudèville , nagy helység a'
rnostani alsó Seine oszt.ban
pot , vászon czérna , és
eaipke fabírikált} egy ágyi* Fran.cz* orsz.ban .336 h. é*
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Doue', (Douay) kereskedö'vs
a' Francz. Mayenne, es Loi
re oszt.ban 360 h. es 1800 1.
szarvasmarhákkal kereskedik , és timárságot üz.
Douglas , ( 13° 1 1' К. H. és 540
7' E. Sz.) vs Man szigeten
Angliában, 5000 1. és egy
jó kikötö torokkal ; tengeri
borju " és hering fogásban
foglalatoskodik.
iPouglas , helység Lanark Grófságban déii Skotiában a'hasonnevü fó mellett, a' hajdan hatabnas Skotziai Do
uglas familiának puszta házaival.
Douglaj , fó déii Skotiában,
mçlly Lanark mellett az
Clydével egyesül.
Doи liens , Dourlens, kis vs a'
Francz. Somme oszt.ban 460
h. 30Ю0 1. és egy kastéflyal
az Authie mellett , sáhosvászon , és gyapot fabrikákkal ; gabona , és lenkereskedéssel.
T>our , vs a' Francz. Jemappe
oszt.ban 4290- 1.
Dourdan , Dordinga , (48o 30'
É. Sz. és 19Э 42' К. H. ) kis
■Vs a' Francz. Seine , és Oise
oszt.ban Orge fó mellett
450 h. és 3870 1. egy régi
Várraí, és egy Ispitállyal.
Itten szép selyem , és gyapju harisnyák készítetnek ,
«s gabonával kereskedés üzetik.
Dourlens , Donincum , 1. Doullens.
T)ouro , 1. Duero.
Douvres, vs a' Francz. Calva*
dos oszt.ban 2240 1.
Doux , Dubis , 1. Doubs.
Douty i vs a' Francz. Nièvre
oszt.ban 3600 í.
Dot'*, fó az Aftgl. Derby Grófságban , melíy az Irrlandi
tengerbe önti magát.
Dover, (Portus Dubris, Dy«yrrhaX»8° ¿9' A" K. H. é$

—
51o i' Al" È\ Sz.-) vi êa têù*
gerkikötö Kent Angl. Grófs.ban, krétás hegyektöl körülvéve , az öt kikötök közül a' legjelesebb , de most
egészen eliszaposodott , if
Angl, mfdre fekszik innerr
a' szoros csatornán (DoverStraits) túl a' Francz. tenger kikötö torok Calais. Do
ver bir több erósítési mivekkel, mellyek egyrészekre még a' Romai idöböl vannak, többnyire öszve omlottak. A' Póstahajók mellyeknek itten állapodások'
van , és bekeség idejébeni
hetenként innen kétszer
mennek Francz. orsz.ba 'э
ismét vissza , és az idege—
nek ide tódúlások a' vsnakv
kjeresménnyeire nagy eszközlö okok.
Dover , fó vs ész. AmerikábanS
Delaware szabad Státusban.
Kent Grófs.ban a' Jones
Creek mellett ; 1 mfdnyire a*
Delawarebaytól 130 h. és
730 1, kereskedik buzával.
Dover, vs az ész, Amerika!
New-Hamshíre szabad Stá
tusban Strafford Grófság. o*
Salmoü-Fall-River mellett
2000 1. és egy kikötövel ; ü¿i
a' kereskedést. •
Doward , l. Duart.
Dowa-Ruja , helység Hühnérj
fó mellett a' Bors parton
(Pfefferküste) felsö Guineában kozépf Afrikában f é»
kereskedési hely ; . a' fentebb említett fó ezen he-*
íyig hajókázható.
Dowlatabat , n. tart. és vs Decan orsz.ban. keL Indiában r.
sok fejedelmek alatt. '
Down , Grófság Ulster tart.ban;
Irrland.ész. Antrim к és d.róí
az Irrlandi tenger , ny. Ar
magh a' határa ; foglal 4' ifit
□ mfdet. 9 vsokat , és kis'
városokat ,
6 Plébániákat, 36630 haz.- es 179360»

— Зо —
J. A' kpzép tájékok hegye- Dree , Dracum Franrz.' Dclлек; Itten taléltatnak sok
phinatusban
Montoñer
posványos helyek. De е- hegyböl eredö, és Greno¡gyébaránt a' földnriveles jó, blénél Iserebe íó viz.
-es a' tart. ban gyönyörköd- Drachenburg , Drackenburg,
teto változasok. A* fô kere- vs Hoya Grófságbana' Wé.seti eszköz a* vászon ; és s*r mellett.
jnuselin fizbvet. Downban DrachenJeU , vár és Urod. Ко
вок tavak vannak , azok
loniai Ersekségben , a' Rajközött, a' tenge* karja Lo- nai Prusszus n. Hercz.ben,
ugh-Strangford a' legnaBonntól i mfd.
gyobb , partja kellemetes, Drachenttein , I. Drakenstein.
54 szigetei közül valók a' 4 Drachma , Medikai vagy PaHattyú szigetek (Schwantikai font roérték, melly
Inseln) mellyeket ezen maegy latnak negyedrészét v. 1
dar gyakran meglátogat. Eonsz'(<2 lat) nyoir zadját teszí
zen tó bövelkedik eperlán
vagy annyit mint egy künl,
szemlingekkel , heringek is
és ismét 3 Skrupulok'ra v.
találtatnak torkolatjánál.
60 gránra osztatik.
Lough - Erin
feneketlen Drág , ravi Erdélyben , Domélységü , a' fo vsa
bohaVárm.b. Válaszuti jár.
Down , v. Down-Patrik , egy ban , N. Sombortól 3 óra ,
a* legrégibb Irrlandi vsok
hegyek és erdök köztt. F.
közül S/.. Patrik esontjai itU. В. Veeselényi lak. Oláten mondatnak nyugodni ; hok és Magy. ó .hit. és réf.
a' Lough Strangíord egy
tempi.
karjánál fekszik. Epületei Dragalich , helys. Slavoniánagyok , jeles még vászon
ban , Goriczi ker.ben , ui
szôvéssel , és széke egy PüsGradiskától i 1/4 mfd. A'
pöknek.
f
Gradiskai. határ örzö reg.
Downham, helység az Angl.
nek VIII. kantonjához tarNorfolk Gróf'ságban az Ou- tozik 36 h.kal.
se mellett, Bárka hajóknak Drage , fó Brandenburg! ujkikôtftjével. Ezen tájék vamarkban melly a' Draheijának piaeza, melly innen
mi mocsárból ered, és nem
Campridgébe , és tovább
messze Driesentöl a' WarLondonban hordatik.
tébe szakad.
"Downs, 1. Dünen.
Dra/roe, kis helys. a' kel. oldala
Downton , helység az Angl.
mellett Amak Dán szigetWilt Gróí's ban a' felsö A- nek, a' Sundban. A' lak.
von mellett papiros és bör többnyire hajósok ,
é»
kereskedéssel.
halás/.ok.
¡Dowtpodai , Duspuda , kis vs Dragog a, fó Istria tart.ban,
Vilnaí Vajd.ban , Litvániámelly Piranoi tengeröbölban, oroszbirban.
be szakad ; só bányákltal.
Dózta , szabad magyar falu Dragone , Draco , fó NápolyJászságban , JászberénytíSl ban melly Vesuv hegyéból
1 mfd. lak. kat. termékeny
ered , és a' Sarnoba ömlik.
határral.
Dr'igonera , a' Baleari szigetekDra, egy a' Maroccoi Király- nek egyike , a' kbzép tenság alatt lévtt tart. , aliga'
geren Majorcához közel,
nevérftl esméretes.
-,
lakosok nélkül 1000 lépésDraabitrg , l, Drauburg.
nyire hosz. és 900 szél.
Drago-
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Dragoniera , vs a' volt Fr. Mon- gylimölcs nemek- nôvéseknek" nagyon kedvezö. Egy
blanc oszt.ban 2010 1.
Dragovan , orsz. Javaszig.ben,
része a' Frünsche Hoek (Fr<
kel. Indiában,sok kokoszdi- szeglet), melly a" Francz.
óval , kenyér, gyümolccsel,
szokevényektol minekutákávéval , borssal, és egyéb 14a a* N*ntesi Edictum
(rendelés) vissza huzatott ,
füszerszámokkal.
igenjól kimiveltatett. DraDragten ,
tulajdonképen 1
kenstein , Stellenbosschal"
faluk, északi, és Zuidi-Dragcsupán egy ker.tet tesz az
ten az elóbbeni Fran. Frieszeggyetlen tart.nyi tiszttarland oszt.ban 2988 lak. a'
kik nagyobb részint Men- tó tôrvényszék' fö hatalma
alatt , de vannak tulajdon
noniták, kettöknek csak egy
Hemraadi is, avagy Tanácstemplomok van.
Draguignan , (4.3o 34' É. Sz. és
noki. Fö helye e/.en kerfiletnek
24° 14' K. H.) régi vs a'
hajdani alsó Provencében "Drakenstein , helys. jeles szánJ
tás vetéssel, szölö és gyümost ío vsa Var oszt.nak
molcsmíveléssel.
Francz. orsz.ban 6300 1. egy
igen kellemetes , és terme- ÏDrama , Török vs Macedoniában Contessa tengeröböl
keny lapályon Vis fó mel
ész. részében , gyapot fabr.
lett ; vannak durva posztó
és dohány termezstéssel.
fabrikáji , timársága , egy
szappan fozö mühelye 'st.ef. Xirarnanet , nagy szerecsen
helys. vagy sokkal inkább
foglalatosságok.
kereskedö vs Galam KirályT)rahócz,1ot falu Nyitra Várm<
è.ban kozép Senegambiáben Ujhelyi jár.ban , Galban , kozép Afrikában, 4000
goczhoz 2 óra , a1 Vág , és
1. a' kik Marbuttok , és
Dudvág között, Koller faszembeyinô kereskedést ûzmiliához tartozik , bir ternek. A' Francziák birták
mékeny földdel t és üveg
meg kevés idö clött a' S<
hutával.
Jósef várát, de a' Senegalort
Drahotusch, mvs Morvaorsz.b*
. Preraui ker.ben egy Plébá- való hajókázást ezen felsö
tájékonabban hagyták»
niával 180 h. és 1025 1.
"Drakenstein , Drachenstein , bramôurg , kis vs a' Brandeburgi Neurnárkban és fñ
ker. a' Cap tart.ban (Capland) a' jó remenység Fo- vsa a' Dramburgi ker.nek
kán , melly körül fekvótá- a' Drage mellett uj és ó
jékival
termékeny
da-* vsból áll , vannak 277 h. es
1562 h kik posztó szovés ,
rab földböl áll , melly a"
és bör készítésben foglalanagy bércz toVenél fekszik , és 30—40 infoldre'tá* toskodnak.
vozik , a' Cap vstól. Az e- Grammen , nevezetes Vs Chri
stiania megyében ftoryegigész nagy Drankensteini
völgyet a'hegyi fó , és szá- aban , áll 3 vsokból , tudnimos
jeles ágai
meg- illik Bragernes, vagy Bragnäsböl , Stremsoëboi , és
ontöziki földe bövebben fízetö mint legtöbb helyei a' Tangenböl ; tart 6000 1. Eszállítványi Státusnak ; és zeknék tulajdon vsi Tiszaz ö bátorságos, meleg fek- tartói vannak, de mind öszvése kiváltképen a' szö-- ve csak egy vámhelyet forlovesszok ^ és külömbfeie málnak , melly Drammen
ÍIÜB. LEX. IL

vámhelyének neVeztètîk , és
tartozik.
egy a' legnagyobbak , és Drauburg , Draaburg és Traburg , mvs és kastély Kalegsikeresebbek kôzûl Norvegiában , mert innen igen
rinthia Herczs.ben , Klagen8 о к deszkák gerendák , és
furti ker.ben, Dráva mellett
vasak vitetnek ki, mellyek
egy régi hegy - várral , Plébániávaí ,
vám - tisztséga' szomszédságból vitetnek
gel , és póstaváltással.
öszve.
Dran , fó a' Stiriai Herczs.ben, Drausen , tó nyug.Prussziában
Elbingen vsnál , melly a'
melly Bacher hegynél ered,
Cilli és Marburg ker.eknek
Haft'ba ömlik.
egy részeken keresztülíbly, ^reVojDraUjnagy fó,melly Tyés Sz. Barbaránál Pettau arolban , Puster, vülgyben ,
latt a' Drávába önti magát.
(Pusterthal) ered, hözel InDrance , f ó Sabaudiában , Faunichen mvshoz, Drauburgcigni tart'.ban ered , és a*f nál Karinthiába lép , ée
rajta keresztül megy, BuchGenfi toba szakad.
stein várnál már haiókázDrangiana , tart. Asiában , Aria , Arachosia, és Gedrosia ható, a' Stayer ors/.ági földközött, Zarangaeasonnal eg- re jön , és Polsterannál isgyütt Drangák földe. Fóvize
mét elhagyja , a' míe azonvoltE tymander , most Hind- ban útját Magyar ország,
mend. Fö vsa Prophtasia ,
és Horváth ország között
199. mfdre az Aria tart. ban
folytatja, Léprádnál S/ala
lévô Alexandriától. Fö réVárm.ben a' Murát magába
sze Tatacene , mellynek fö
veszi , és utoljára Eszéken
vsa Ariaspe , most Dergasp.
alól Dárda fahmál a' DuDrangsal, Cap Tribulation,, nával eggyesül , minekutáa' déli szél. 16o alatt lévô
na mintegy 60 mfdeket megfok déli Ameril'.ában,mellyöntözött ; vize nehéz italú,
nél Banks és Solander majd és menetele sebes, és rahajótbrést szenvedtek.
gadó.
Dransfeld , köfalatlan vs és fö Drawenct , Drawitz , mellékhelye egy hason nevü kan- folyóia a" Weichselnek , az
■ tonnak az elöbbi Westfaliai elöbbi Warsói Herczegs.
Leine oszt.ban Göttingeni
ben , 1797-toI hajókázható.
ker.ben , 4 kapuk. , 2 tempi. Drayton , mvs az Angl. Shrop
S30 h. és 1345 1. Ык a' szánGrófs.ban , egy tudományi
tás vetesböl , magok mesterintézettel , Fox Györgynek
ségekbôl , és vászon szovésszületési földe , a' ki szerzöböl táplálódnak , a' Göttinje a' Çjuakereknek.
gentöl Casselbe nyúló or- Drazig , tó tulsó Pomeraniászág út mellett f'ekszik ; ko- ban Neustadti ker.ben 1 \fi
zel hozzá vannak sok bazalt mfd. hosz. , és 2j~A nifd. szél.
ko pyramisok,és posványok. Drebach ,
hegyen , épiilt
Drapano , hegység az ész. part
mvs Bünauban az Érczheían Candía szigetnek, Canea,
gyi ker.ben Szász orsz.ban;
és Retimo vsok között.
czérna fonással , és annak
Draskirchen , 1. Traiskirchen.
ollyanná készítésével, melly
Drasznitithal , bérczi tájék Kaa' csipke kotésre szükséges.
rinthia tart. ban, egynehány Drebhoiv , Drewko , Dreyocke,
banyákkal , és hutákkal , á' Iiis vs 148 h. / és 778 I- alsó
Greifenburgi Urodalomhoz Lusatziában, háromféle ne-
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mes Uraknak van alávetve,
többnyire Wendok lakják ,
kik között sok takácsok, es
czipö csinálók .találtatnak ;
a' 6 Wend vsók kozészámláltatik.
T)rechslerberg , heffy felsö Lusatziábanz.341 lábnyi magos.
\)recksodernheim 1. Odernheim.
Drégely, Dregel, Driegel, Dria-.
gel , magy. falo Hont Várm.
Ьеп , Ipolyi jár.ban , Ipolyságtól i \f% ¿ra, az Ipolyhozközel, nagy régi várral,
egy magos hegyen , messze
terjedö erdök között. Ezen
hely sok jó dohány t termeszt,
és egy kalh. Pléb. vari ben*
ne. A' Drégelyi hegy tele
van granit kövel , mellyet
szépen kisimíthatni ugyan,
de kifiirni nem lebet. Ezeri
falu az Esztergomi Erseké.
Drehna , Reusz Urasági vár és
urodalom also Lusatziában ,
Dobrilugh, es Sonneriwald
Urodalmok között.
Vrehyeb Wahabitáknak fövsok
Arabiábanoo stadiumny ira,
(ii2ío lépés)Bassorátóí nyu:
got felé, a' köves Arabiai
pusztán.
Dreisen , 1. Driesen.
ÏDrengelburg , 1. Drennetbnrg*
Drengfurt , (540 12' до" É. Sz.
Я9Э го' ßi" К. H.) va hei,
Prussziában , Rastenburgi
ker.ben , Omet fó mellett ,
178 h. és 12.50 1. len miveléssel és vászon fabrikával.
"Drennelburg , Drengelburg ,
Trendelburgs kis vs a' volt
Westfaliai Fulda bszt.ban t
Diemel fó mellett.
T)renthe , Drentia , hajdan a*
Német birodal.ban Grófság¿
melly lassan íassan az Ultrajecti Füspökök' kézébe
}utott. 1.5211. Károly Geídriai
Herczegtöl élfoglaltatott ,
es 1,5.36. V. Károlyra szállott.
fcésôbb fûggetienséget szer-

zett magának, de az egyësült Hollandi Státusokba
fei nem vétetett , hanem
védelemiárs tartománynak
hagyatott. Az ország gyülés avagy az ország rend.einek ôszvesereglésePc , bi/.onyos személyeknek vaLimelly végre való kineveztetésekkel ( vagy pedig mint
az Angliai Parlamentomban
tôrténik : olly jussával a*
Gyülésnek , melly szerént t
ha maga egészen véve, akar valamit megvi/.sgálni ,
mindennek, a' mennyit , é*
a' meddig tetszik < szabad
arról beszélni) » és az úgy
neve7ett Etstuhl legjeleebb
Kormány torvénys/.éki gvüseik voltak. Ezután a' K¡rályság ídejében egy küló-^
nös osztályt formált, mellynek nagysága 37 1/5 Q míd*
39672 emberrel; késôbben
a' Francz. nyug. Ems osztálynak alkotó részévé vált;
most egy tartománya Egy.
Bel^yiomnak.
Ezen tart.
mánvnak színe róna , melly
ímittamott erdök által (élbenszakasztatik. Mindenütt
találhatni pusztaságokat ,
és niocsárokat , a' levegö
ügyan meglehetösen tiszta*
mindazonáltal rend kivül
nedves , és nem egészen egéséges , kivált Meppen oldaía felé , hol a' legnagyobb
mocsárok terjeszkednek ,
mint : a' Smilder Veenen
az Echter Veenen 1 (tavak)
és egy része a' Bourtangi
rriorsarnak. A' rétek és le-*gelok jók , innen a' baromtartás , különösen a' juhtartás ,
a' gazdáskodásnak
íeffielesebb tárgya. Gabonát aratnak itten , de keveset , és azt is csak rozsot ,
és pohánkát ; a' gvümöl-s
termesztés kicsiny sikerü,ellenben a' mocsárok sokat
6*
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színek, a' Zwinger nevü ebéhoznak ; a' legnagyobb
patakok : a' Musselaa , a'
pület , hol derék pénzés réz
Si huy lendiep , a' Hooren- metszés gyüjtemények és
szobák vannak ; a' hires kédiep , a' Havelter , a' Stenpes folyosó 'sa't. Tudomáwykeraa , ezen két utolsók í'el-so Yssel telé rserge- nyos és küz hasznú intézedeznek. A' reform. Eklézsia tek : a' festés , és építés
mesterségéT* , és a' vitézi Ahárom rendbol áll : Emmen,
Meppel , és Rolde , a' melkademiak ; külómbféle katonai oskolák , a' Policzia
lyekhez 40 Prédikátorok tartoznak. Ezen tart. ban egy
oskola, a' vak gyógyító invs sines , hanem csak két
tézet, 's a' t. Fábriká ji : poszmvsok , 1 erôség, es 37 ta
tóra , gyapjúra, selyemre ,
luk. Egy régi-Tôrvényszéke
papiros szonyegekre , pavolt egyébaránt az Etstuhl
szomántokra , fátyolokra ,
X. Tisztartóval , t. Assessor
csipkékre , patyolatokra ,
rai , es 24. Ettekkel, avagy
pántlikákra , viászos vászTanácsosókkal ; ez elottvé- nokra , börbkre, kesztyükeztettek minden tôrvényes
re, spanyol viaszra, karton
nyomtatásra, ágyú és haolgok.
J)ref)anum , Helenopolis , kis
rang ontésre valók ; azután
Asiában , Astaceñi tenger
egy papiros malom , és a'
foknál , Pronectus mellett ; Fridrichsthalban öntött tükés Drepanum , v.s Siciliának
rök rakó helye , 's L ef.
ny. északi részén , hol AnSétáló helyek nyilnak a'
chises megholt.
nagy , és B'rühli kertben ,
Dresda , (51o 2' 54" E. Sz. és a' jó í/.léssel elrendelt Orlowi
31Э 21' 4,5" К. H. j Szász orsz.
kertekben , a' Lord Findlajiakigen szép fô vsa , a'Kiter majorjában; az Osztra
rálynak és kormányoztatásréten , a' zöld réten', 'sa't.
nak lakhelye , széke a' leg1810-ben e' vsnak eroségit
föbb torvényes személyekkezdették füldig lerontaui ;
цек , Meiszeni ker.ben az Ala' vs az említett háborúban
bis ket oldala mellett , melés az 1813-ben sokat szenlyen keresztjil ama' szép ¿¿2
vedett.
lépésnyi hosszú , és 17 bol- Dreux , Durocassae , (48o 44'
tozatokon nyugvó hid veÉ. Sz. és 19° \' K. H.) igen
zet altal. Ennek az I813.
régi kozépszerü vs .5440 1.
háborúban egy^észe szélyel
és ker. fo helye a' Francz.
vetteltetett. Ail : új DresEure, és Loire oszt.nak egy
dából , NeustadtbóJ, (ú) vshegynek tôvénél , a' Blaise
ból) és Friedriksstadtból ,
mellett , tart 86oh. jógyap(Friedrik vsából) v. Osztrá- )\i méfia, bôr, és vászon
ból. Altaljában sok pom
fábrikákat.
pas épületekkel bir , és .59000 Dreve , 1. Druye.
lak. ; külÖnos tekintetre Drey butiner ,
rehány felsS
méltó: a' Királyi vár , óriNémet orsz. tájékókban eási szálájával a' zöld bolt- züst pénz, melly 3 batzent
haitásbán , a' Japan paleta vagy 15 kr. ér.
200000 daraboknál tóbbeket Dreyeicherhein , vs Isenburgtartó konyvtárral ; a' porBirsteini Herczs.ben egy ré«
ozellán és régiség gyüjte- gi várral.
ménye, a" két ецеке* játék- Dtryen, kis vs Vogitlandban 2
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mfd Plauentßl azon Tiliterdpk Irözötfc» jó mészkovô
schekhez tartozik , kiknek esméretes; Drezuik van Záitten , a lakhelyek van.
gráb Vrm,ben, az Ogulini
Drejer , kölönösen oily váltó Reg. ben is.
pénz , melly 3 fél pénzt DrhowI , Druhow, szép kas
ér, Sileziában egy Dreyer
tély , és falu a' hasonneegy fél krajczár , mellyben vü Urodalomban Çseh orsz.
cs<tk három hejler vagy is
ban Prachim ker.ben , egy
draga mulato , viragos , éjs
félpénz van,
, . i ..
gyümöjcsös kerttel, Hollan"&rtygleichen , 3 hegyek Arn
diai meleg ágygya} , és fü
stadt , Gotha, és az Erfur
,
ts vidék kö/.ött , mellyeken ge házzal.
mindeniken egy kastély ál- Driburg, (51= 44' 31" Е- S'lott , ezek körül egy ismét és 26o 40' б" К. H.) vs és
föhelye egy hasonlo nevü
fel épitetett tudniillik Glei
chen , és a' mellyben még kantonnak az elöbbi We,stnómelly ritkapágokat lát-. falia i Fulda qszt.han Höx
hatni; Waohsenhurg pedig ter ker.ben 1 temp.lom., г
és Mühlberg szélyel vannak • Trappisták Klastrornával
ît6 h. és 1136 1. Az üveg
/>mplva,
készítés és aval való keres"Dreykirchen , 1. Etschmiazin.
"Qreyling^y a' Holsteini Hercz. kedés nagy számú kezeket
ségben azon váltó pénz foglalatoskodtat , olly kemelly 3 félpénzt tesz , gyakr resménnyel, melly fôkép a*
ran igy neveztetik. Némely közel fekvñ Siebensterrii üveg huta ál'tal támogattaalsó Saxoniai tájékokban a'
Dreylingannyitteszen mint tik. A' vstól nem messze
Dreyer, avagy 3 félpénzt van egy gyakran látogattartó .váltó pénz. Austriá- tott ásványosforrás, mellyban a' Dreyling bor mérték, , nek alkalmatos készületei
számos ferdíj vendégeket émelly 30 csebret következésképen kevesebbet re- desítnek ide. Most Prusszus
orsz. hoz tartozik.
lteszt magába mint egy borfuvar melly 32 cseberból Drida , kis tart. a' Bagemderi Helytartósághoz tarto
áll. Más felsS Németorszázik Habessiniában , melly
gi tart.ban annyi mint 30
pint , és azon edény melly ben ]ó bor míveltetik.
ennyit foghat. 2) harmad Driedorf,V.is vs a'voltBergiHer.
része egy eeésznek ; néha e- s.ben egykor Sieg oszt.ban.
zen név adatik egynek azon Vriel , vs egy. Belg, a' vo}t
Raina tôrkolati osztályban
három gyermekek közül is
a' kik egyszerre jöttek a' 2020 1.
Drienowittt , Drenowacz, falu
világra,
Pr#y*e«ff/,magoshegyBudveisi , Tót Qrsz.b.^n Veröcze Várm.
ben Görög Pléb.', és klasker.ban CseK orsz.ban a' hol
trommal , a' Jankowáczi
Cseh orsz. , Austria*, ésBaüveg hutával. Vucsini Urováría határai öszve jönnek.
dalomhoz tartozik.
Dreysiigaçker, falu és Meiningi
Herczeg vara Hennebergi Drieten , Dreisen Dresen kis
vs , és Tisztség egy kicsiny
Grófságban , egy vadászó és
mocsárban fekvö ré^i kaserdotudományos intézettel.
téllyal,a'Netze meíleit BranjPreznik , falu Tót orsz.ban
deburgi Neumarkban, 29.3 h<
PQsegaVárm.ben dqmbok és
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ds 2200 Ii A' Hubertsburgi Drino , 1. Drin és Drína.
békeség szerént jobbaTi é- Drínovdr , vs Serviában Drin
f>íttett "és." a volt vár hefó mellett1 egy lus szigeten
yére. házak állíttattak. A'
mellet Drin formait , a'
lak. e.leségek'et kereskedés- Törökhöz tartó/.ik.
bol, posztó szôvésbôl, méh Drinow/ítt , ravs Vidíni Batartásból , és szántás vetessaságban Bulgáriában.
bol keresik.
~Drissa , vs a* tole nevezett ker.
X>' ietowa , ¡gen nagy Tót falu
ben a/. Orosz WittebskHelyTrenosén Várm.ben a' Mor- tartóságban.
va qrs/.ági határoknál egy Dristra , 1. Silistria.
szoros által menetellel. Fel- Drivasto , vs Török Albaniáosztatik Püspöki utszára , ban a' Chiri mellett széke
Urak jószágára , és paraszegy katol PüspoknekJ
tok falvára; bir egy major- "Droôing , nemes vs 756 1. a'
eággal több malmokkal és
voltWarsói Herczs.ben Plock
serfftzô házzal. A lak. tob- osztályban , Orosz Lengyel
nyire fával való kereskedésorsz.ban.
böl élnek,
Vrogheda , v. Tredagh, (10o
Ъг'ИЬ , Achates, fó Siciliában 53' K. H. és 530 43' E;Sz.)
vs Louth Grófságban Leina' Val di Notoban melly az
ster tart.ban Irrlandiában
Afrikai tengerbe ömlik.
Drin, f ó Albaniában Görög
1731 h. és 10000 1. Igenkellemesen fekszik a* Boyne
orsz.ban, melly a' Velenczei
mellett, egy igen szép vátenger öbölbe ömlik. Kezsárháza van, több üj édetkor kettös fó; az egyik
pülete és egy kikötöje. AnDrin bianconak a' másik
gliával való kereskedése seDrin neronak neveztetik ,
mellyek azután egyesülnek,
rény , és kivált vitettetik
bé innétkôszén hajókázhaés minekutána egyetlen egy
fót magokhoz vettek ismét
tó fóján az ors/ág belsöfel oszlanak , egy szigetet
jébe , a' vászon vásárokkerílnek , és két kifolyás
hól ,
porter
fôzésbôl ,
Whisky égetésbol, és a' kedáltal Alessionál az Adriai
vesUsquebaughnak (ital? netengerbe zuhannak.
Drina , Drino, fó melly Ser- mei) készítésébol
böl sz
szerzik élelbiát és BosniAtegymástóI elmeket a' lakosok.
válaszl ja, ésDrinováron alól Drohictyn , vs az Orosz Bialisa' Szávába szakad.
„
toki Helytartóságban a' Bug
"Dringenberg , ("51° 40' 35" É.
mellett 984 lak. Piaristák
Sz. és 26o 41' 36" K. H.) vs
klastromával , és Gyimnaés fó helye egy hasonnevü
siummal.
kantonnak az elóbbiWest- Drohictyn , vs az Orosz Slofaliái Fulda oszt.ban Höx- nin Helytartóságban.
ter ker.ben Oese mellett, Drohobytl , királyi vs Galiczimelly a' Rettével eggyesül,
aban Sambori ker.ben Tysbir egy tempi., egy hégy- t mienica fó mellett 1588 fa'várral 132 h. és 734 1.
miliákkal;
jeles
MaDringenstein , hegyen épült
gistrátussal , egy nemzeti
vár, itivs, ésürod. Na.ssauoskolával , bányász törDiílenburgi Hgs. ész. Dillenvényszékkel , sófózéssel ,
burgtól 1 mfd. Vesztfáliá- melly esztendónként 70000
ban.
jnázsát fizet , katholikus és
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Görög Pleb.val, Sinagogákedik. Most 4 ker.tekre van
osztva : Valence, Monteli
val , egy várral , és levél
gy üj teménnyel.
mart, Die, és Nyons, nielDroitwich, helység Worcester
lyek mind ös/.Ve .360 helyGróí'bágban Angliában a'
séget tartanak 28kant.kban;
a' ío vs Valence.
Salwarp mellett 400 ház.
2130 1. és gazdag só források- Dromedar, (36Э щ< D. Sz.) fok
és tengeróbolke Botanybaykal , mellyeknek keletek a'
Nortwichi nagy akna és a*
tól del felé új Hollandiában
kereskedésre alkalmatosbb
Australiában.
fekvése által megcsokkent. DrOmlmg , nagy erdei mpcsár
A' kormányszék egyébaránt
mellyet az Ohre keresztül
a' só vámból noha ez csefut,Westfaliában,a' volt Alkély nyer 50000 font Sterbis és Ocker oszt. ban ; kezlinget. Nem messze innétt
dödik Vorsfelde tisztségnél,
fekszik Westwood nevü
és kinyúlik Steimke tiszszép falusi lakhely.
tarlóságig; tart 129342 hold
"Drolshagen, vska Westf. a' Hasföldet 177 Rajnai vesszöket,
saiai nagy Herczs.ben,3¿ h.és
mocsáros feie áll bizonyos
550 l.Nagy vaskereskedéstüz.
homokos a' szinén levo , alig
Dromanet , falu Senegambiáegy lábnyi magosságú , és
iian Galam orsz.ban , 4000
nagyobb részint elrothadott nóvevényekbol táma1. a' kik többnyire Mar ab udott kéregbol, melly elég
tok , Tombuktu felé kereskednek.
kôvér ugyan, de igen kiViróme , erdei patak Fr. orsz.
csiny vastagságú,igen kevés
alkotó kemény részekettart
ban , melly Drome völgyés a' legkissebb nyoniásben lévo hasoníó nevü tónak enged , innen van a*
ból la Bastie de Fort fala
fenék reszketö mozgása , és
jnellett Dauphinében,(most
Droliiling nevé. A' síirü er«.' felsö havasi (Ober-Alpen)
«sztályban ered , Luc tón
dökben találhatni kemény
keresztül foly , egy osz- fákat , de a' mocsárok csutálynak ,
mellyet által- pán egerfákkal harasztos
hasít nevét adja; Saillan- fákkal, könyöknyi magos
sot Crestet megnedviti , és
ságú sásokkal , nádokkal ,
mintegy 11 mfdnyi folyása
és kákával vannak bénotitán Montelimart ésValence ve, a* mellyekben a' sereglö vad, és mocsár madáközött a' Rhonebe szarak lappangauak. A' fenékltad ,
tó'bb'
erdei
patakot veszen magába , de
nek illy alkotása mellett a'
mocsárhoz csak a' novevénem hajókázható ; mert
gyakran árkából kilép,gyak-. nyek kemény sürüségénél
ran pedig vize nagyon cse- férhetni. Az Ohre hajdan
elveszett volt benne,de 1783kély , az ezen folyótól netól ólta ezen fónak állandó
vezíetett
Drome oszt. magában foglalja
árok ásatott , és az által egy
részint mivelhetosége a' raoa'hajdanalsó Dauphinéhez
csárnak meg nyeretett.
- tartozott Valentinais , és
Diois tart.ny okat , és 112 p Dromore , Drumore, vs az Irrmfdtérségre terjed , 232000 lahdi Ulster tart ban Down
lak. ez az osztály hegyes ,
Grófságban Lagang fó mel
I de termékeny , gabonával ,
lett egy Püspükséggel.
borral, olajjal's a't> boveU Drvnero , Draconerium , va
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Sabaudiai Herczs.ben , Macdeák oskola , neveloházok a' Lappoknak , árга. fó mellett 6842 lak.
J)rontheim , Megye Nprvegia
vák haza , fenyíték, és munorsz.ban 4216 □ mfdeken
kaház. Eggyetlen fdbrikája
tart 240000 embert. Esz. es
a' nádméz fozés ; ellenben.
legnagyobb részét teszi Nor- a' kereskedés annal életevegiának , és általjában e- sebb. A' veres réz fö tárgész Europában a' legfelgya a' kihordásnak, azután
söbb ész. tartotnány. Az ész.
a* fa , kivált deszkák , hatengertol az ész. jeges lenlak 's a' t. de a' béhozott
gerig kézív formára görbül
portékákkal való kereske
fel . nyug. és ész. oldalát a'
dés az egész tart.ban erösea
tenger mossa , ész.keletre az
üzetik.
Órosz Iyapponia , déLreSvé- T>roogevcid , v. száraz tartoçia , mellynek legészakibb
mány , Zwellendamni ker.
része a' Svécziai Lapponia,
nek Lapponiában egy tájéés dél felé a' Norvegiai Chri
ka , es egyébaránt Mustiania, és Berg megyék haschelbay kerületének is netároz/.ák. Ezen megye 3 nagy
veztetik ; Gawritz folyótól
tisztségbôl áll ,n tudniillik :
a' nagy Bracke folyóig terDrontheim , a' hová Ransjed , melly a' Muschelbaydal tisztség fele is tartozik,
ba önti magat , földe domNordland és Finnmarken.
bos, és könnyti fövenyes feXironthcim , tis.ztség a' ha- nékbol áll, melly ha elég
son nevü megyében, melly
essö megönti elegendö ganek legdélibb része, Norvebonát terem.
giában. Ebben van az egész Drosau , Dros< hau helys. Cseh.
orsz.ban Klattaui ker.ben,
Megye fövsa
Drontheim , Dronthie.m , NiI2i keresztény 's íózsidóhádrosia , (63o 26' 2" É. Sz.28°
zakkal , és egy kath. Pléb.
2' K. H.) vs Nid fö és egy
tempi., Wineg , Chwogog ,
tenger öböl . mellett , a'
Smrkow , ésWapeniczka hegyek kozött fekszik, a' piszsánezok , Christiansholm ,
melly á' vs mellett egy dom- trángokkal gazdag Auczdiebon fekszik , és Munkholm
la pataknál.
kas.^élyok által oltalmazta- Drosendorf, vs Austriában az
tik ; az utolsó vár egy köEnsen alól felsö Manhartsszálon fekszik a' kikötönek
bergi fertályban egy régi
kôzepén, melly téres, mély,
várral , melly a' hajdani
és bá( orságos, és jó vasmacsTemplároké volt , tartomáka fogó fenék , de némélly
nyi türvényszékkel , Pléb.
kósziklák miatt nehéza* béval 93 h. és egy márványhajókázása. Széke egy Püsbányával.
pöknek , a' Megye Kapitán- Drmsen , (,52o 26' 30" É. Sz.
nyának , és 4 tübbnyire ezen
és 320 27' 30'' K. H.J fö vsa
tart.ban tartózkodó Regia' Sternbergi ker.nek Branmentek Stabjának. Ezen
denburgi Neumarkban. Jel
régi vsban az útszák rosszúl
épült, és jeles vs 413 ház.
vannak kirakva , és 1320 fa
28ЗЗ Posztó, kalap, vászon
részint csin'os h. a' lak.nak
fabr. , timársággal, és faezáma felmegy 8800-re. It ten
zékassdggal.
van egy tudományi Aka- T)rot , fó Perigord tart.ban
Uemia ,
köny vtár ,
egy
Fr. orsz.ban, Perigeuxhely-
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ben erea , Candrotnál Gafekszik Ehrenfeld tájela ,
ronne vizébe foly.
- nïelly figyelemre méltó VaDrétnthgholm , a' bvéczia Kir.- dás/. épületekkel díszeskedik.
igen pompás mulato kasté- Druentia , 1. Uurance.
lya Lorön nevü Mä-lartonak Dru/a , város az Orosz Wilnai
szigetében, Upland tart. ban,
Hely tartóságban a' Düna
i mid Stockholmtól ; nagy ,
mellett.
szép, és az kürülfekvö épüle Druida , Diruta , jeles mvs Pa
tekkel csínos vst formal ,
pa birtokában , Tyberis viroelly senimi gyönyörkücltetö
zénél, Perusától a mfd.
tárgy nélkülnem szükólkó- Druin , (Péter Druinja, Nagy
dik. Az otttaláltató terméDruin) szerecsen vs Druin
szetiek kabinetje a' legszeb- f ó mellett , melly egy ága
bek kózül valo Europában ;
az András fójának, az Ele
azon fellyül láthatni ottan
fant csont parton felsö Gui
egy folyosót a' legebö mes- ñeaban , kózép Afrikában
szép , szemtöl ■ hathatalan
terek festéseikkel , és szép
szüko kütakat. 1753. Adolph
lapályon , melly részére erFridrik Király egy Chitiai
dövel van bénove. Az itteHázat építCetett ott , és a'
ni szerecsenek az egész
legszebb pon zellánokkal ki
parton a' legdurvább és legékesíttette , és akkor, a' ma
barbarabbaknak tartatnak,
ga feleségének ajándékozta
azon okból az Európai keennek születése napján, a'
reskedök itten is kevés keki épen ezen az innepen a'
reskedést üznek , annál inszép Tudományoknak egy
kább mivel ezek a' szere
Academiát állitott. Az itten
csenek minden portékájikat
Jakó mester emberek és faigen drágán adják, és még
brikások a' legtisztább aazon fellyül nagy ajándéczél munkakat készítik , fikot kivánnak.
nom csipkét, és külombfé- Druitvar , kis vsVilnai Vajdale pompa portékákot
ságban, Lithvániában Orosa
Drouaz , 9.005 lábnyi magos
birod.bán.
ságú hegy a' Szent Bernard Brumlanring , vska déli Skónagy bérczében Helvetziátziában Dumfries Grófs.ban
a' Nith mellett , egy szépen
ban.
Drübeck , Drübke, nagy szép
fekvö de elhagyatottQueensfallí a' hajdani Wernigero
bury familiának Drumlanring-Castle falusi lakheryéde Grófs.ban, azután Blan
kenburg! ker.ben , Saale oszvel. Ezen a' vidéken találtályban , Westfália ország- tatnak még szarvás marhák
a' honnyi vad fajból.
ban , mellynek lakosi haj
daña' leggazdagabb parasz- Drurnmore , 1. Dromore.
toknak tartattak e' Grófs. Drusok , (Druzok), Nepség
ban , és Drübecki férjfiakSyriában , melly Libanon
egy részét és ég'ész Antilinak akartak neveztetni. It
banont 55 mfdnyi kornyéten találtatik egy régi szerket 160.000 tagjaival lakja ,
zet , mellyben egy Apátné ,
és 40.000 embert kiállíthat
5 nemes és polgári Canonisa' harczra. Hasonlítnak a*
sákkal vannak ; ez jeles 1
tempi. mal, melly en kivül Maronitákhoz életek módjámég egy templom a' falú- ra , kormányszéki formára
ban van. Innen nena megsze ésszokásaikra nézve. De кц*
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lömböznek tóliikReligiójok- nép megegyezése. A' Na¿ry
ra nézve, melly mindazáltal Emir méltósága orökös , ha
nékünk még nagyon esraépedig az uralkodó familia
kihal , akkor a' türük korretlen,, midon sem papjok ,
mánys/.éknek megegye¿ésésem templomok , csupán
szentelteik vagynak , és az vel, mellynek a'EXrusok adózIsteni szolgálatot igen tit- nak , maga a* nép valaszt
"hon tartják. Az ö véíekedé- uj Emirt. Minden meglett
eek szerént az embernek az
férjfi személy katona, és
uralkodó
valláshoz kell maga magát fegyverezi fel , .
magát szabni , melly okböl de csak az Emir és a' Seiitt keresztényeknek , amott kok lovasok. Az Emirnek a'
pedig
Mahomedánoknak hegy-várban kormányszéki
lakh, van , mellynek Dair el
mutatják magokot. Jól ki
vannak pallérozva , a' dur- Kama neve. A' Drusok kövaságból kivétkeztek , ret- zött vannak sok Görogök ,
a* kik itten 17 klastromoktenthetetlenek , hívek , és
kal birnak , mellyek kö/.ött
becsiiletesek barátságosok ,
de érzékenyek is , és kegyeta' kösziklai Narhauna klasJenek azokhoz , kik öket trom Arabs köny vnyomtató
miihelyére né/.ve hires.
»y ugodalmokban háborgatják. Ifjúságtól munkához Druye, breve, vs a' Francz.
Yonne oszt.ban , 144 ház.
szokván, erös , egésséges tes*
tet kapnak , és többnyire jó Dryswiaty , vska és kastély a'
hason nevü tó mellett az Ooreg kort ernek. A' sokszövet nines szokásban. Egyik
rosz Wilnai Helytartós.ban.
familiából a' másikhoz há- ~Qriewica , vs a' hajdani War
zasodni seszoktak, a' honsói Radom oszt.ban a' ha
iian a' testvérek között va- son nevü í'ó mellett, bír
ló házasság meg van engedvashámorral , plébániával ,
ve. Az asszonyok í'átyollal
74 ház.zal és posta hivaЪé vonják magokat , és a'
tallaL
íiázi foglalatosságokról gon- Drzewohostitz , mvs és szép vár
doskodnak , a' férjfiak pedig Morva országban Preraui
a'^zántásvetés és kertmivekerül.ben Bistrzitzka patak
lésrol. A' ruházotjok napkemellett, igen nagy gabona
leti; és fegyverekpuskából ,
vásárokkal jeleskedik , 167
Itardokból , pistolyokból , és
ház. 1.024 lak. , 1 kastély t
törökböl áll ; Arabsúl beés plébániát tart.
ezélnek. A' népség felosztja Dschngntey , 1 Bucharia.
magát kozségre , és Seikok- T)schagernat ,
tulajdonképen
ra vagy Nemességre. AzFejek Dscherganada,tengeri keresavagy a' Nagy Emir min
kedö vs a' Brittusi Orissa
dert polgári és katonai harészében , keleti Indiában ,
talmat egyesít , a' Kadikat
Dschika nevü tó mellett; nekinevezi ; egyedül hoz az évezetes egy a' tótól nem mes\et vagy halálról elválaszsze lévô régi bálvány köszikla templomra nézve , a' hol
tó itéletet, és a' adókot
a' Wischnu Isten Dschagarfelemeli, de a* mellyeket
natha (az az Ura a' terema' népség helyben hagyása
tésnek ) név alatt imádtaaoélkülnem szabad nagyobtik.A' templom egyébbaránt
fcítania , hadkor is szüksé.3 egymással öszve kotótt
ges hogy az kezdodhessék a'
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bálvány témplottlokból áll , -Dschebut, Sós tenger Syriában.
iszonyú nagy épület , csupa Dschedda , Gedda , Q 18o »' É.
grránit darabokból van fel- ■ Sz.) vs Arabiában Hedschas
tornyozva , a' mellyek ко- tart.ban az Arabiai tender
yött találtatnak
10— 12. *■ obolnél , bír egy meglehe000 kubieus< lábnyi darátös kikötövel, a* mellybe
Ъок. Minden Hindus köteeszt.ként sok ga/.dagon terles ezen szent helyet életéhelt hajók térnek bé. Szében legalább egyszer megke egy Törük Basának , és
látogatni.
egy a'.MeccaiScheriftöl tel'DschaUonkndu , v. Jallonkadu , 1 lyes hataímat nyert Tisztr
tart. Nigritzia ország.ban viselonek.
Senegambia határin , ( a' Dsvheddin t kis erôség a' Symellyhez is nemellyekföl
riai Akra Basaságban Sarán
pzámláltatik);keietfelé't)en- bérez mellett , melly igen
tilától, a' Senegal forrásí- - ;jól nedvíttetik, és terménál Faleme, ésNiger forra- keny. •
•*
si közptt. Ezen tart.nak egy Dtehehol , Gehol , Geho , kis vs
része kietlen erdös , és béra'ScharraMangolságban egy
czes sivatagság. A' Dschal- niulató kastéllyral és kertlonkaek a' Mandigoerekkel
tel t melly közönseges nyárokonok Шзгапак lenni ',
ri tartózkodó helye a' Chimert nyélvek a' Mandigoinai Császárnak.
val hasonló , tpbb apróbb TischeUanbad , vs Kameh folyó
függetl'eh fejedelmektel kor- mellett kel. Persiában Kamányoztatna'k, kik egymasbulistan tart.ban.
sal mind'ég harfczölnak.
Dtohenne , igen nagy vs BamT>schambu , Dschunimon , fi- i : barra tartorn.bah Nigritziágyelemre méltó *vs Lahor
ban , kôzép Afrikában egy
tartorn.ban a' Seikek földen
szigeten a' Niger folyóban,
Hindostanban .egy hegy- • több mint 30.000 lak.
nek lejt.ôjéhél , mellynek te- Dscherabad v. Kairabad , перел
tejen egy' érôs kö kastély^ vs à'Bengali Aud tart.ban,
áll. '—i'nagy részint kñházokkal;
Y)schntek ,
Jats ,
Jauts
tóval kbrül vétetve. A' lak.
Hindus familia délnyugot- nagyon üzik a' szántás ve
ra a' Maratták vidékétol,
test és gyapot szbvetet.
innensö Indiában , melly az T)schesan , l. Gesan.
elöbbeni században nagy és Dschesirat el Arab, 1. Arabia,
hatalmas volt , de most a* Dschesme , kis vs Anádoli tart.
Maratták és más szomszédi
ban kis Asiában egy kikö-«
által i □ mfdre. , és'kevés tövel ; itten 1770. á' Török
számú helyekre , mint Ko- hadi hajó sereg azOroszokmeri ésBhartporra szoríta- tól elégettetett.
tott.
Dschibbaini , hegy Atbara tart.
Y)schnvaketti , 1. Saatabego.
ban Nubiában , kôzép AfriY)snhr,bail, vs a' Siriai Tara- kában , mellyen némeily töblüs Basaságban , Kesruan redékit a' régiségnek meg?
tart.ban, 6000 lak., és egy találhatni , mellyek gyaníegészen elromlott kikötötatjíák , hogy Meroe vs va?
vel.
,
laha itten feküdt.
■ Dschebel al - Kassany v.Kossus , Dschibbel-Dukhan , (az az Füst-!
L Athos.
hegy) , hegy Egy ip tombai.

- о» taz Arabiai bérczhez tartotermékeny rozzsa lenn el
zik , mellyet nevéért eddig
és vad s^fránnal ; föhelye
tüzokádó hegynek tartot- T)schue , (kozônségesen Qie.e)
tak , de a' melly nem az,
valamennyire megerösitett
és ama nevét nem azért карés meglehetös vs egykastél.
ta raintha foldje füstöt elyal ; itten vannak szttlaresztené magából, hanetn
mia, és agyag edény fabrik. ,
azért mivel füsthüz hasonés egy á,?yú öntö mív. Köló felhökkel van miudég rös körül találhatni sok Ekörül vétetve.
gyiptomi régiségeket , úsjyX)schidda , meglehetös nagymint: a' 4 nagy Pyramisoságú tengeri , és kereskedö
kat, a' Sphinxnek iszooyú
vs kosziklás Arabiában az
na^y képét , 's a' t.
Arabiai tengeröböl mellett , Dschiitigong , I. Islamabad.
Mekkának kikötöje rosszúl Dschiurschow , 1. Giurghow.
van erösjtve , de a' bajó- Dichofar , pusztaság Deltájb. ,
kázása szembetünö , most
kel. oldalánák hosszáa , Ea' Wababiták alatt van,
gyiptomban.
Tichidid , 1, Aidab. .
DscAoAor , ország Malaccában
Dschihanzirongq , 1. Dekka.
tulsó Iridiában , mellynek
Jischihun , (Oxus , Annu, ) fó
Szultánja Fran. Vazalus.
kel. Persiában , melly nagy Dtchoinagur , tövsa egy ha&on
részint a' keleti Persia hanevü Herczegs.nek a' keleti
tárifc formálja, és a¿ Aral
Maratták Státusában; laktóba omlik.
helye a' Herczegnek egy jeDtchilolo , 1. Gilolo.
le& várral , és egy nevezetes
¡Jschilow , (Cheelowv. Chij<H felkésziilt csillagvizsgáló
1оц) , falii Ceilan szigetén ,
toronnyal, szép vi/, rekesó f o rakodó hely, . • - ¡
szekkel , és közel egy tóval.
jy.schirangant , népes vs Tra- TDscAoiamandaia , 1. Cororaanyancorban kel. Indiában ,
del.
fo rakodó bóltja az ezen Dtohombur , nagy vs Benares
, tartom.ból kivitetö portétart. ban , kel Indiában , sok
káknak.
régiségek, és figyelemre
jDschirdscfte , (Girge} , fôvs feiméltó töredekek , a' melsö E^yiptomban , és kölyek között a' még meglezönsegesen széke egy Béghetösen megtartott ko hid
nek a' Nilusnak itten igen
a' Gumaty fón keresztül
magos és meredek nyugoti
észre vételt érdernlenek., .
partján , most nagyoa ese- Yischordsckan , tart. felsñ Parkély hely , mindazáltal még siaban Asiában , azon nevü
meglehetÖsen üzi a' keres- fovssal
kedést. Nem régi, de ren- \}schumna , a* Gangesnek egy
detlenül építtetett, bit egy
mellék foja,
nagy vásárhellyel. Ezentá- Dtchur, a' Drusok tartoroájék hasonló egy kellemes
nyáb. a' legmagosabb és legPálma fa kerthez , melly ben. hidegebb rész, a' hová nyára' falúk egymáshoz kpzel ban ezen okból a* barpm
feküsznek.
csordákot hajtják.
f)sahise , egy Kaschefság kö- T)sjesan , 1. Gesan.
zép Egyiptomban a' Nil t)sjidda , 1. Dschidda.
völ^vben a* Nilus nyug. ol- Dsisna , Dsisnin.sk , kerül. ve
j|al4alíahiránakellénében ,
az Qrosz Minsk Helytartó

a'legnevezetesébb fójaLífFeyY
ságbail,
Duare, nlvs Dalmatziában ,
Ezen Grófs.nak és egész Irlandiának fovsa
egy dorabon a' Cettina melY)ubiin , Dublinum, Eblana ,
lett , egy eroséggeL
fövsa Irlandnak , ( 10o 49'
Duart , Doward , tengeröbiil
és kastély a' Skótziai Mull
45" K. H.) és 530 21' n"É.
sziget mellett.
Sz.) a' hason nevü öbölke,
Dub , Aycha , kis vsBunzIaui
és Lifíey fó mellett, melly
a' vstkét,csak nem egyenker.bert , Cseh orsz.ban.
T) uótcza , 1. Dubitza.
ló hét hídak által öszv©
kapcsolt részekre osztja. A*
JDubieko , his vs G;illicziában ,
fó mellett mind a' két olSanoki ker.ben San fó mel
dalon téres rakodó helyek
lett, plébániával és póstavannak a' megterhelés> és
váltással.
kiürités konnyebbítésére ,
Dubienka , his vs Gallicziában ,
mellyek nem egyebek mint
Lublini oszt.ban a' Bug mel
a' nevezett fó partjainak
lett ; házainak 280, éslakoköfallal való bészegések és
sinak 90Ô-re! megy számok, a*
~kih Gallicziai és Orosz terkirakások. Dublin London
után a' Nagy Brittanniaiak
mésekkel kefeskednek , egy
legnagyobb vea , 15.645 ház.
hat. és görög plébániával ,
és level gyüjteménnyel.
< és 180.000 lakosai vajvnak.
1 120 □ angol holdf'öldet fogT)ubin, nemes vs 63 ház. Buríal. De a' legszebbekhez 14
kus <5rsz., PoseniNagyHerczs.
tartozik , útszáji jól rendel"Dubínki , nemes vs az Orosz
tettek, szélesek, északalámWilna Helytartóságban.
pások vilagosítják , házai
T)ubis , 1. Doux..,
ékes épületek , vannak szép
T>ubitta , erös vs Bosniában ,
helyei , a' hová fókép tarto
Baü/aluka Sandschakságzik Sz. István Greenje IL
ban Unna fómellétt, ennek
György oszjop képéveï, a- ,
elle nébe fekszik.
zután Merrion » Rutland y
"Dubitza , mvs Horvát országés Mountjoy-Suare vagy i»
ban , 310 ház.zal, német
útszák. A' vsnak ezen szép
oskolával , egy kat. és gö
részével ellenkezik , és épera
rög nem egyesült templomÖszve nem illik az ugy ne
mal , és póstaváltással. 4
vezett Liberty ; e' búvó heDublin , Grófság a5 Hiberniai
Leinster tart.ban , ész. EastJ
íye a' legszegényebb és legfaragatlanabb pórságnak ,
Meath , kel. az Irlandi tenmelly mindég bódúlt az úgy
ger, del. Wicklow , nyunevezett Whisky italtél t
gotról Meath és Kiídare habaromi vadságban él, é»
tári ; tart 19 1/2 □ mfdpn , 5
általjában unakozó képéfc
Vsokat és kissebb városokat 100 ekklezsiákot , 25.510 mutat i ani a nagy és baház.kal és 237. 9Í1 lak.kal ;
rárságos lét eránt. — A' vs
nak legszebb épületei i а?
folde többnyire róna , kivévár , a' Vice-Király lakhé*
vén a' déli táiékokat , mellye , a' Leinsíeri Hercze*g
lyek hegyesek. Az « újabb
palotája.a' régi Pari améntidökben a' mezei gazdaság
és baromtartás nagyon meg- ház , a' kereskedók alká háza , a' Iegpompásabb vám. jobbíttatott. A'ftagy csatorház , a' vás/onfedelespiacz,
na, és a' királyi esâtorna
néhány a' 18 templomok
konnyítik a' kereskedést;

itÖzül , az Universitás ¿pú
ságok. A' Dublin körül iélete Trinity College , a' kavö .sétáló helyek kozzé tar-l
tona ispitály. A' Dublini ö- tozik Phönix Park (mulato
bölke szép kilátást nyújt ; a'
fás kert) a' vsnak nyuí^oti
fovénytorlás nagyon károvégén , nagy körü alkot,
sítja ámbar szürnyü költ- egy sétáló hely ezen által
ve/.et Leixlip falúig Kilda'séggel 30 lábnyi széles Gra
nit gát , melly igen kemény
rében egy kedves tájékon a'
sok kissebb ¿ természetekre Liíí'ey mellett, melly víz
itt zuhanatot formál. ' A'
ís színekre egymástól külömbözö kövekböl áll, öt
szép falusi lakhelyek Carmfdre bé a' tengerbe rakatown , Castletown , és Chartott i hogy a' fovénytorlemont nem messze feküszMsnak ellenvetés tétessen. nekDublintól. A' vs díszesA' Dublini kereskedés virág- kedik több iátékszínekkel ,
zó , kivitel húsból, vászonés kávéházokkal. A* társalbóí , gabonából, ésátaljákodási mód ellenében a» eban a' honnyi termésekbôl löbbinek a'felsobb rangbéés fabrikálatokból áll. Ezen
lieknél igen kifinomítatott ,
tekintetben kozép pontja
árrtbár a' legga/.dagabb biraz Irlandi-kereskedésnek. A'
tokosok távúl Londonban
béhordás azon szüksé?es tartózkodnak.
dolgokból áll , mellyeket Dublone , 1. Doplone.
Irlandnak a' külsö tart.má- Üubnicz , Dubnitza , mvs Trennyokból kell bého/.atnia ;
csén Várm.ben kozép járástöbbnyire AngliábólésSkó- ban, Trencséntol 3 ora, 1
tziából. Magának a' vsnak kat. templommal, tót lak.
kal , mulato kastéllyal ,
müvei állítnak : selyem portékákot , gyapot materiákot . mellynél egys/ép kert van,
Whiskyt (italneme) üve- 4 országos vásárral, Gróf
Illésházi Trencséni Urodal.
get , ruha - keményitôt ,
nádmézet , portobákot. —■ A'
hoz tartozik. Emlékezetre
méltó itt a* Kálvária hegy
Univérsitásnak igen derék
is , meílyhez 13 ко státziépülete van , ebben Muse
um, konyvtár, és jélestest - ók vezetnekj és a* . .csudás
bonczolat (Anatomía) talál- Mária képe ,mellyhéz Aprilisben és Májusban sok bútatik ; a' tanúlók közül is
sokaknak van itten lakhe- csú járok mennek eszt.ként;
falú Trencsen
lyek, és a' tanúlmányi dol- Dubnicfka ,
gok az Angliai Collegiumok Várm.ben és Járásban , Nyimódjok szerént üzetnek. Itra Sámbokréthoz 1 1/4 ora.
Erdoségek között; lak.Tótok
gen számosok Dublinban a'
jóltévo intézetek, idetartoz- kat. egyszükséges eszközökñak a' nagy katona Ispitály , kel iól felkészített salé-1
a' talált gyermekekháza ,
trom fözö mühellyel ; Gróf
a' gyermek ágyasok háza ,
Kollonirshoz , és Zay Báró's a' t. , és más mintegy 20 ho¿. tartozik.
gondoskodó intézetek. Van- Dubno , (50o 14' E.,Sz.) kerü>
laak a' füldmivelés me^job- letbéli vs az Orosz Wolynsk
bitása , a' mesterségek fel- Helvtartóságban az Irwa
vétetések , és a' kereskedés mellett , 1.130 ház. 6000 lak. ,
es hajókázás bátorságok esza' kik többnyire zsidók ,
Iiozlésére ügyelö több társa*- egy görög Apátsággal ¿ fá-

lakosokkal.Sedlarzka Dubo*val , és Ukraine , Moldva,
és Oláh ország terméseivel wa , bir egy kath. tempi.
509 kath. és 8 zsidó 1, Va*
nagy kereskedést üz.
Dubodfel , Dubogel , Tót falu
laska Dubowa LiptóVármu
Trencsén Várm.ben Zai U- határinál. Mind a' kettft
gróczhoz 2 mtfd. Jászwetz tehetös falu és jeles nagy
hegy alatt , F. U. G. Illés- baromtartással , és egy toházy , lakos. kat. , nagy bák rakodóboltal. Chotsch.
földe ugyan terméketlen > hegy magos ugyan de a' legde agyaga jó , miillyböl sok jobb barom legelökkel meg
fazékasok élôdnek, és mun- ajándékoztatott, a' honnan
kájokat a' Wagón széltkül- itt sok jó sajt készül. Tedözik. Jeles egy helybéli rem itt sok fenyö is, melly-,
böl sok olaj nyomatik ki ,
Pléb.val és tempi. mal.
Duboki-Nádas , mély Nádas fa- tiszafa , cembra fenyö , és
szurkos fonyö; mfnd a' ketlusi jószág Temesvár Várfti.
ben , RéJ:áshoznem messze,
tö az Árvai Urad.hoz tar^
Lippától i 1/4 mfd. P. U. G. tozik.
Althán , ó hitü Oláhok és Dubowa, Tót falu Posón Várm.
ben Modra , és Vöröskö köRátzok lakiák , a' kik szép
gyümölcs kertekkel és er- zött, N. Szombattól 2 ora,
dökkel birnak , méhtartás- Dubowa vizénél , Gróf Pál*
sal és SZÔ16 miveléssel fog- fi Vörösköi Urodalmához
tartozik , jeles s/öl ó mive
lalatoskodnak.
léssel , szántás vetéssel , köDuborgok , pártütó Oroszok és
szén és mész égetéssel. Lak.
KoZákok, kikégy papotsem
Tótok kath.
és kevés inrtfepeket tartanak , sem a' keresztséggel Dubowa , Rusznyák falu , Sá-»
ros Várm.ban Bartfától 2 3/4
sem az Ur vacsorájával nem
élnek , és nagyobb részint
óra, G. Szirmay Makowitelyes jószági közössdget tzai Uradalmában , a' Lengyel országi határoknál »
hoztak egymás kôzé bé ; 7
egy egyesült Görög tempi.,
falukban laknak Moloschna
fó mellett az Orosz Tauria
Savanyú vízzel és üveg
hutával.
Hely tartóságban , és ,500o
léleknél tobbre számláltat- Dubowa , Tót falu ThúrócK
Várm.ben Sz. Mihálynak
nak.
szomszédságában , MosóczDubowa, falu 27 h. "a' Banátusi határ orzo vidéken á'
hoz ímfd. Nyitra Vármgye
Dunánál fekvö hires Véte- szélin, szép erdökkal > ba
rani barlanggal. F. U. a' K. romtartással , vadászattal >
Kamara, lak" Oláhok, ó hi
és egy üveghutával 410 1.
Dubowka, vs a* Wolgának jobb
tü ek.
Dubbwa , tót falu Zólyom
partjánDubowka patak tor-«
Várm.ben ó Zólyomtól 1 mfd . kolatjánál Kaukazia Hely->
a' Garan mellett ,. egy kat. tartóságban. Fö lakhelyek
a' Dubowki Kozákoknak,
tempLmal , a' méh tenyészet itten a' íegnagyobb viegy kevéssé meg van его-*
rágzásban van. F. U. Adda
sítve.
Dubrawa,Tót falu Liptó Várrií*
Uraság; 317 kat., lak.
T)ubowa, két faluk Arva Várm.
ben N. Palugyának és Kelé-<
ben , axon nevü fó mellett,
csénnek szomszédságában y
Alsó Kubintól i mfd, Tót
Bertheíenfalvától 2 1/» óra*

96 külömbfele Nemesek lakjáh;
ban az elöbbi Westfaljai
egy kat tempi. , 511 kath.,
Királys.ban magában i'ogés 126 evang. 1. Az itteni
lalja az ész. Eicnsfeldet és
hegyek bövelkednek piskolegynehány Grubenhageni
czal ; egyébaránt a' lako- .helységeket , délre Heilisok méhtartásbóí is keresik
gensladt kerület határo/.za,
eleségehet;
mellytöl a' Duhn által váDuórawa,Tótfalu SzepesVárm.
lasztatik el,nyug.ra Göttinben vagy is hegyi jár.ban
geni ker. ész. Osterode , és
Szlatvioa mellett, Locséhez
keletre Nordhauseni ker. ;
5 ora. G. Csáky Hotykóczi
Nagysága io2?/ïoo Q mfd,
Úrod.hoz tartozik. 293 kat.
és 44946 emberck laliják ,
1. egy ferdôvel, és üveghukik többnyire kath. Tart 2
tával.
vst , 2 mvst , 84 falut, mellyek mind öszve 8 kantont
Dubrowna , helység a* Dnepr
mellett* az Orosz, Mohilew
és 68 közseget álittottak.
Helyt.ban , vannak vászon
Egyébaránt ezen ker. a' 3-ik
hazabéli posztó,kender bárkatonai oszlathoz , 's az elsony , szasszadron és más
söErdö örzethez(Forst-Congyapjti materia fábr. Tart > servation^ tarto/ott. ,
4 országos vásárokat , és ke- Duderstadt, (51° 33' 15" É. Sz.
és 27a 55' 30" К. HO vsa а'
reskedik kiváltképen fáhasonnevü ker.nek széles ,
val.
"Ducato , külömbfele ¿i-teb ü atermékeny , és kellemes
rany pénz : a' Ducato di
völgyben a' Brehme és Hab
Regno Nápolyban 1 f. 37 ki1.
le öszve folyásoknál, egy
Ducato Corr. Velenczében sáncczal van körül véve^van* íft. 33 krt. Ducato di Ban
nak 4 küLsö vsai 4j kapuji ,
co Velenczében 1 f. 55 krt.
26 utszáji, ítemplomi, egy
i dt. Ducato die . Campio
kápolnája , egy
UrsuliSpanyol orsz.ban 2 ft. 8 kt.
nák Klastroma , 1 Ispitályi,
JDucatone ezüstböl Mayegy árvákháza egy Gymlandban 3 ft. З4 kt. Ducanasiuma, 656 h. és 3826 1.a'
ton ezüstböl Al. Belgiomkik ser , és pálinkaf ôzéshpl «
ban 2 ft. 32. Cs. k. Dukaten
gyapju kézmívbftl , pántliAustriábán 4 ft. 30 kt. Du
ka szôvésbôl , melly 200 emkaten Hollandiában 4 ft 45
bert foglalatoskodtat , ekt. Ducaten Curr. Dániágyéb mesterségekbôl gyüban 3 ft. 30 kt. Ducaten Spe
mölcs. komló , és kertmícies , Dániában 4 ft. 32 kt.
velésbol , szerzik élelmeket.
Dukaten Orosz bir.ban 5
A' ker. kormánynak széke,
Rublát , az az 7 ft. 41 kt.
és egy kathoLTisztitôrvényDucaten Svéd orsz.ban 4 ft.
s/.éknek.
18 kt. 2 dt. Ducaten elsö T)uderhofi ñercz , e.çy ága az
Páíé Orosz bir.ban 4ft. 29
Europai Orosz bir. ban lévft
Alauni bértznek, melly a."
kt. ér.
Duchowszctina ) vs az Orosz
Firtnia tengeröbölig nyúl.
Smolenski Helytartósájrban. Dudingr.n t 1. Duin.
Duchs , Durhtschow 1. Dux. Ti иdiry s vs az Angliai WoceX)uda, Dudy , kis vs Vilnai
ster Grófs.ban egy csatornáVajd.ban , Litvániában Onaka' Grand Trunkkal való
öszvekötl etésénél ; bír vas,
rosz bir.ban.
Dudtntadt , kerüL Harz oszt.
és üveg fabr.kal, és valami

- 97 mi csekély kereskedéssel.
lyen Katlenburg fekszík e/%
Xiudvág , fó Nyitra Várm.ben
h. 325 1. és eros len mívefelsö Magyar orsz.han ai let,tel, a' honnan* bjjsszú *
Morva örsz.gi határoknál szép , éshajlós lennyeretik:
ered , és minekutána a' Vá£
Ezen a' helyen vun az Ein
ujhely oldalát mosta voolbeck! Káptalan építve.
na Vásárut ,, és
kü Dühn, hegy a' volt West— Gúta
—
zütt az Ersek újvári üunáfaliai Királys.ban Duderba szakad azután evel egstadt és Heiligenetadt ker.
gyütt a' Vággal eggyesül ben , hideg * és durva mész
Komárom Várm.ben.
köves bércz , melly ezei*
ЛиеЬет, vs Szász orsz-ban Leip- két kenket részint e¿ymásczigi ker.ben, a' Mulde mel
tól elválasztotta , de magoslett , 419 h. és220olak. posz
sága nem nagy.
to szovessel , timársággal, Tfuin , vagy Duingen helysées festo muhe lyekkel. г/г
a' hajdani, Westfaliai ffi?
jnfdre tole Wittenberg feoszt.ban i Itter, kö fa/ ¿¿oí
le fekszík a-Dubem, vagy
és edények készítetnek'melí
Torgaui pusztaság, a' hol lyek Kernet orsz.ba és a
a»
szurok huták és egy tirtisó
külsö tart.kba szélyel hormühely vagyon.
datnak , és sok pénz hozaDuero , Douro, Durius, nagy tik bé a* tart.ba«
fó ész. Spanyol_ orsz.ban ,, Duino , l. Tibein.
egy tóból Órbion hesryén Duisburg, Teutoburguhl, ( ¿l»
Soriánfelyül ered, alig hogy 26' 6" E. Sz. és 24= i¿' 24"
nem egyenlö erányban a
K. H ) Megerösitett vs , l<öTajóval, a' bérczek között
zépszerü körü,az elobbi Berle tör , folyásában ne-*
gi Rajnaoszt. a' Ruhrtol , és
hány kis fokatoblébe vesz,
Rajnától nem messze, mintPortugallia határinái éegy 500 h. és 4000 1. ei
szakról délnek foly , is*
Universitással , és egy
mét nyug. felé tér, Portu- tást érdemlô reformat, ekgalliába béhat , ezt által klesiával ,
íeles
posztó
vágja, és utoljára mint- gyapjú materia, pántlika,
egy 120 mfdnyi folyása u-1 szappan , ruhakeményito ,
tán Oportonál az Atlantl tobák, bör , porczellán , etengerbe ömlik ;
folya- czet, czérna, gyapot, enyv,
matjának vidéke rámegy és bársony faL»
1638 □ mfdre.
kedik vassal, dróu«. - ». er.
Düffel , vs Nethe mellett ész. Hollandiába, a' hólminden
Brabantziában eggy* Belgi- héten egy hajó érkezik meg,
omban , 38,50 1. és gyapju- és ismét elmegyen onnan.
materia fabr.
KÖzel vannak 2 vas olvaszDufweschanzc , ledöntött eró-4 tó huták , mellyek eszteuség Jemtland ész. részen
donként 2 millió öntött porïiorwegia határán t Dron- tékákat szállítnak
matheimtól 8 mid. Scbwéd goktól.
orsz.ban , vámházzal.
Duisi'urgi Erdd , erdñ melly
tiuhm, Plébániás falú Nord
Duisburg vsnál kezdödikes
heim kantonban Göttingeni igen messze terjed. Talál»
ker.ben Leine oszt.ban a'
tatik itten más vadjkon
Volt Westfaliai Királys.ban kivül kiváltképen a' vadazon hegynek tôvénél mel- ulpyalf' nfjy.neme, mellyel*
»üü. lês. II. ода.
Stcaí-'-.i'-Üothtk
Kiundun
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és posztó fabr.kaí.
gyakran csordánként látDi/m, 1. Bela-Bánya.
tatnak.
Duiveland, sziget eggy. Belgi Dülmen, Grófs. a' voitBersri.He.
Burkus birtokában .5 i/a
ern ors/.. ban Seelandia tart,
mfd 9600 1. A' hasonnevü
ban Schouwentól a' keskeny
fö vs (510 50' il" Ë. Sz.a43
Dyk víze által válaeztatik
el. 1530-ban nagy vízáradást 55' 1" tí. H.) 1680 lakoeokatszámlál.
szenvedett. Nevét a' sok galamboktól kblesönözte,mel- Dülmen , kis vs Müftsteri Püslyek ottan tartózkodnak.
pbkségben, Westfáliában.
Csak falukkal l>ír mellyek Duma, vs Nedsjed tart. ban ,
között nevezotesebb Brui- . avagy az úgy nevezett pusz—
ta Arabiában.
nesse 828 1.
Dukalla , tart. Marokkoi bir. Dürnbach , mvs Bajor orsz.ban
Inn ker.ben 500 lak. és posban ¿ a' hol Azerrior nagy
tával.
és meglehetösen népes hely
Morbeja tó mellett fekszik, Dumbai ton, Dumbritton, Grófs.
déli Skótziában, ész. Argynem messze a' tengertöl.
le és Perth , kel. Perth , és V
J)ukes County , Grófs. az ész.
Stirling, délrol Lanark, é*
Amerikaijyiassachusetts sza' bad Státu'sban, melly Mart
Renfrew , és nyug.ról Arhas VineyardChapequiddik,
gylo kerítik ; tart 24.5 Angl.
és a' 16 Elisabethi szigetek□ mfd. 20710 1. tbbbnyire
böl 411; ,5 Q mí'deken tart
bérezes , és juh nyájokat
3260 I. jeles azon Jtívüi batáplál ; a' folyóknal és taromtartással és halászattal.
vaknál a' szántás vetés, most
Fö helye Edgarton.
elömenetelesen üzetik, halDukla , kis vs Cergowa fó
lal bövelkedik.
A' nagy
mellett Jaszlói ker.ben GalLoch-Lomond tó, melly a*
lícziában a' Kárápti hegyek
partiainál lévókellemes kitovénél , mellyeken által
látásokról esméretes , kiinnen egy erÖsen járt út
váltképen a' magos Ben Lonyílik Magyar orsz.ba ; bir
mondról alá felé", nagyon
2200 1. egy kath. fö oskolágazdag halakat , és jó ízü
val jó vászon ezövetekkel ,
ánirolnákat boesát közre.
Az itti'ekvö 30 s/.igetek köztt
és Pósta hívatallal.
Dukora , kis vs Fejér Russziá- legnagyobb Inc h - Murrin ,
ban, Litvániában orosz bir. termékeny földdel. A' többieknek nasry része erdös.
ban.
Több más kicsiny tavükon
Dulcigno , 1. Dolcigno.
kívül a* Grófságot nedvíti
Dulain , 1. Tulczyn.
Dulek , Dulk, nagy mvs Nenny
még Leven fó is. A' keleti
fonal East-Meath Gróf'.ban,
kbrnyéken által foly a' nagy
Leinster , tart. ban , Hibercsatorna : fö vsa
niában./Két küldbtjei van- Dumbarton, Dumbritton, Cl5<>
nak a' Parlamentomban.
18' K. H. és 5,50 53/ É.Sz._)
Dulgadir-lli , 1. M a rasch.
jó klbötÖvel a' Leven partXiulino , mvs Halitschi ker.ben
jánál , bir 2000 1. a' kik ü• Galicziábañ.
veg készítéssel ,
karton
Dülken , vska a' volt Francz.
nyomtatással , czérna foRuhr oszt.ban , most alsó
nással , és halászattal fogRajnai N. Hereze. Burkus
lalatoskodnak. A* kereske-^
Kir. bir L. ban 3910 1. vászon
dése csekély. A' vsnak van
;

a 99 - .egy erôs kastélya ; mellette
hez; nagyon gazdaghalal:feks/лк a' nagy tenger öböl ban. Tájékában fognak sok
Dumbriton-Fyrth, v. Forth,
solyomofcot is.
Yiumblane > Dumblanum , vs Dumno , Oclminium , hajdair
аг Allan mellett, PerthGróf- Dalmaták fö vsa, a' Velenságbán kô/.ép Skótziában ,
czei Dalmatziában.
í'.oo l, figyelmet érdemlo Dumnoniii Danmonii, Brilánkereskedés nélkül.
niának ny.ra fckvö s/.eüleVumfries , Grófs. déli Skótziátében lakott nem/.etség : fô
ban, és/..ról Lanark, Peebles
vsok volt Voliba
(Faltés Selkirk, kel. Roxburg, délmuth)
röl Solway- Frith és Kirkud- Dm Moulin , heíység Namuri
bright, ny. Airshireközött,
Grófs.ban , Bouvignéhe/. köi.'344 angl.Qmfdon tar t 55000 zel ész.ra, Eggy. Belgyiomlak. három folyók által Anban , egy kis viznél , vasháiiandale , Nithsdale , és Es
morral és papiros malombale-re osztatik ; földe kümal.
lombféle, hegyes, erdös^ és Úümp¿e>s, 1. Eph^ata.
völgyes. A' fold mívelésbol Dí/rt , kis fó Angliábari Yö-K
a' lakosok béve.îznek búzát,
Grófs.ban, melly a' Humárpát,zabot, turnipsot, és berbe önti magát.
btirgonyát; az utolsó kivi- Duna, Donau, egy a' legnatetik, de fokép a' disznók gyobb folyók közül Eurohizlaíására fordítatik; mert pában az elobbi Rajnai Szöa' disznó és juh tartás a', vetségbenSchwarczwaldbart
legjobb keresményi forras
S. Georg falunál hároirt
forrásból, a' Bregeböl, Briitten. Az ásványokban való gazdagság még eddig nem
gachból , és egy kis Donau-'
használtatott, A' tartomany eschingeni kastély udvaráa
lévo forrásból ered; itt ezent
éghajlatja kellemes , és tájéki gyünyörködtetok. A' eggyesült víz Duna nevet
szembetünö folyók: az Esk, кар, Ulrñnáí pedig az ïller*
belefolyása után haiók ízAnnan , és Nith, a' fó vsa
Dumfries y a' Nith mellett nem
h».tóvá lesz , e^yenes^men-'
raessze torkolatjától 8,500 1.
tében általfolyja Bajor or*
gyümölcsök , és pityókák
szágot , az Austriai binmat,
kivitetnek , és valamelly keés Török országot , és mintvés parti kereskedés , vala- egy 400 mfdnyi f'olyása után;
Bessarábiában , a' 44o 3o'töt
mint a' barom vásárok ,
harisnya fabrika, timárság¿ 450 io' É Sz.iga'Íegnag,y.)bb
és vászon szövet elevenítik ragadó sebességgel 4 ágban
az adás veyést*
a' fekete tengerbe rohan.
Megtartja messze mind szí"Dumnie , patak, alsó Saxoniában , Bergen mvsnál , Lü- nét , mind édes jó i/.ét. A*
Duna menetelében mintegy
chowi urod.ban ered, és
140 nagyobb és kissebb Yo*
Wüstraunál Jetze vizébe velyákat veszen magáhá ¿ ú<
gyül. .
m. Würtenbergában: az li
Ьй/rtmâr tá,é! volt Westfal. Kir.
iert ; Bajor orsz.han a' WerAller oszt. L)emförde mvs
nitzet , Al'miihlt , N^bet,
nál 1 órányi ho'szú , - és 1
Regent, Le. het, Isart,Vilset,
¿rányi széles^mellybol mind
Innet ; AuRtriában Traunt,
azon által csak egy kis rész
Еиее^ Leythát ; Mag/, on**
♦artonott Osnabriiciá iter.
7 *

Mannheim , Rhain , ffeulian : Morowát , Vágot , Ga
rant , Tiszát , Temest, Czerburg , Ingolstadt ,
Zusmarshausen , és Göggin
nát,
Ipolyt, Vuka , és
gen ; az Augsburgi vs CoraKraszna vizeket ; Rábát,
miszáriusság , a' Weitlinge ■
Sár vizét , Drávát, Szávát;
Török orsz.ban : az Oltot ,
ni , és Oettingi tisztség , a'
Szerethel, Pruthot , Moro
Spielbergi és Wallersteini
wát , Tiwokot ; ezen folyókozvetett függésü birtotól reszik némelly tartomá
kok , és a' Fuggeri birtokok*
nyi esztályok Német orsz.
Nagysága 130 11/12 □ mfd.
banneveket. Posón Várm.
56739 1. Fö vsa Eichstädt.
ben Csun (Sandorf} felett Duna' kerülete , (alsó) Bajor
foly bé Magyar országba ,
orsz.ban Austria, Cseh or'skétágokra szakadván Poszág , Regen , Saízach , és
Isarkerületek között. Alko•onnál , a' hires Csalókoz
•zigetét formálja, 's egy rétó rés/.ei : tartományi törsze Posón , másik Moson
vényszékek : Obernberg ,
Yármegye felé foly Györ
Scharding , Viechtenstein ,
vsához , itt egyik ága Raba
Waizenkirchen ,
Passau ,
és Rábcza vizekkel öregbitRegen, Grafenau,Wolfstein,
tetvén , Rév - Komáromnál
Wegscheid,Vilshofen, Gries
ismét öszvefoly. Visegrádon
bach, Pfarrkirchen, Landau,
alól újonnan nevezetes sziDeggendorf ,
Straubing ,
geteket kerít: mint a' Sz.
Mitterfels, Vietach , és EgEndrei, Nyúl, és Csepel , agenfelden. Nagys. 162 11/12
lább a' Mohácsi szigetek.
□ mfd. 314154 lak. Fö vsa
Palánka körül ismét öt naPassau. '
gyobb és kissebb szigeteket Duna' ¿erü/í/<?,BadeniNagyHerformál, és Gárdmováczon
czegségben Willingen fö váalól jó nagy tavat is hágy
rossal.
maga után. Orsova és Cser- Duna melletti tiszttartósdg , a'
nel között pedig Trajánus
Würtembergi Kirs.ban Ulm
Cs.tól ált volt hidaltatva.
fövssal.
Sok#jó ízü halakkal bövel- Düna, Dwina, Duna., nagy
kedik , millyen a' viza ,
fó melly az Orosz Pleskow
melly csak Volgában találés Twer Helytartósásrok hatatik , 's a' tok, csuka 's a* t.
tárinál a' Dünai tóból szárDuna' kerülete, (felsö} Bajor mazik , Minsk Kurland , és
orsz.ban az Isari , Illeri , és
Lief land (Livonia} között
Rúgeni kerületek és Würtenhatárt formál , és Rigánál
bergi Királyság között, a'
a' hasonnevü öbölbe ömlik.
43e i6' és4ço 17'É.Sz. és27°
Illuxt , Ewst, Perst, 'sa' t.
33' és 290 27' K. H. között;
kis fókat magához veszi, és
'. alkotó részei , tartományi
nagyobb részint hajokáztôrvényszékek : Günzburg,
ható.
Höchstädt, Lauingen, Dil- Dünaburg 4 ker. vs az Orosz
lingen , Wertihgeli, Burgau,
Wittebsk Helyt.bem a' Dü
Nördlingen ,
Neumarkt ,
na mellett 232 1. egy JesuPleinfeld , Weiszenburg ,
iták Collegiumaval , és N0Heidenheim , Pappenheim ,
viciátussal.
Hilpolstein , Reilengries , Dunaghi , kis helység TyronKipfenberg , Raitenbuch ,
ne Grófs.ban Irlandban Ultichetädt , Donauwörth,
st er tart.ban, ásványos for

tàsokkaî.
Hiberniai Louth Grófs.baá
Dunajeti , v. Dunawetz, hajó- Leinster tart.ban a' hason
kázható határfolyó Szepes nevü halakkal bövelkedö
Várm.ben Magyar orsz. és
obblkénél egy bátorságos
Galiczia kozött , melly a' kikötövel. Régi , és egy igen
Kárpáti hegyekben ered , és hosszú útszából áll , van
a' Popráddal Galicziában
egy váeár fedctt helye. A'
eggyesül.
muselin szövetböl , vászonDunujow K kis va Galicziában nal kereskedésbôl , és a' kiZloczowi ker.ben.
terjedett belsö kereskedés
Dünamünde, Dünamündi sáncz
bôl , valamint a' Liverpolerôség ègy jó kikötövel Li
ból, és Liverpolba való haefland Helyt.ban , a' hoi a'
jókázásból keresik a' lakoDüna a' Lieflandi öbblbe
sok eleségeket. , Egy kózel
ümlik.
fekvö dombról kellemetes
Tiuna-Vecse , mvs Pest Várm
kinézés van.
ben, Solti jár.ban , Pesttöl Dundee, Dunder , С1 4o 37' Л*"
K. H. és 46Э 24'" 30" É. Si,)
8 г/г mfd. Kun Sz. Miklóstól 5 óra. F. U. Foldvári vs Angus Grófs.ban kózép
fam. Lak. Magy. evang. kat.
Skótziában , többnyire a'
és ó hit. 4864 számmal ; kik
régi mód szerént van épít*
íoldmivelést , és marhatar- ve 26000 lak. egy tágos bá
tást gyakorolnak.
torságos kikötövel ; mellyDunawetz , régi kastély egy
ben 150 hajókon felyül taigen magos , és meredek kö- láltatnak , mellyek a.' bel.
szálon Szepes Várm.ben ,
tengeri kikötökkel való
melly az ott folyó víztol
és a' parti kereskedésvette nevét. Mellette mind
re vannak határozva. A'
a' hegyeken , mind a' völ- vászonDundee keresményégyekben találhatni ásványi nek alapját teszi , a* czérna
festés is munkálkodtat mint
csigákot.
Dunbar , (¡¡¿o 68' E. Sz. és 1,5=
egy 2000 embert. Készít
i8' К. H.) vs és tengeri ki- tetnek azorikívül még bökötö East-Lothian Grófság- rök, ozipök, hajó kötelek,
ban déli Skólziában 400л 1.
vitorla vászon , nád mes ,
A' kikötö torok.y se' nem
üveg. A' lazacz fogásjól finagy , se' nem bátorságos,
zet. A' legnevezetesebb bé's ágy úsáncz ál< al védelmez- hordási tárgyok a' len, és
kender , és más szükséges
tetik. A' Grófcág termései
Idhordatnak , kivált az itt
dolgok az ész. kikötokbol.
A' vson felyül fekszik the
készítetó szalad , melly hi
res. Készíttetnek itten ha
Law of Dundee 500 lábnyi
magosságú hegy 2 világíló
ló kotelek/szappan , és ruha
keményító. A' hering hatorn kkal a' tengeri halászat , czethal , és tengeri
jósok s.¿ámára.
rák fogdosás másszor nyo- Dundrum , kis helys. a' Hiber
1i
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niai
Daon
Grófs.ban
Ulster
mos volt,
Duncannon , helys. egy kastél- . tart.ban a' hasonnevü nagy
tengeröböl mellett ,
e/.
lyal az Irlandi Wexford
a' hajókázásra igen veszer
Grófs.ban Connaught tardelmes.
tom.ban.
Dünen , Downs , azon fovény
Duneasttr , 1. Doncaster.
dombok, mellyeket a' tenVundalk , föhely 8qoo lak. a'

lot
ger a' partnál formál. De csak kís hajoknak szolgál
ImlbnÖsen- az Angl. Kent
hatnak.
Grófs. partja mellett levo Yiungenest, ("50= 52' ао" E. Sz.
18o 37' 45" К. H.) fok az
tengertájék North és South,
Angl. Kent Grófs.ban Calais
foreland között neveztetik
igy.s Ez elöttvannak a' Go
si tengerzug elött.
odwins fovénytorlások, ugy Hungjby-Head, (14° 29' К. H.
es 58o 45' E. Sz.) a' legészahogy a' hajókázok , és a' száraz föld,közöt{ vasmacskán kibb esuersa Nagy Britanhátran íekhetnek.
niának Caithnesz Grófs.ba n
Skótziában. Innét szemlélpunfer mling , vs 7000 I. Fife
Grófs. ban déli Skótziában , hetni az Orkney szigeteit, és
itt áll John-O-Groat shoukellemes tájékon, közel le
se a* legtávulabb lévü lakvó nagy kószén ággyal : «a*
hely ész. felé a^NagyRritaaraserez kövek CarronWorksniai földön ; John Groat
Ьа vjtetnek. A' mész mívek ezen a' vidéken a' legHollandus
itten megtenagyobbak Nagy Brittaniálepedett. Orkney , és ezen
fold vég között van a'Penr}>an. A' Damász (selyem ma
teria} , vás/.on , virágított
landi tengerszorulat, melly
materia fábrikák gyakran
a' haiókázásnak nagyon vehéhoznak eszt.ként 60000
s/edelmes.. 1
font sterlinjret ; a' régi ösz- Dunkfild , vs Perth Grófs.ban
veomlott palotában szülekozép Skótziában a' Tay
mellett gyönyörködteto tá
tett I. Károly , és Erzsébet,
Sophia HerczegKis asszony'
jékon Grampian bérrz tüanyia
vénél. Nyárban jönnek ide
idegenek , hogy téj orvos\)ungnla , Nubia orsz. része Afrikában, tulajdon Királsággal éljenek. A' kereset
lyal , ki Sennar vagy Funeszközei a' czérna fonás,
ÍiFejedelemtólfügg. Fö vsa
és vászon szövet.
)ungala Ni} vizénél, nagy Dunkerque , 1. Dünkirchen.
kereskedö vs loooo fa és sár Dunfterran , kis vs az Irlandi
há/.okkal , gazdag kereskeMunster tart.ban Kerry
dökkel.
Grófs.ban Mayra öbölnek
í)ungannon , fö helye az Irlan- ész. partjánál.
di Tyronne Grófs. nak , Ul Ttiinkerstown , 1. Ephrata.
ster tart.ban, valami kevés Dünkirchen, Dünkerken Dun
kerque,
2' 11" É. Sz.
megerosítéssel ез vászon fa*
20o 1' аз"- К. H.) erös ten
"brikával.
pungarvan , (1 50 o' 4.5" É. Sz. )
geri vs a' Eranos, ész. oszt.
ban. 1800 h.. és iiooo la к.
hely°ég az Irlandi Waterford G' ófs.ban Munster tart, , szép Tanácsházzal nyilt
konyvtárral ,
hajókázá"ban a' hasonló nevü öhölke
melleH , egynehány derék
si oskolával , jól épített l;aépületekkel a' tengeri ferszárnyákkal, és egy kikötövel. A' 17000 □ toise ("1720a
dônél megjelenö vendégek
olnyi 10 1/2 lineányi) nagyszámára. A' halfogás igen
böven fizet i ezen Jielység
ságú mulato fás kertben
•Dublint hallal és krunlplivan a? hajókázási épület.
val kielégíti ; a1 kikötök és
Találhatni itten portobáls
partok rakodás végett
gyalog fenyopálinka , hajköfalla} bészegett helyei
por, ruha keményítJj lisa^
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íiádméV. , gyapju , bor, é* Dunttáry , к. Ve VilnaiVajda»
hajókotél fabr. ; üznek toban , Lityániában , oros»
vább a' lakosok halászatotf
birban.
Э
kereskedést, és hajóval való Dunster, vs a' tenger mellett
prédálást a' háborúban.A'vs
Summerset Grófs.ban Ans/éke egy tengeri hajósig
gliában 400h. , »van szftrmaPraefektusáhak , és keres- teria fabrikája és egy régi
kedési tbrvényszéknek.
vára.
"
'
Dun ie Rui y I. Dun sur Auron. Dun sur Auron , máskép Dun là
í>un¿oj} , helys. Air Grófs.ban
Roi (460 53' É. St. 20° 14'
déli Skotziában, hires a' taK. H.) vs a' Francz. Cher
jékiszarvasmarha tartásról
oszt.ban .300 h. és 2710 1.
és itten készülb derék sajt- Drmvegnn , kis vs és kikötö a*
rol.
Hebridi Skje szjgeten.
Dunneçal , 1. Donegal.
Dunwich, helys. az Angl. SufDunnei-Head , Fok az ,58*0 д0' folk Grófs.ban a' part mel¿o ' E. Sz. Caithnesz Grófs.
lett még mint maradéka
ban ész. Skot/.iában Pentegy kbrnyülállások, és tenland Frith végénél , egy
ger áradás által elpusztult
Remete lakhely omladékijeles vsnak ; Hering , éi
val.Nem messzünnen egyenskomber fogást ü».
ként állanak magos koszik- Dupin , vs a' volt Warsói Polák a' tengerben, mellyek a'
sen oszt.ban 78 h» és <oo 1.
habok ütbdésekkor tánczol- Duppau , Тиррац szabad ved
ni látszanak, azértThe mervs2_5oh. Cseh or.<¡z.ban Ellry Menof Meynek neveztetbogeni ker.ben , várral ,
nek.
kath. Plébánia tempi, kat.
Dunnow , mvs Essex tart.ban
Gyimriasiummal, és jó pqszAngliában, kéz; müveitöl
tó kézmívekkel,mély völgynevezetes.
ben fekszik az Aubach melDuns, vs Berwick Grófs.ban
lett.
déli Skotziában 3000 1. jeles Dupplin , vár déli Skotziában
egy kastéllyal gyapju fabriPerth Grófs.ban. 1302-ben
kálattal fejérítéssel , bör* itt egy nehány ezer Skotok
l<észíléssel , és derék barom
az Angliai Királytól L Edpiacczal , hires Duns János'
vardtól'megverettettek.
születési helye a'ki,kbzon- Dura, ysegyik Mesepotamiáségesen Scotusnak nevezЬац Euphrates partján,
tetik.
'
máskép Nicanorii , másík
Dunstable, helyS. az Angl. BedChaldaeában Tygrianél Car»
ford Grófs.ban, 1300!. egy
chástól 30 mfd,
kréfás dombon a' London Durance, Druentia, igen seíelé vezetö ország utnál ; A'
bes fó Francz.orsz. ban melly
csipkekbtés, méginkábba'
Mont-Genevre hegynél efed
kalap, kosár, czipö, 's a' t.
a' f'elsö havasok oszt.ban,
szolmából készílések bôvétöbb más erdei fókat malelmet nyújtanak. A' tá jégába vesz, ezen az osztákon fognak számtalan igen
lyon , és az alsó havasok
jó ízü pacsirtákot.
oszt.lyán, és a' Rhone torDunstafricig , kis megerosíkolati oszt. határin keresztett vs a' Skotziai Argyle tül vág, BriançonMont-Dau
Grófs.ban egy jó kikötö hélphin , Quillestre ,
Emlyel.
Ьгид , Slsteron , Pertuis f
i

■Cavaillon 's a't.mellett foly, Düren,, Marcudurum , (50*
és mint egy 36 mfdnyi fo- 46' E. Sz. 24° 1.5' К. H.) va
Jyása utánAvignonon alól a'
a*
elöbbi Francz. Ruhr
oszt.ban a' Ruhr mellett
Rhonébe szakad ; Csak tutajokat vihet , és kiáradámost Jülichi Her.ben , also
81 által nagykárokat okoz.
Rajnai N. Her.ben, Prusszua
%)urand, Durlsdorf, Twarozorsz.ban 560 h. és 3490 1.
na, Durandi villa (490 4' Papiros, vas, posztó fabr.;
kereskedik vas , réz , ször58" É. Sz.) a' Szepesi XVI.
vsoknak eggyike Szepes materia , posztó , füszer"Várm.ben, hegyek köztt , szám portékákkal , vászonKésmárktól2 Lôcsélôl 1 ßß nal 's t. ef.
«5га , a' pósta uton. A' kir. Durenis , 1. Durnesz.
Kamaráé. Elegyes lak. kal. Durer , szigetek ny.ra uj Guinéától Australiában.
és evan. tulajdon pléb. és
orat, mal. Itt egész Szepes-j Duretal , Durtal vs a' Francz.
ségben legjobb sajt készítMayenne , és Loire oszt.ban
a' Loire mellett 330 h. és
tetik , sok len miveltetik ,
's pâlirçka fözetik.
3700 L
J)urango ; kis vs Biscayában Durfort , falu a' Francz. Gard
Spa^yol orsz.ban 400 h. 2000
oszt.ban a* Sore mellett 158
1. vas és kard fabr.,
h.. és 7 veres' réz hámorokpurango , (24° 25' E. Sz. és
kal , mellyekben üstöket,
's t. ef. készítenek.
1059 .55' N. Hf Páristól) vs
az új Biscayában uj Spa- Durham , egy az ész. Grófságok közül, melly Püspokség
nyol orsz.ban ész. Amerikáczimjét is viseli Angliában
ban , egy sóval bövelkedö
ése.rol kornyéheziNorthumtájékon az Intendántnak es
berland, mellytölegy részéegy Püspöknek lakhelye.
Duramus, azon fó Galliában,
re a' Tyne, és Derwent ál
tal választatik el, ny. Cum
melly most la Dordogne.
"Dura*, vs a' Frarcz. Lot és
berland , délrôl a' Tys, melly
Yorkshírétol elválasztja, к.
Garonne osz. bar 1580 l.gabonával , borral , legelök-»
az ész. tenger. Foglal 36 □
kel bövelkedö tájékon.
mfdön 7 vsokat, és kis vsoDuravel , vs a' Lot mellett a'
kat, 118 Eclezsiákat, és 160
Francz, Lot osz.ban.
361 1. 28330 h.ban. A'nyug.
Durazio , Epidamnus , Dyrtájék míveletlen hegyes , és
rachium , nagy vs Albania terméketlen; a' I<evés termékeny völgyek csekély
partjánál, a' Scutari Basa-ságban derék kikötövel.
népességüek; de gazdag ón
Lakhelye egy GörögErsek- vas minákkal, és köszennel
a' Tyne , és Were között.
nek, és egy kath. Püspök
nek , a' Törökökhez tartoA* déli oldalon is vannak
zik, de egészségtelen leveköszenek és jeles kóbányák,
göje miatt kevesen Iakják.
mellyekböl a' hires köszö"Durbungah , vs Bohar tart.ban,
rü köveket is nyeri. A* keBengala orsz.ban, kel. Indileti és këzép része szántóaban.
földeket és legelö helyeket
Durbuy , Durby kis vs az Ourfoglal.Tres fó' vidékébol vathe fó mellett a' voll Francz
ló szarvas marhák ésjubok
Sambre és Maas oszt.ban
igenbecsültetnek. A' legne¿10 l,
yezetesebb fók a' Tres,
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Were , a' Tyne, mellyek delegelö helyei és vadászatja^
тёк lazaczokat nevelnek. A'
van.A' bércziben lévô Smow
barlang nevezetes.
fö vsa
Durham , a* Were mellett szé- Tiürnholt , Urodalom, éskaske egy Püspöknek; vannak tély a'Morva országi Znay ra
kerületben, egy kath. szép,
7,500 1. régi módra van épitve ; a', káptalan templom hagy templommal ; a' Ta
ya balpartján , van 303 h.
külömbözteti magát ; a'
és 1823 1. a'kik ezántásvePüspök a' YorkiÉreek alatt
van Comes Palatini titulust tesböl , és szölö mívelésbol
visel , es minden Angliai
táplálódnak.
Püspökök között , az elsö Dtrnick, 1. Reinerz.
rangú, a' Londonit kivévén; Durnovaria , Dunium , most
fábrikálnak itten trörmaDorchester.
teriát szönyeget , flanért , Durobrivis , most Rochester,
sallont (gyapjú materia) a' Durocatalaunum , Rhemusok
földen Galliában, most Cha
tájékban míveltetik mustár
Düringstadt , Doringstadt mvs
lón sur Marne.
és Urod. Bambergi Püspöks. DurocortoTum, ugyan ott Rhe
musok fô vsok ,
most
ben Bajor orsz.ban.
Reims.
Duriut , 1. Duero.
Dürkheim , Türkheim > vs a' Durotriges , Britanniában napkeleti Belgak szomszédsâvolt Francz. Dotínersbergi
oszt. a' Haard fó mellett 400 gában lakott nemzet , fô
vsok Durnovaria (Dorches
h. 3080 1. szölö míveléssel.
Durlach , Badendurlach , ész.
ter)
része a* Badeni Mark Gróf- Durovernum , mostan Canter
ságnak Pfínz az Alb fók kö
bury.
zott fekszik , földe terme- Durrah , 26 mfd. hoszú tó Per-»
keny és nem csak gabonásiában.
■.
ja, kendere , lene, gyü- Dürrenberg , Thürenberg , hi
res só hegy Bajor orsz.baii
mölcse, és legelöje van b6Salzach kér.ben 1 órányiségben ,
hanem jó bo
ra Halleintól 1067 lábnyira
ra is ; A' foldes Ur a' Ba
emelkedik a' vson í'ellyüln
deni Hercz; itten van
"Durlach , (48= 59' É. Sz. és 26°
mellyböl évenként 300000
mázsa só ásatik. A' kö só
4' K. H.) csinos vs a' Pfinz
kék., veres, fejér, és néha
mellett egy hosszú , és ma
ZÖld szinti , és gyakran olly
gos szölö bércznek tôvéáltal látszó , mint a' regvinél , mellynek Thurmberg
lágosabb üveg. A' hegyben
" a' neve , egy tart. urodalmi
külombféle nagyságu só s-/okastéllyal,melly Carlsburgnak neveztetik , egy jó fabák v. leszállító mívek vágatnak ki , akkor víz.zel
y anee fabr. , 395 h. 3500 1.
megtöltetnek és a' míg sót
és egy nevelö intézettel ,
oszlathatnak
zárva tarközel szép kö bányák van
tatnak , ezen só lev azunak.
DurUdorf , 1. Durand.
tán csévek által Hallein-r
Durnesz, Durenis helys. egy
ba eresztetik , és ottan
hasonnevü fdnál > és Kyle
több naery serpenyökben
of Durnesz ôbôlnél Southermegfozetik. A' Dürrenberg
land Grófságban Strathna(V. szárazhégy) fekszik осу
vern ker. ész, Skotziában, J[q
ékee falu mellett , szçg

fcgészen tükör sima veres nem~ûïnek lehuktatott Iámárványból épített kápol- bokkal a' földön mind enával , és gybnyorü kinézek , hanem székeken , é»
xéssel.
ma^osabb ágyokban aluszlúüi i enbcrg , vs Szász orsz.ban nak ; Nem is ragado/.ók, ha
Merseburgi megyében a'legnem jeles maga viseletüek
ga/.dáskodó pásztgrok , ésiittgyobb sóaknával Ssász
orsz.ban, melly îçoemberszántóvelok , a' kik 1600 famíliákot tesznek , 22 falunél tbbbet foglalatoskodtat,
és 136000 véka són felly ül
kat laknak, 5 törzsökökböl
állanak, .500 katonákat álfizet évenként.
DürrenArut, szép kastély, mvs,
líthatnak hadba, és az ré
gi Georgiai nyelven bes/.élMorva vizénél al. Austriában.
.
nek. A' macskákat igen
Dü renstein , Thierenstein vs
nagyra becsülik , a' sok
szovés nálok gyakorolta.Austriában az Ens alatt le
tik , és a' mint íáfszik va
vo felsö Mannhartsbergi
fertályban a'Duna ész. partlóban Mphammedánok,ám7
I'án egy" Urodalmi kastél- .bár a' kereszténységnek
yal , tart.nyi tôrvényszék- nyomdokit köztek talál
kt-1, egy Pléh. , és egy bá- hatni. «
nyával. A' mellette lé^ñ he- Dusseldorf , Düsseldorpium ,
gyen feküsznek düledéki (.5 1» 14' 10" É. Sz. és 44a '
e^y várnak , a' mellyben 25' 40" K.H. )fóvsa a'volt BerOroszlány szívíí Richard
gi Herczs.nek , szépen és iól
ttiegfogatván ült. Dürrenvan építve a' Rajna és a*
eteintól nyug.ra Weiszkir- Düssel mèllott , 222.5 h. és
«hen felé találhatni ma- 20000 1. egy hires képes folom , és köszörüköveket.
lyosóval , festés oskolával,
t)ursley , helys. az Angl. Glou
egy szép kastéllyal, tabb
cester Grófsáffban Cam fó kézmívekkel,és fab.kal,papirosra,nádmézre,szonyegekre
mellett , pos/.tó fabr.
Durral , 1. Dtfretal.
bársonyra, kazimirra, posz1)и*изачд;еп , helys. Bavariátóra , eczetre , szappanra ,
ban Rezat ker.ben a' Sulz tobákra , repczére ; azután
mellett , 78 1. és egy tö fabr. gyapot festéssel és könyv
¡Durweis , falu a' hajdani Fr.
nyomtató mühellyel ; keRuhr oszt.ban 670 L Vas- reskedik gabonával.
s/.eg fabr. К oszénmívvel , Dussemont, v. Dusemont , falu
mész , és galmáj bányáka' Francz. Saare oszt.ban
közel a' Mosel nél, a' hola'
kal.
¡)tischek , v. Tuschetek, Kaulegjobb Moseli bor terem.
kazi füg^etlen népség Les- Duskybay , öböl iij Seelanghistánban, a' kik egy vidiának déli csújtt^ának uyudéken'Stori fó mellett lakgoti részén PoTyncsiában ,
íiak ; azt állítják , hagy az
melly Tävai PoenammooEuropaiak maradeki , és
nak nevezteük.
valóban birnak is némelly Dütcfien, Brémai pénz 5 kr. ér.
Europ ai erkölcsökkel, mel- Jfutschar , ker.beli vs Georlyek által a' Kaukaziaktól,
giában, Kaukaziában.
és más keletiektöl errészen Dutschesz , Grófság az ész. AfyülQmbQzneh, mert p, o. ök
merikai New-York szabad
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étatusban Hudson fó mel- czegs.ben 110 h . és 74.3 lakv
Kik között 1.32 Zsidó vagyon,
let.t 57 □ mfdnyi nagyságú
ezelött Persig nevü falu volt,
4.5260 1.; igen hegyes és gazdag vassal ennivaló vadakmelly a' 18- században városi just nyert , és most
kal , fával gabonával és
Haym Gróf familiához taflennel. Fö helye Poughketozik. Itten egy Zsidó küny vepsie.
Dutt liegen, Tuttlingen vs Würnyomtató mühely építetrtt.
tenbergi Rothenburg ker, Dyle , folyó, melly Brabdn
ben a' Duna mellett 2800 1
tziában ered Belgiom orsz.
1803 legnagyobb része el- ban , ós Mechelnen 1 mfdel
égett; 1/4 órányira van ide
alól a' Piuppelbe szakad , és
a' Ludwigsthal nevü olvasz- vele eggyütt a* Scheldébe
tó huía
ömlik. Eltöl vette nevét
Dux, Duchí, Duxan , szabad Dy/« ,
volt Franrzia osz,
vs 16.5 h.
' és
' 82ol.
' Csehorsz.
'
tály, melly Brabantziának
ban Leutmericzi ker.ben ,
egy részét foglalta magáhires harisnya kézmívvel Ьлп ; térsége volt mintegy
meleg ferdövel szép kastél- 66 □ mfd .364000 lak. bövellyal mellyben egy pompas
kedik gabonával , konyha
hönyv szála van 13000 kónüvevényekkel, lennel, rétetekkel és kézíratokkal ,
pa maggal , gyümolccsel ,
egy pompás Angl, kerltel,
komlóval 's t. ef. nevezeteegy szép Dekan templomsek csipke , posztó, kalap ,
•*nal és Ispitállyal.
szekér , nyereg , gyapot ,
Dwina , Düna , nagy fó" az Onádméz, szappan és papiros
rosz bir ban Oroszúl annyit
fabrikáji, F5 vsa Brüssel.
tesz mint kettóztetett fó ,
Három kerületekre osztatott: Brüssel , Löwen, és Ni
mert , Suchona, és Jug jf'ók
egyesülésébol ered Ustjugvelles j mellyek .3 kantonokban 388 kbzségeket foglalnál, Wologda Helyt.ban Archangelnél két karokra osz
tak.
Llbesazutána'fejértenger- Dylta, 1. Axberg.
be omhk. Csak az ész. kar- Bymel , fö Westfátiában , Walfa meg hajókázható , a' má- decki Grói's.ban ered , és Sisiiyiak «diszaposodott torburgnál Weserbe szakad.
kolatja a'( nagyobb hajók Dynapua , vs Bahar tart.ban ,
' me?.??e.t megneheziti ,
Bengala orsz.ban , kel. Inugy vélik h_ogy egy mester
diában.
séges fó által ószve kapcsol- Dynay , kis sziget Deran orsz.
ban kel. Indiában Goa vsátatik Wolgával.
tól nem messze. Ilt volt
Dworzec, kis vs fekete Russziegy hires Portugallusoktól
ában Litvániai N. Her.ben,
Orosz bir.ban.
lerontatott bálvány.
Dworzyfczo , kis vs Vilnai Dynoui , vs Gallicziában SaVajd.ban, Litvániában 0noki ker.ben Sanok fó melrosz bir.ban.
lett egy Pléb.val.
if/.. , vs déli határin Dyrraçhium , egçyik volt a*
Dy.imbilia
Fulah Királys.nak a' Sierra
Macedoniai Illyriumban ?
hajdan Epidamnus , BrùnLeona paiston kozép Afri*
dusium áltellenében , a
kában.
Pyhrenfurth , kis Siléziai vs az
Taulantiusok' foldén.
Odera mellett Breslau! Her*
sik volt Lakoniában*
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ßysart , vska Fife Grófs.ban Dzialoszyct , vs 1.59 h. a' Var»
déli Skótziában egy Itw kîsói volt Krakó oszt.ban.
kötö hellyel , 30—40 hajók- Dxierkowice , vs a' volt Varsói
га , köszen hordatik ki.
Lublin oszt.ban.
Tájékában találtatik vas Dziesna , ker.béli vs az Orosz
^rczkö , homok , es mészkô.
Witebsk Helyt.ban Dziesna,
A' lakoeok szönek vászes Dwina oszvefolyásoknél ;
not is.
с
meglehetösen nagy és eröDysting , 1. Eismarkt.
sitett.
Dzialotzin , vs a' Varsói volt Dzikow, mvs Pilsni ker.ben ,
Kaiisch oszt.ban a* Warte
Galicziában.
fó mellett, 1.54 h. és 1260 1. Dtwinogrod , vs az Orosz Tara.' kik között 700 Zsidó , ke- nopoli Helyt.ban a' Dniester
«eskedik gyapjúval 's a' t.
mellett.

Жabeinomauwe , nevé eggyik- keskeny té által választatiít
nek azon 2 szigetek közül ,
el West-Love vsától ; minmellyekböl új Seeland Audeniknek jussa van két kületraliában áll; északra fekdöttekre.
*zik , és Tavai Poenammoo Kart- Lothian , 1. Haddington,
ezigettöl egy tenger kar East-Meath, Grófs. az Irrlandi
által választatik el, melly
Leinster tart.ban , ész.ról
Cook útjának neveztetik.
Cavan és Monaghan , észak—
Earne , 1. Lough Erne.
kel.röl Louth, kel. az IrrEast-Angles , 1. Ostangelrç.
landi tenger , del-keletrol
East-Вergholt , nagy falu az
Dublin, délrôlKildare.ésny.
Angl. Suffolk Grófságban
rol nyugoti Meath kornyégyapju materia fabr.val.
kezik ; 42 3/4 Q mfdbn fog^.ast Bourne, nagy mvs az Angl.
lal 6 vst , és kis vst , 147
Sussex Grófs.ban szomszédEklézsiát, 12650 h. és 1110,50
ságában van egy foldcsúcs,
1. A' tart. változó ugyan ,
melly a' hajósoknak igen
mindazonáltal legnagyobb
Veszedelmes.
részére nézve termékeny ,
¡East-G i'mstead , szép hegyen
4s kiváltképen zabbal böépült mvs Sussex tart.ban,
velkedik ; zsákposztó, dur-'
Angliában , gyülés helye ,
va vászon, szalma kalapok
két küldötjei vannaka' Parkészítetnek , és igen böven
lamentomban egy szegészélyelküldetnek , barmok
nyek' 'házával.
is hizlaltatnak. A' Loughail
'East-Hampton , helys. az északi
Lough kellemestó, a' Qróf*
Amerikai New-York szabad
ságot Boyne és Blackwater
Státusban SuiFolk Grófs.ban
folyók öntözik. A' fö helye
1,500 lak. és 1 Akademiával.
Trim.
gart Harting , nagy és népes East Redford, mvs az Angliai «
mvs Norfolk tart.ban, AnNottingham GrófsAan Idle
gliéba-n.
fó mellett f gyapjú harisKßrt-&i*>e > hegyen épült mvs
«ya fabr.yal,
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East- River , tèngerszorulat az
genás foltnál.
ész. Amerikai New - York Ebenau , mvs Bavariában Salszabad Státusban.
zach ker.ben , egy sárgaréa
Ecuton, (40° 21/ É. Sz.J fo he- fabrikával , kasza kovác»
lye Northampton Grófs.nak ' mühellyel, drót húzattal,
az ész. Amnrikai Pennsylés osipke kézmível.
vania szabad Státusban , a' Ebendorf, Slyuka, mvs Kras*
Delaware mellett , , 150 ház.
só Várm.ben , Prebuli jár*
egy Akademiával , és egy
ban, Szilvás hely és Ollóság
márvány bányával.
kbztt, Lugostól 1 1/4 mtfa
"Sajton, (38o 49' É. Sz.) fö heegy dombon. F. U. K. Kalye Talbot Grófs.nak az ész.
mará , lak< Svábok , kath,
Amerikai Maryland szabad
tulaidon pléb.val , és számStátusban, a' Treat-Haventartósággal.
Creek kezdeténél ; 160 h. és Ebene ter , egy a' Salzburg! ki900 1. kik közott sok kévándorlóktól 1734. építetetfc
kí mesterek és kereskedök
vs az ész. Amerikai Georgia
vannak.
Szabad Státusban a'SavanEatnn , 1. Eton.
V nah niellett ; régi és új Eé£au v. Ea-Uwhe , v. Middelbenezerre osztatik , és xxn.
burg.egy a'barátságos szigeselyem míveletet.
tek kózül Polynesiában.
Ebenfurt., vska Austriában ай
Еаиле , Elusa , vs a' Francz.
Ens alatt az alsó Bécsi erd6
Gers oszt.ban Gelize fó melfertályban a' Leitha mellett 3220 L
" lett , egy Pléb.val , várral ,
tlbal ,
Neapolis , régi Si- tulajdon tartományi tür^
chem vsa mellett északra vényszékkel , egy adó és ha-J
feküdt hegy ; áldás és átok
tárvámházzal , 1З0 h.
áradott róía Izraelitákra. ¿ Ebenhausen, kis vs a' volt Würz, Mós. 27. Jós. 8.
iurgi N. Herczs.ben.
Ebedea, Óbice, falu BarsVárm. Ebenheim , felsö Ebenheim»
ben , kis Tapolcsáni jár.ban
Obernay , kis vs a' Francz.
kis Apáthy mellett Liva és
alsó Bajnai oszt.ban 429c»
Verebély köztt 3 1/2, Nyi1. Ergets fónál. Egy alsótrától 5 1/4 óra. Magas Ino- Ebenheimnevühelységfekvetz hegye mellett. F. U. az
szik 1/4 mfdre tôle StraszEsztergomi Káptalan , lak. burgnak ellenébe , bir egy
Tótok , kath. asványos fornemes kastéllyal , és 130a
rásokkal , igen hasznos felak.kal.
jér kövekkel a' kofaragókra Ebenthal, kellemetes kastély
nézve , egy papiros malom- Karinthiában , Klagenfurt-*
mal , Zsitva pataka mellett, tól 1 mfd, G. Lambergé.
egy üveg fabr.val. .
Ebenthal , mvs alsó AustriáMbeleben , helység és vár ban, G. Kohárié.
Schwarzburg - Soiidershau- Eben tú , Austriában az EnseniHercze.ben a* Helbe mel- sen felyül a' Traun fertály*
lett, egy kis alsóbb osko- ban, ész. a' Traunitó,nyug^
lával.
Ischel fó határozzák ; EbenEbeltoftj kis eleséges vs és ki*
seenél a' Traunba ömlik.
kötö'a' Cattegat mellett , Eberbach , Henczegi Leiningf
Esz. Jüttlandban Arhus.Me- vs a' Neckar mellett, 1.80a
gyéhez tartozik, Ebeltofterlak., Badenben Odenwald it
Wick tengerbbijlnél > és Hei- ker.ben«
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Ebergässing, falú Austriában
ezen plebániával , nagy ,
az Eiiseu alól az also Bécsi
egy dombon iekvö régi várErdö fertályban a' Schyveral, és határvámi hivatalchat mellett, egy várral , i
lal. Ezen hely az 1809 háhelybéli káplánysággal , 2
ború alkalraatosságával elíól elintézett papiros malégett.
fnokkal, 's Urodalmi lias- Edersberg, mvs és szép nyári
téllyal.
kastély i'elsö Bavariában ,
Eberhard, helys. Posón Várm.
München és Wasserburg hö
ben Félhez közel , . Posónzütt. •
hoz 1 1/2 ora, E. U. Ст. Ba- Ebersdorf, falú Austriában azlassa , Aponyi és lllésházi.
Ensen alól ae also MannLakosi elegyes Magyarok,
hartsbergi fertályban, a'
kat. régi várral , szép kasDuna mellett, egy kastélíéllyal, és termékeny halyal , tartományi torvénytárral nevezetes.
székkel , orsz. fejedelmi erEbermannstadt , vs Wiesent fó
dö tiszti hivatallal , katol.
mellett, melly a* Regnitzbe
plébániával , serfbzoházzal.
szakad ,Bajor orsz.bariMain
Itten van karton , aczél és
ker ben , van \o¿ ház. és ,50o
gombfabrika; 1809 esztenlak. ; pisztrángokkal , kendöben a' hajdani Franczia
derrel , és barom hizlalás*
Császár Napoleon egyné-'
sal ; egy tartományi tör- hány hetek által az itteni
vényszéknek helye.
úgy nevezett Nögel udvarEbern, kis vs a' Baunach melban Nögelhof ) "lakott , es
lett Baváriában Main ker.
onnét igazgatta a' Lobaui
ben, 200 ház. 970 lab., 1
nagy munkákot, és ott taüveghutával , és 7 barom és
lált az Aspern és Wagram
portéka piaczokkal.
mellett türtént nagy ütkö-*
Ebernburg, vska a' Donnerszetek elokészületeire.
bergi ker.ben a' Nahe és Al- Ebersdorf, helys. Reusz-Eberssenz öszve folyásoknál.
dort Grófs.ban , 8>о1ак. ; f6
Ebersbach, mvs a' Würtenber- Inkhelye a' Grófnak Herrngi Schorndorf kerületben, hut szillitvánnyal , a* kik
1.429 ház. ;¡'tart barom vá- gyapot , selyem, és tobák
sárokat.
fabrikákat tartanak.
Ebersb'ich, falú felsö Lusa- Ebersdorf, falú Szász ors/.ágtziában Zittaunál, 700 ház.
ban a' Voigtlandhan , salé5000 lak. , és vászon fabritrom és h muzsír mühelítával.
lyel ;kereskedik gyapot por»
|íd(?rj¿a<;A,LeinmgHerczegivs,
tékákkal.
Badenben a' Neckarnál.
Ebersdorf, 2 falúk Glatz Gróf*
Ebersbach , Bergen v. Berg E- • si rban : az eggyik Gróf
bersbach , falú a' hajdani
SÉ llfriedhoz tartozik , i.f4a
Bergi Sieg oszt.ban; vashulalt. , és vászon szovettel^
tákkal , és egy hámor mua" másik 700 lak. , jeles szbY
hellyel.
matéria, és müselin szo-*
Ebersbach , 1. Ebersdorf.
vessel.
Ebersberg,èlelményes mvsAus- Ebersd>rfv. Ebersbach , ezelött
triában az Ensen felyúl
egy kis megye v. fél piisTraun fertályban a' Traun
pokség volt a'Zschope meU
mellett , mellyen keresztül
lett , Chemniczen аШ Lichegy igen hossaú fahíd vi- teiiwaldnálérczesbércsbeúa*

— Ill *»
»
Szász Királyságban , hol a' Ebrach , mellék fója а* Main*
KaufüngeniKunztólelragad- nak Bajor orsz.ban.
tatott Szász Herczegeknek,. JBbraçh , hajdani ApátságBa*
lor orsz.ban , Main kerül.
ésKohlernek a'szabadítójok
iiak ruhájikot a* hajda
ben , helye egy tartományi
ni püspöki templ.ban egy torvényszéknek és számtartóságnak ; kereskedik büküveggel körülvett tartóban
fákkal ; gabona , bor, ёщ_
megláthatni.
Ulbersdorf am Moos, L E- kert mivelése derék.
Ebraer , v. justus index , ezüst
breichsdorf. 1
pénz Dániában, 34 krt ér.
¡¡¡óerstadt , vs a' Bergi útnál
Starkenburg Herozegs.ben , EbraUhiifen , kis vs KönigseckAulendorf Gróís.ban.
Hassiai Nagy Herczegs.ben ,
Miras , kis vs azon s-zigetben ,
960 lak.
melíyetTuriszk vizeformái
Eberstein , 1. Amelunxborn.
Volhyniai Vajdaságban , kis
Kberstein , egy magos hegyLengyel orsz.ban , Orosz bivár, alsó Karinthiában Pe¡>rodaloraban.
seritz í'ónál.
líberswnlde , 1. Neustadt-Ebers- Ebreichsdorf v, Ebersdorf , a*
Moosnál , plébániás falú a z
walde'
Ensen alól alsó Bécsi erdÓ.
Ebesfalva , 1. Elisabethstadt,.
Ebingen , ( 48o 13' 40" É. Sz. fertályban , egy mfd Bécstöl Raitengang és Fischa
26« 43' K. H.J kis város a'
Würtenbergi
Rothenburg fók között , 1 várral , 1 kat.
plébániával, karten fabriker.ben , S' hmichá fó melkájával Báró Langnak ,
lett , a' hozzá tartozó Biz
falúval együtt , tart 3.860
melly esztendónként 12.000
embert munkálkodtat.
lak. , kik kozótt sok harisTiya szbvök , ször materia , Ebreville , Ebrolium, Ebreloés kalap csinálók , bört
dunura , ki$ vsSonle í'ónál,
hészítok , 's t. ef. vannak A'
alsó Auvergnei tartom.ban ,
tájékában készülo jó sajt Francz. orsz.ban.
Ochsenburgi sajt név alatt Ebro , (Iberis) , nagy fó Spanyol orsz.ban, Asturia haesméretes.
tárinál ered Reinosa bérczEblana , most Dublin , egykor
ben, délkeleti erányban a*
királyi lakhely , Eblanusok
Pyrenaei havasok hosszán
foldén.
szoros és tágasabb völgye-1
Eblern, falú felsö Stajer orken által foly , Arragon ,
szágban Iudenburg ker.ben
azEnshez közel ; лет mesXalon , Almonacid , Guadelope , 's t. т. mellék fókkal
sze van egy veres rézbánya.
Eboli , Evoli , vs Nápoly Ki- nevekedik , és Tortosánál
a' kqzép tengerbe zuhan,
rálys.ban az innensö HerFolyásának tere rá megyens
czegs.ben, 5.200 lak. , éí 5
I.22.5 □ mfdekre, Tudeátol
plébániás templommal, nahajókázható, de az ö több-<
gyon lehagyott í'ényessényire ragadó folyamatjá-'
géból.
ért , és sok kószálaiért Ara-*
Ebnra , Liberalitas Julia, 1.
Evora. .
.- •
goniában rsinált két mesy
Bboracum ¿ fovs hajdan Brit- - terséges fók , p. o. a' Császárl
csatorna által igyekeztek
tanniában Sept. Severus ,
konnyebbíteni az országí
és Constantius Cs. lakhelye,
termésekkel vale kere*ke«*
most York.
, ,

— lu
dest»
hires.
Ebsdorf, Ebstorf , táplálatos Echauffour , vs a* Franc«*
helys. , birtok, és hajdani. Orne oszt.ban , 51. 130 lak,
Benediktinok ,
most pe- Echelle* , ( les), opp. Scalarum ,
dig evang. nemes bis Aszbis vs Guier le Vif fó melszonyok klastroma , azelöblett, nem messze Pontbeau
bi Westfáliai also Elbe oszVoisintól a* Francz. Monttályban a' Schvvinau mel- blanc oszt.ban , 1.245 '*k> ;
lett , 3 mfdnyire Lineburgitten ke/.dödik egy út, melly
tél. A' méhek itt oily erbsen
1000 ölnel hosszabban , a*
tenyésztetnek , hogy a' jó
kószálba bé van vágva.
esztendökben sok ezer a- Echinadiszigetek, 1. Curzolari.
ranyt érñ.méz gyüjtetik.
Echinus, vs Acarnartiában , és
Ebsdorf, plébániás í'alú ¿4 ház.
Phthiotisban Görög országés 320 lak. , és fö helye egy
ban.
hason nevü kantonnak Mar- Echitt , fó Würtenberg országburg ' ker.ben , Werra oszt.
ban, azAlbból ered, Reutban a* hajdani Westfália
lingen mellett elfoly, és TuKirálys.ban.
'
bingához 1 mfdre Neckár viEbudes, Emodae, Hibernián
zébe vegyül.
fülül fekvö szigetek.
Echitt, fó a' hajdani Sváb orEburodunum, most Embrun.
szágban, melly az Albon
Eburones, többnyire Maasz ,
ered Reutlingen elött elfolyés Rajna koztt lakott nemván , a' Neckarba szakad.
zet. —
Echt , vs a* Fran, also Maas
Eburum , most Olmütz.
oszt.ban, «690 lak.
Ebusus , hajdani nevé Yvica Echternach , Echtem , Epterszigetének, Spanyol országnach, kis vs Sour fó mel*
ban.
lett a* Fran. Erdök oszU
Ecbatana, fñváros Mediában ,
ban, 2.736 lak.
Deioces Kir.tól építtetett, Echtmiazin , 1. Etschmiazin.
egy dombon , hét kofalak- Eehuchunor , 1. Choschotey.
kal keríttetett ; a' Medus , Echtell , vs Felsö Hassziában ,
Persa, Görög, és Parthus
1.210 lak.; flanér és vászon
Királyok télen itt lakta- f'abrikákkal
nak , most Hamedan.
Ecija , Astygis , vs a' Spanyol
Ecbatana , Magorum , vs PerSevilla orsz.ban Xenil folyó
siában, egy hegyen építtemellett, 6000 ház. és 28.170
tett Dárius Királytól.
lak,, 1 püspokséggel , és 5
Eccleseraig , ekklézsia Mearns
íspitályokkal. A' juhokról
Grófságban , kôzép Skótziáitten szépgyapjút nyernek.
ban a' Northesk, mellett, Eckartsau , mvs Austriában az
lazacz halászattal.
Ensen alól alsó MannhartsEcclesfiefd , falú az Angliai
bergi fertályban , 1 plébáYork Grófságban , vas szeg
niával , 1 Császári Királyí
kovács mühellyel , és reszemulato kastéllyal , 1 tartolo készítéssel.
mányi torvényszékkel t é»
Ecdippa , Achzib , Jos. 19 , 29.
75 ház.
vs Phoenicziában , Alexan- Eckartsberga , vs Szász ország*»
droschanetól 12 mfd.
ban Thüringi ker.ben, 185.
Eceiso Werbeni , helys. Mace*
ház. és 900 lak., harisnya
doniában , ,régi <görÖg orsz.
kôtéssel, vászon szôvéssel ,
téezében, «avanyú vizétól
gyapjú, gálicz , tímsó , és
büdöikö

— iig —
Imdöskö fabrikákkal. Egy Echolsund , Svéd Királyi mulaközel levö hegyben terme- tó palotaMalertónál , Stockszetes Berlini-kék ásatik.
holmhoz пега messze , III.
Eckenberg , Gróf Herberstein Gustav Király itt tölte kedUrodalma also Stajer orsz.
vét.
ban, szép kastéllyal 1/2 órá- Ecluse, 1. Sluis.
nyira
Graetztöl ,
ennél Ecouche , helys. a* Fran. Orne
szép kertvan, melly a' ko- oszt.ban az Orne mellett»
zônséges mulatságnak nyit- 345 ház. 1490 lak. , gyapjú
va áll.
materia , es ora fabrik.kal*
Eckernföhrde , 389 ház. álló vs , Ecouen , Eseouen , helys. a' Fr.
3 070 lak. , Schleswigi HerSeine és Óise oszt.
c^.egs.ben a' keleti tengerban ; 240 ház. 990 lak es
nek egy óblénél , mély és
1 kástéllyal , a' hol Napo
bátorságos kikötovel; a*
leon maison imperiale neChristian nevelpházával a' velö intézete vala a' becsüjö vendó katonák éskézi mesIet sereg' szükölködö tagjai
teremberek számára, kato- 300 leanyinak számokra.
na ispitállyal , és gyapot fa- Ecouis , Ecouy , Escovium , v#
brikával ; tengeri kereske100 ház. a' Fran, ország Eu
re oszt.ban.
dést üz.
Uckersdorf,,, szembetünö falú L' Ecroette de Montaigne , vs a'
alsó Stajer orsz. ban j Grae»
Francz. északi osztályban,
czi ker.ben , Ragnitz patak100 ház.
nál, kat. plébániával , pus- Ecsed, mvs Szathmár Várm.
kapor külüvel nem messze ; ben, Szatmártóls mfd Láp
tartatnak itt vásárok is.
tó mellett. F. U. G. KároEckersmühlen , nagy falú Bajor
lyi , és más Uraságok , lak.
kat. , óhitüek , és ref. Az itt
orsz. ban felsö Duna kerül.
feküdt , 2 mfold széles , és
ben a' Roth mellett , verei
71/2 hosszú tavat Károlyi
rézhámorral , és vashámor
mühellyekkel.
, Uraság Kraszna és Szanio»
Eckesid , vs a' Svecziai Sma- vizébe vezettette. Örökre ne
land tart.ban , dohány ter- vezetes a* vára is , melly
1334-dikben kezdetett a' mo
mesztést üz.
Eckholm , kissziget, nem mes
cearos tó között , 1492-ben,
sze a' Bothni tengeröbültöl Bátori Andrástól megerósíta' keleti tengerben, a' Sve
tetett, 1564-benBátori Miklós által védelmeztetett. Itt
cziai koronához tartózik.
Eckmüh l , helység a' Bajor orsz.
nyugbdett Si. Koronánk is
Regen, ker.ben a' Laber mel
1619-ben Betlen Gábor kezélett , nevezetes azon nagy be kerülvén.
ütküzet által , meily 1809. Ectonhill , nagy ve«s réz mii18-dik Aprilistftl 22-düog hely az Angol StaHord Gróftartott, és utóljára az Aüs- ságban a' Dovéhez közel ,
triaiaktól elyesztetett. Ettól mellynek esztendeinyeresévelte Franczia Marsal Da- ge 10.000 font sterlingre tévoust Auerstádti Herczeg , tetik С 103.333 \ß forint.
Eckmühli Hercz. nevezetét. Ecu, Franczia taller, melly
Ückolm , kis sziget Bothniai 3 livret ér , i for. tot g krt..
tengeröböltöl nem messze , a' Bécsi becs szeréntt Egy.
a* keleti tengeren , Svéd gr- Betgiomban , máskép Kro»enihaller , tesz 2 for. 16
szágban.
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kct. — Ecu , ezüst pénz Ge- 1 Jelsland , egy kSrnyék új Holnevában , i for. i krt. 2 dt landiánaknyug.partján, Polynesiában, a' 26o és 33o D.
tesz.
Jicurellet , vs a' Francz. Allier Sz. között , mellyet 1619 Jan
, oszt.bàn, Andillot fó mel- de Edels fedézett fel és így
nevezett. Az egész parti körlett , 149 ház.
Eda , egy az Orcadi szigetek nyék igen asszú. A' part
hosszára egy kosziklák gátkozzül Skótzia mellett.
Edam , his sziget Batávia ki- ló helyek, és szigetkék lánkötö bémenésénél , azon go- cza vonódik. A' 28o D. Sz.
nosz tévoknek a'.kik itten, alatt találhatni a' Houtmint rabszolgák najó kóte- mann veszedelmes gátló heleitet csinálnak, ésmásne- lyétv. Abrolhost az az nyisd
héz munkákot végbe kell íel szemeidet. Igy neveznek
vinniek tartózkodó helyül a' Portugallok rainden kósziklás
sikér helyeket,
szolgál.
Edam, (52o 36' 49" E. Sz. és
és víz alatt levó köszirto22o 42' 41" K. H.) vs Egy. kat, mellyek annál veszeBelgiom orsz.ban déli Hol- delmesebbek , mennél kevelandia tart.ban , 1 kikötö- sebbé vetetnek a' víz alatt
vel, 5 templommal , 1.060 távúlról észre. Tovább itt
ház, és 2740 lak. , fontos hal- van Gerlicze szigetke , Leányok szigete (Mädchen-In
zsír és sófózéssel, hajóépítéssel , és nyomos f aval és sel) , és Patkány fészek a'
sajttal való kereskedéssel ; Hattyú fónak torkolatja eezen vstól van az Edami sajtlott ; a' többi szigetkéknek
nines nevek.
nakneve.
Edder , Eder, Adranus , Adra- Edehtetttn , Eszterházy Herna , fó az elöbbi Westfáliai
czegheï tartozó Grófs. Bajor
orsz.ban Hier ker.ben , 2>fb
Fulda oszt.ban , Witgensteia
Grófságban ered Rothhaar
П mfd 890 lak. ; a' Bavárihegy mellett, és Casseltöl 3
ai f& hatalom alatt van ; a*
órányira a' Fuldába szakad ;
hason nevü mvsban van
halas és arany íovényt hajt
760 lak.
magával ,
mellynek mo- Eden , Ituna , fó az Angliai
sása Niedermeirich tájéWestmoreland Grófságban ,
kán üzetik.
,
melly Penrithnál Cumber
Eddystone, (50° ю' 54" E. Sz. land Grófságba bélép , és
13o 25' 5" K. H.) köszikla.
Carlilen alól Solway tenegy világitó toronnyal Plygeröhölbe szakad.
mouthi tengeröbol béme- Edtnä , 1. Adana.
neténél az Angliai Devon Edenkoben , vs a' Mainzi HelyGrófs.ban.
tartós.ban, 385 ház. és 3.290
Edelény , mvs Borsod Várm.
lak. , foglalatoskodik szölö
ben , Szendróvi jar. ban , Si- mivelésben.
rák mellett , Miskolczhoz 5 Edenton , fövs Cowan Grófság
óra , Bodva vizénél. F. U. G.
ban, az Ész. Amerikai Esz.
. Dezsöfi. Lak. Magyarok kat.
Carolina Szabad Státusban
és ref. Igen szép és méltóaz Albemarle tengerzúghos
ságos kastéllyal. Itt veretészakra , 150 faházokkal,
tetett meg Bocskay Basta
1 kikötövel és kereskedéssel.
Cs. Vezér által.
Eder , 1. Edder.
Edelfinken , 1. Oetelfingen.
Ederadub , vs a* Gangesen in-
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«îen Iévô félszigeten Indiágoti tájékokban kivált E*
ban Golconda К irálys.ban.
dinburg körül jól к i van
Edesheim , plébániásfalú Nord
mivelve , és szép falusi Iakheim kantonban , Göttingai hellyekkel díszeskedik. DélIter.ben j Leine oszt.ban az röl, délnyugotról és keL
elöbbi Westfáliai Királys.
bérczek vannak, mellyek
ban , 36 ház. és 450 lak. ; a' küzül az utóbbiak kinierítlen mivelést, és juhtartást hetetlen koszén terülelekkei
erösen üzi; készül ittensok
bövelkednek. A' mészbóbávászon is.
nyák is nyomosok. Füvel
Edetsa , Aegaea , Vodina , vs gazdag bérczei , és völgyei
Macedoniában Wistritza fó nagy juhnyájokot táplálmellett , Í2.000 lak., haj-» nak , és szántófoldei böv bu
dan Macedoniának fovárosa za, zab , árpa , krumpli,
répa hüvelyes vetemény ,
i volt
Edessa , Callirhoe, Arach, 1. 's t. gyüjteményt fizetnek.
A' legjelesebb folyók GramOrfa,
Edeta , vs Hispániában , Sa- ' mcnd-Water és Esk ; ezen
Grófs.nak és egész Skótziá^untum körül.
Eafu , falú felsö Egyiptom- nak fövsa
ban , Nil volgyében , Helio- Edinburg , Edinum t чС 55° 57'
polis ( Nap vsa) nevezetes 57" É. Sz. és 140 29' 30" K.
«mladékinál. TaláLhatni tá- H.) kies völgy által az ó ée
jékában Nagy Apollinopo- új vsra osztalik, mrllyek
lis, és Silsilis düledékit is. egy gáttal és híddal kapËdgarton, vs és kikötö Duke
csoltatnak öszve. A' vs ^öre 7 mfdekre tétetik ; a' laGrófs.ban , Martha Viney
ard szigeten az észak-Ame
kosoknak pedig száma most
тоо.ооп-re határoztatik. li
rika! Massachusetts Szabad
Státusban, 160 ház. és 1360
ten találtatnak iszonyú ma
lak. ; stockfisch fogatot , és
gos házok, mellyeknek háhajókázást üz.
tulsó részek gyakran 1 1 és
Edgecombe , tengerbe ereszke12 emeletre tornyosodnak,
A' házai regulátlanok , és
dö szárazPlymouthnak jobb
oldalánál , falusi lakhela' régi izlés szerént vannak
lyel , mellytöl a' kilátáa, építve. Ellenben áz új v»
megmérhetetlen.
(New-Town) ékessége Skótziának. A' közel 1 mfdnyiEdçe-Hull , fok Angliában Ox
fordshire , és Warwickshire re hosszú kôzép utszá: ól •
határiknál.
Georg Street ezt tartják a*
Edikheim , Edikhofen , helys«
Brittusok, hogy ahoz hasonlót a' világon ñera taa"Francz. alsó Rajna oszt.
lálhatni* szélessége 115 lábhan; itten ]6 bor terem.
Edinburg , vagy Aiid-Lothian t nyi, és egyenlö magosságú
Grofs. déli Skótziában , ész.
házokkal , a' legszebb négy
szegü kövekböl vannak ofFrith of Forth , kel. Had
dalai megrakva. Közönsedington és Berwik , del. Sel
kirk, Peebles, és Lanerks- gesen a' három egymással
hire , és nyugotról Linlith
egyenlö távúlságú útszákból álló uj vs rendes és hagowshire kôrnyékezik. Bérog 360 An gol □mfdeket, sonló formájú épületekkel
jeleskedik. De a* egész váés 122.9,54 lak.; földe melly
többnyire róna aa ész,nyuroebéü közönseges épületek
a»

Î;8zftl egy sera mutat vá- piros malmok , gzappar. ,
gyertya , azután festö fabr.
asztott építésü mesterséget
és pálinka, ser, nádmézfómint a' Parlamentház , a'
zés , az elterjedett Whysky
kereskedök alkuháza , az
(ital neme) egetés. Váe/.on
úgy nevezett Tweedale-Paszüvés , veres réz portékák*
lais Register- Ofiice többnyire szoros térségen van- fabr. és seborvosi eszköitöknak emelve, és a' tem- ztek készítése , kocsi , butor
plomok is j Presbyteriánu- liészítés , szalamia , és Glau
soknak ч templomok , 4 ká- ber so' fabr. A' kereskedés
polnájok ; a' Püspükieknek Leit kikötöböl üzetik. A'
ve felett ezüntelen lebeg egy
*o gyülekezeti házok , óa a*
füst felhö , és ezen okból
Diseenterekneic 3 tempi. ok
homályosok és regulátla- maga a' Skót fö vsát régi
nok. Az új játékszm háza füst fészeknek nevezi. Igen
ugyan azon gyalázást ér- gyünyÖrködtetö a' vsnak
demli. A' vs' ny. végén van külömbiele hegyekkel , é»
kôszâlokkal körül vett táegy kastély egy koszálon ;
tübb'épületek között itten jéka. Arthur hegy , melly
áll még a' hajdani Skotziai valamennyivel magosabb
Királyok palotája. Talál- 800 lábnál kiraknivaló batatnak itten 3 kôzônséges,
zaltköveket, és az alacsony
és 7 maganos Bankok is ,
Calton-Hill hegy , egymást
de a' mellyek miolta 1754.
váltó kellemes kinézéseket
szerez.
ama szép alkú palota elkészült , kevéss'é látogattat- JLdlitz , mvs alsó Austriában,
юак , mert a' kereskedök W. Neustadtól 5 óra , G.
mindenütt a' hol aláírhat- Pálfi Miklós Krumbachi Unak , a' legkedvetlenebb i- rod.hoz tartozik.
dökben is az útszán öszve- Edo , 1. Jeddo.
jönnek. Az idevaló Univer- EdoLo , kis vs a' Lomb. Vek
"sitásnál , melly még 1804.
Kir. a' volt Mella oszt.ban.
tizenhét száz tanúlókat írfónw.Macedoniában ésThraszámlált, van egy régi meszciában elterült nemzet.
sze terjedö Collegiumháza , Edrenech, 1. Adrianopolis.
melly köny vtárral , terrtié- Edи ma , vs Acrabateneban
szeti ritkaságok gytijtemé- Pak-.estinában , Neapolistól
nyével , auditoriumokkal ,
12 mfd kel.re.
és\a* Tanítók lakhelyeikkel Eedo , vs a' volt Franc. Schei
díszlik. Itt van a' Skotziai
de oszt.ban 5827 lak.
konyvárosságnak fö tartóz- Eede , falu Hóllandiában , Yskodása. A" kegyes intéze- sel oszt.ban , vannak 6 fatekhez tartoznak : Herriot' luji és ,5166 1. Itten a' legjobb pohánka termesztetik
munkaháza , W.itson* ispitálya, a* királyi betegház,
ez oszt.ban.
a' fenyítékház , a' vakoknak Eekeren , vs az eggy. Belg. orsz.
gyámoló háza, a' Magdolna déli Brabantziáb. 128.30 1.
menedékhelye,mind jól van- Eemland , Eem vize mellett
nak elrendelve. Minden fefekvö vidék Utrechti tart.
lekezetek templomaiknak nak ésZaki réezén.
számokrámegy 29 re. A' ke- Eendrachtslond , új Hollandiai
resmény foágai a' bßr, pa • partoknak egy része Austrapiros , és üveg fabrikák , pa
liában.

Жвре , város Eggyesült Bel266 h. és 1565 1. kik élelmegiom orsz.b. déli Brab. 2090
ket a' mesterségekbñl, szán»
lak.kal.
tás vetésbôl és barom tarEfamiu , ye Tarablüsi és Sardi tásból keresik. A' f'ábrikák
Basaságb. Syriában.
aligt érdemlenek figyelmet.
A' vs elött a' Bude felett fekEffelder , falu Meiningeni Herszik az Apáczák' gazdag
czegségb. márvány bányákklastromok Marienstuhl ,
*al.
Efftfding , vs Austriában az
Máriaszék) egy Préposttal,
Ensen alcl Hausruck fers Cisterci apáczákkal.
tályban az úgy nevezett Du Egenburg, Eggenburg, ország
na völgyben , tartományi
fejedelmi vs Austriában az.
v tôrvényszékkel , StahrenEnsen alól felsö Manhartsberg Herczeg* várával , egy
bergi fertályban 1 Pléb.val
és 220 h. szölöt mível.
ezép kat. Pléb. templ.mal ,
evangel, oratoriummal , és Egenhausen, falu a' volt Würznagy ispitállyal.
burgi Nagy Herczs.ben 49
h. homok , és köszörükö báEgbell, mvs Nyitra Várm.ben,
nyákkal.
Szakolczai jár.ban, Mora-va
vizétol 1 1/2, Holicstól V\Ji Eger , Erlau , Jager , Agria ,
©ra. Holicsi Kamarai Urod.
(47« .& 5*"%- Sz. 38' a'5o"
K. H.jrégi Sz. István Király
lioz tartozik nagyobb részint. Lakosi Tótok , kathé
idejétolfogvaPüspoki, 1З04.
ólta Erseki vs Heves Várm.
pléb.val; van ferdöje, kenben , Tarnai jár.ban, Gyönider mívelésre alkalmatos ,
gyöstöl 4 , Miskolcztól ¿ ,
és termékeny földe.
Egeberger , helys. a' Norwegiai
Pesttol 12 m id egy völgy
ben. .Eger patak part jain ,
^Christiani megyében timsó
Mátra hegyétôl nem meszf&zéssel.
sze , két külsö vsokkal , '»
Egedesmünde , helys. a' nyutula]don tanácscsal. , F. TJ.
goti Grönlandi partoknál
a' helybéli Ersekség , lakosi
levó Dan szállítványnak ész,
Magyarok , Németek és Ráfo vígyázatjában.
czok ; többnyire kat. 16297
"Bgeg , Hokojetz , mvs Hont
számmal. E* vsbañ van ÉrVárm.ben , Pereszlénytol 1
eekségKáptalannal eggyütt,
3/4 mfd. F. U. a' Besztercze
Erseki Akademia , Királyi
Báñyai Káptalan, lak. Tót.
Gymnasium , mellyben Ciskat. jóhatárral, és minden
t.ermészet javaival megál- terciták tanítanak , fö normalis iskolával eggyütt ,
datott.
Papnevelö ház , és, ConviEgeland, vs a' Norwegiai Chri
ctus. A' Cistercitáknak , Sz<
stiansand megyében egy vas
Ferencz Szerzetesinek , Mir
mühellyel.
noritáknak , Servitáknak ,
Egeln , kis vs és fö helye egy
és Misericordianusoknak
hason nevü kantonnak a'
hajdaniWestfáliai Elbe oszt. klastromok. Vármegye ha
za , konyvnyomtató milban Magdeburgi ker.ben a'
hely, és posta hivataí, két
Bude mellett , falai leomferdökkel eggyütt-.íelestetnlottak, vannakakapuji, 1.
külsö vsa az új vs , 2 tem- plomok itt a' kathedralis
^plomi , 1 vsi oskolája 3 Ta- templom , a' Cisztercitáfeé ,
nítókkal , egy ispitálya 1» v. volt Jesuitáké , a' Minoférjfi és asszony számára , ritáké , Servjtáké és a' B-áczoké. Jeles kápoina *» U*
egy majorja, a' kék^udvar,

— и» Vari és a' Lîceumbéli. Ne- Eger, Egra, Chebbe , fó Cseh.
vezet.es épületi : az Erseki
orsz.ban Kulmbach Márkkastély, de leginkább a' G.
grófságban , Fichtelbergen
Eszterhá/.y Károly Püspökered Heide hegy tôvénél »
töl építtetett pompás Liceközel Heidles faiuhoz, ,5 mfd
um , a' magas , tágas, ritka
túl Eger vson ; Cseh orsz.ba
ezépsépii matematika eszko- bélépésénél lassan lass an.
eökkel diszeskedö csillag- magához veszi Zwoda pa
visgáló toronnyal eggyütt; takot, Töpl folyót , Wisa' G. Barkóczi Püspöktöl tritz patakot , Brunersdor', ezerzett Foglári Convictus ,
fi patakot , és végtere TheV. nevelö ház , a' Minoriták resienstadtnál Albisba ömMastroma, a' Prépost és Vár- lik ; vannak csukáji , potymegye háza. Jeles útszák káji , angolnáji, kárászi és
a' káptalanbéli, és a' Károly,
dévér pontyaï.
1
Vagy új útsza , a' kath. tem- Eger; (50° s' É. Sz. 30° 3' K.
plom megett ; szép kertek H.) fö vsa a' hasonnevù ki»
az Érseké és a' Convictusé.
ker.nek Cseh orsz.ban EllEmlítést érdemel azon kö- bogeni ker.ben az Eger melfal is , mellyel G. Eszterhá- lett, meg van erôsitve; van
f.y az Eger vize kicsapási- 776 h. 8110 Í. egy régi koИак nagy koltséggei gátot sziklás vára,figyelemremélvetett, nem régiben a' víz tó tanácsháza , külombféle
ár elszakasztott.
Számos szép templomai és klaslroszôlei ama' világ szerte hi
mi , egy kat. Gymnasium a,
res vereses bort termik ,
fegyverháza, postahivatala,
kertjei jó ízü, gyümölccsel
árvákháza. A' lak. jó bör,ször
kedveskednek ; ko és mármateria, és kalap kézmívevány bányái is vannak. Laket tartanak , szappant é»
kosi leginkább kézi mester- sok méreg öl&t készítehek.A*
eégekkel , gazdáskodással ,
hires Egeri savanyú kút az
és szölö míveléssel foglalaEgeren túl van az újonnan
toskodnak. E' vs meljett egy
épült szép helységbenFranzmagas , és meredek hegyen
brunnen , v. Franzensbrunn
fekszik Eger vára, mellynek A' timsó mívek Egernél csevédelmeztetése az Egriek- kélyek.
liek vitézségeket több ízben Eger' kerület Cseh orsz.ban,
kifejtette, és érdemül szol- kelet felé Pilsen , és Ellenbogeni ker.tektöl , del és
gált azon szabadságokra ,
mellyekkel 5k a' külömb- nyugot felé Bajor orsz. ész.
féle Fejedelmektftl megju- felé Voigtlandtól, és Ellen
taLmaztattak.
Historiáját bogen ker.töl határoztatik.
Az Ellenbogeni ker.tel eglásd Válinál.
%g<¡r , foiyó Heves Várm.ben , gyesítye van. Térsége rá
melly Eger vst elosztja , megyeh 5 □ mfdekre , a*
úgy hogy egy része Borsod lakosok száma 20000. A' laVárm.hez , a' másik Heves- kosok legnagyobb részint
hez számláltatott mi idön- katol. és németül beszélnek.
ki^, apró halikkal, é* jó Az egész tart. egy kellemetes lapályon fekszik körös
ízü rakokkal bövelkedik.
Eger, bis fó Oettingeni Herr zs. körül hegyektöl kerítve. A*
ben , melly Harburgön alól levegöje -urva de egésséges,
a' Wernitzbe önti magát.
A' szántás vetes sikeres »
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£yümolcs ritkán terem. Az
U. Esztergomi Ersekség; lak.
itteni lovak erös /hemüek ,
Tótok , kath. szölö mívelé-»
a.' szarvas marhatartás haseröl nèvezetes. Van ezeken,
szonnal üzetik.
kívül Egerszeg Baranya
¡Egerbegy , Erlenmarkt, Magy, Várm.ben. 2. Vas Várm.ben,
Oláh mvs Erdély orsz.ban
2. Torna Várm.ben, 1. ErTorda Várm.ben , az Ara- délyben Székelyek fóldén 1.
nyos fó mellett , és egy szö- Egervár , mvs és urodalom Vas
lo bércz mellett, Székely
Várm.ben , Kemenesalíi iár.
huszárok is lakják; biregy
ban, Szalabértol 2 1/4 mfd.
reform, és Görög nem eg- F. U. G. Széchényi , lakosi.
gyesült Pléb.val , egy kat» Magyarok , kath. Az Uraiápolnávkl , egy különös
ságnak szép kastéllyával ,
elóljárósággal , és katonai tulajdon pléb.val , hajdanî
tbrvényszéki f& hatalom- More vize mellett , mocsámaL Egerbegy nevet еду- rok közft fekvö várával nexiehány faluk is viselnek vezetes.Határa hegyek köztt
Erdély orsz.ban,
termékeny.
, ■
Egern, 1. Aegeri.
Erg , kis sziget a' Skótziai
Egeri , v. a' két pléb. Faíuk ,
Westernes szigetek alatt ,
felsö és alsó Egeri egy völgy- bir egy egésséges forrással. .
Ъ en Egeri tó mellett. Fö he- Eggenburg , 1. Egenburg. »
lye egyhasonnevü ker.nek Egfenfelden , mvs Bajor orsz.
a' Helvetziai Zug kant.ban ,
ban , also Duna ker.ben ,
közel van a' Margarten ha1180 1. egy tartományi tor
vas tetó , a' hol 1315. egy
vényszéknek és tisztartóság»evezetes hadiesata tôrtént.
nak helye.
Egeri-tó , a' Helvetziai Zug Eggerröe , к Ls sziget az ész.tenfcantban 1 órányi hosszú ,
geren a'Norvegiai Çhristianés 1/2 ór. szélességii , igen
land megyében, a' hol sok
mély és halas.
lazaczok ,
ostrea csigák ,
Igorsteg, Zalá, privilegyiált
és tengeri rákok fogatnak.
mvs Szala Várm.ben, azon Eggohheim , mvs Bajor orsz.
nevü jár.bari , Zalá vize
ban Bezat ker.ben 150 ház.
mellett. F. U. a' Szombat- 760 lak. régi igen gazdag
helyi Püspokség , és részPléb. templ.mal , gazdag isnyire Horvát Uraság , как.
pitállyal, derék erdökkel y
Magyarok , kath. és kevés
és barom legelökkel.
réf. Hajdan kofallaï és vi- Egjiribosz , 1. Euripo.
gyázó tornyokkal megerö- Egisheim , Exheim , kis vs és
sittetett, Vármegye hazá- kastély, és hajdan Grófság
val , katonai szállással, pos- a' Francz. felsö Rajna oszt.
tával , 's ispitáltyal ; tulaj- ban a' Wasgaunak tovénél,
don tanáccsal, plébán.val ,
136 h. 1500 1. és szölö mikettös tornyú szép tempi, veléssel,
mal , melly Koller Püspök- Egletons , vs a' Fr. Correze
toi épittetett , és Czimbal oszt.ban 890 1.
hires képiró által szépen Eglingen, Thum és Taxisi urokifestetett. Lakosi me6ter- dalom , és vs 679 1. felsö Duségeket és szölö mívelést na ker.ben Baior orsz.ban ,
gyakorolnak leginkább.
a' Bajor fô hatalom aîatt ,
Egerjteg , helys. Nyitra Várm.
Nördlingentöl nem messze.
ben , NyitrátóJ. 1 i/г ora* F. Е§Ш*и , EgHsoma , vskg. a'

— 120 -ГHeïvetzîai Zürich känt.ban ,
Grófságban egy timsó báa' Rajna ész. oldalán , mel- .nyával.
lyen itt egy hid megyen Eguilles , helys. a' Fran. Rhoáltal , és Schafhausenhol
ne torkolati oszt.ban 5040
Zürichba vezetö út, egy
lak. gabona és szölö mívevárral , gabona és bor léssel.
termesztéssel , és kereske- Egwira, , 'arannyat böveldéssel.
kedö tart, az arany.partnak
-Eglishay , egy az Orkádi szi- belsñjében , felsö Guineáb.
getek közül Rousaynak keészakra Aximtól.
letre , egy bátorságos kikö- Egyed , mvs Sopron V,Arm.
tö torokkal , és 210 1. folde ben , alsó jár.ban , Vadastermékeny , van egy édes fától 1/2 mf.fd. Soprontól
vizü tava.
7 ora. F. U. G. Festetics IgEgloffs , 1. Windischgrätz.
nácz , l^k. Magyarok, kat.
Üglrfftheim, mvs egy várral ,
Az Uraságnak szép kastélyßajor orsz.ban Regeni kerü- jával 's tulajdon Pléb.val.
letben.
Egyes-ség ta* tomdnya , 1. EinMgly , Eglis , Thelis, felsö Lan- trachtsland.
gedocban , Massacnál -ere- Egyesült Belg. orsz. , I, Niederdö , Roussilonon áltfolyó ,
landi Rirályság.
¿s Leucate alattrkozép ten- Egyhaz , (fejér), Bela Czirkgerbe szakadó viz.
va , Donnerkirchen , népes
Egmond op Zee , falu déli Holmvs Sopron Várm.ben ,
landiában , 1177 1. egy A- felsö jár.ban, fekete város
pátsáprnak és egy várnak
szomszédságában. H. Eszdüledékivel, mellyböl Gróf terházynak . kis Mártoní
Egmond familiája szármaurod.hoz tartozik. Lak. Nézik.
metek , kat. tulajdon pléb.
Egmont' stigete , Neu - Guernés az Uraságnak hires pinsey , a' Spanyol Santa Crux
czéjével.
mellett, Charlotte Király- Egyhdz , (új) Leschkirch , No
ne szigetei közül legnakirch , szabad mvs Erdélygyobb Australiában Byron ben, azon nevü Székben^
fokkal ész. kelet felé. (10o
Harrbach vize mellett ,
41' É. Sz. 163° 44/.ЯЗ// К. П.)
Bombac.htól 3 óra ; föhely
és Swallow öböllei, mellyazon nevü Székben , lakosi
töl nem csak falukat és kerS/.ászok , Oláhoh, és nehány
teket , hanem egy megleCzigányok , evang. pléb.val.
hetösen kiterjedö vst is Egyhátbér, falu BaranyaVárra.
megpillanthatni.
ben a' Pécsi NevendékpaEgripo , fö vsa Euripo Török
рок nevelö házokhoz tartoszigetnek Archipelagusban.
zik , egy szölö házzal , és
Euripo tenger szorulatnál ,
tágos erdövel egy hegynek
egy kettös híd által az it- tôvénél. «
ten csak 200 lépésnyire szé- Egyháti , új , Szék , Leschkirïes Euripuson keresztül a'
eher, OIzner Stuhl , a' Szász
szárazzal öszve kapcsolva
Székeknek egyike , határos
vannak, 16000 1. van kiköNagy Sinki- Székkel, felsö
töje a* hadi hajó sereg'egy
Fejér Várm.nek részével, a'
részének számára. LakheSzebeni Székkel, és a' Folye a' Basának , és egy Gögarasi kerülettel. Nagysága
rög Erseknek.
4 □ mfd, mellyen 1791-ben
Egton, mvs az Angl. York
2,562. í'amiliák ezámláltat

rént az ú jonan alkotott Autak. Fekvése hegyes , és jó
striai Lomb. Velenczei Kimagas. Legjelesebb folyó
rálys.hoz kapcsoltattak , és
vize a' Harbach, melly haigy a' Pápa birtokainak ész.
lakkal és tekenyös békákkal
vidékeit az említett Királybövelkedik. Levegôje fris ;
s.tól Olasz orsz.nak fö vize
földe nem igen termékeny,
a' Pó vagy is Padus fó vákevés bora, az is álá való
lasztja.
terera. A' zab díszlik itt legAz Egyházi brrodalom
inkább. Erdeje elegendö.
eggyik a* legszebb, legkelFesto és murvás földe bö.
lemetesebb , leghermékeLa к. Szászok , Oláhok,. és
nyebb , 's fekvésére nézve
új polgárok , kik föld és
kert mívelletésbol , barom,
legjobb tari.nyok közül Europában , meílyre a' terméjuh, sertvés , és méh tarszet boadako/.ással hintette
tásból élneki
minden nemü ajándékait.
Egyháti birodalom , olaszúl :
Stato della Chiesa, néme- — Eghajlatja , kivált déli
kôrnyékiben , i.çen meleg
tül: Kirchenstaat ,Jdeákúl:
ugj'an , de még is általjáStatus Fontríicius; a' Pápa
ban hévsége nem türhetetvilági biri okának nevé ; feklen , mert részint.a' magas
ezik ez Olasz orsz..nak köApennini fcérczektol , rézepén; az ész. szél : 41° io'
egész 44=> 57' ig , és a' kel» s/.int pediglen a' tengeri
hosz. 29o \<i' tól egész 510
szelektöl mérsékeltetik. Le
vegôje tis/.ta , száraz 's e3.5' ig terjed; határi : délrôl
gésséges.kivé.vén posványos
és délnyugotról a' kózép's míveletlen vidékeit, meltenger, melly itt a' Hetrulyekben számosok a' rothariai vagy is Tos'ánai tendó 's más hideg'lelések' negernek neveztetik , nyiiffotmei. Hévsége inkább tarról és ész.nyngotról a' Tostósága mint nagysága raicánai N. Herczs. , és Modenai Herczs. , északról Lom- att terhes; déltájban mindbardi-Velenczei Kirs, kelet- azálhil kôzônségesen híves
rol az Adriai tenger, és dél- szello fú, és estvéli levegô
keletröl Nápoly orsz. kör- je felettébb kellemetes , ezt
nyékezi. Mostani nagysága követi a'harmatozás, melly
egéssé^telennek
tartatik.
ismét mint réçenten Й64 □
geogr. mfd,mellyböl mind- Nyári hónapiban igen ritкак az essôs парок , ha az
azáítal kikell venni az Avennioi és Venaissin i Gróf- nratás után b& ess&k nem
érkeznek , a' mi gyakorta
ságokat Francz. orsz. ban ,
elszokott maradni , levegô
Сз° □ rafd. 1 50000 L) mellyek az 1706 évbéli Folig- je tisztátalanná 's^gésségtenói békekôtés által örökre lenné lészen. Vannak alkalFrancz. orsz.sral eggyesíttet- matlan , 's bajos szelei is ,
tek , és a' Bécsi Cobgressus illyen az északi havas béróltal annak birtokában ha- czekbol fúvó hideg szello),
gyattak ; és a' Pó fónak ész. és délnyugoti tájból jövö
partján fekvö némelly rç- forró Sirokko , melly a'
szeit a' Ferrarai Herczs. bol pontini posványokból ár(mintegy 3 П mfd 8— 10000 talmas gözöket térít Roma
lak.) mellyek a' Bécsi Con- vidékire.Egésségtelen es? ten^ressusnak 103 dik Art. sze- dö része a' Caniculával kez

■» it
dödik, es September végiig
tart; ekkor következik а*
legszeb esztendö rész ; No
vemberben pedig es DecemЪегЬеп az essös парок kö«zöntenek bé , mellyekben
csak
nem
mindennap
inagy essö szokot lenni. Te
len a' kényesô allig esik 5Э
alább o alatt a' Reaumur
ïmelegméroje szerént a' térségeken ; sokkal alább mégyen ez a' hegyek kozött,
frolott sokszor kemény hidegek uralkodnak. Roma
•vidékiben ritkán marad
«gynehány óránál tovább
íekve a' hó olvadás nélkûl.
Földe részintróna's dombos , részint hegyes , és általjában bô termésü volna
ha jobban míveltetnék ,
Tnidön ellenben most gyakтап gabonában szükséget éxez ; melly nagy gabona bö«éget szülhetne itt a' szorgalmatosság ! —■ Eszakról
délnek az Apennini hegyek
hasítják keresztül, mellyekböl számos patakok erednek , és a' földnek természeti termékenységét nem
kevesé gyarapítják. Folyoji
közül jelesebbek : a' Tíberis , Pó , és sok más parti
£ók. Tavai közül legnagyobb a* Bolsena, nevezetes továbbá a' Lago di Bagïii vagy is Solfatara'i tó és
a' Pontini vagy Pomtini
mocsárok.
Nem szükölködik ezen
orsz. drága 's jeles termések nélkül , mellyek azonban srdemek szerént nem
használtatnak. Xsványból
találniitt: márványt, timeót , salétromot , büdpskö-,
vet 's más jelesebb érczeket,
de mivel ez utolsóknak felkeresése kevesé veszödseges
c$ekély szorgalmat fordítjjak a' bányázá«ra. Novevé-

nyekbolt gabonát , kerti 's
héjias veteményt, lent 'st.
eféléket , kiváltképen pedig jó bort , olajt , füget,
czitromot, narrancsot 's t.
más déli drága gyümölcs
nemeit. Nemes székvirága
sok pénzt béhoz. Az állatok
országából találni itt minden némü Europai állatokat ; a' marha tartás jólegelojéhez képest nagyobb
lehetne , lovai nagyobb ré
szint nápolyiak , juh, kecske, sertés nagy számmat
tartatik. A' kutyák és macskák, egész Olasz orsz. ban
ugyan, de kivált a' Pápa
birtokiban felettébb kedveltetnek. Folyóvizei és tengerei halakkalbövelkednek.
A' méh 's selyembogár tenyésztés/ után ezer familiák
élnek. Artalmas férgei sem
hibáznak.
Lakosai kiknek számok
most oszveségesen 2060000
mégyen, elkorcsosodott maradéki a' hajdani világ Urainak a' Rómaiaknak; termetek szép , érzékenységek
nagy , phantaziájok tüzes ,
's éles az elméjek , mellyet
ábrázat vonások, 's szikráz6 szemek elegendö képen
hirdet. Fehér népekülonos
szépséggei kérkedik, melly
köztt mind,azáltal a' piros
orcza, 'sszokehaj ritkaság.
De becsés tulajdonságaikat
restségek* félénkségek , kevélységek, bosszúállásra való kívánságok , és a' testi
gyonyoruségekre levo nagy
hajlandóságrfk , nem keve
sé homályosítják , olly annyira, hogy méltán.mondhatni rólok , hogy nem kévésbbé
karakterjekben ,
mint nyelvekben távoztak
légyen el világhóditó öseiktöl. — Életmódjok eggyügyu. Lakjaik nem iegalkal

ïnasabbak.
Mulatságaik
nagy részint játékból áüanak; a' muzsikában, 's éXieklésben mesterek.
A' fabrikák, 's mesterségek itten szegény áldpotban vannak , oka nyilván
jpolgári alkotmányában ,
jóltévo intézetinek felettébb
nagy sokaságában , 's más
Jiörnyffl allásokban rejtözik ; fabrikák közül , gyapjú, selyem, szönyeg, karton 's t. eféléket találni.Híxesek az itt készült bélhúrok, 's kalapok. Üveg portékáji alávalók. Számos timárjai jó bört készítenek.
Bányák még nem mívellettek. Aknáji közül jeles a*
Tolfai timsó akna. Kereskedése csekély , reménylfaetni, hogya' nem rég tett
helyes rendelések elömozdítják. Kivitel portékája :
sajtból, gyapjúbol, selyembôl, lenbÖl, délidrága gyiimölcsböl, puzzallan agyagf
ból , büdösköbol, timsóbói,
gallából , bélhurból , pargamentból , régiségekbñl ,
's t. efçlékbol Mí. Béhordatik : csokoladé , kávé , nádméz , bor, dohány, festö
s/.ínek , bésózott halak , finom posztók , 's más materiák , üveg, réz 's fényü/ésre szolgáló portékák. Jelesebb révpartjai : a' CivitaVecchiai 's Anconai , melly
utolsó nem rég szabadrévparttá változtatott.Vásárjai
közül a' Sinigagliai vásárok Iegnevezetesebbek.
A' mívek éstudományok
sem virásfzanak ugy mint
régiebb idökben va,?y legalább egy század elött is.
'Mindazáltal még most is
számos jeles képírót ,'sképfaragót mutathat. Mindenek felett e' legújabb idök
ben ßmelkedett fei a' rea»

metszÖ mir, mellynek munkáji híreltetnek. A' muzsika is nagy lokéleteségre lépett. A' tudományok ismét
gyarapulnak , ennek hathatós elomozdífóji a' szá
mos íoiskolák, ko/.onséges
kónyvtárok , kiilombíéle
gyüjtemények, és tudóstársaságok.
Az uralkodó vallás a' katholika? de protestánsok ,
görögok 's zsirtók is eltürettetnek. Nagy száma még
most is itten a' Papságriak
's Szerzeteseknek.
Fuldes Ura a' R. Pápa ,
kinek tanáosnoki a' Cardinálok , ezek egyszersmind
kormányo/.óji a'tart.nyoknak , és a' külombféle dicastériumoknak elölülöji.
A' legfobb torvényszékek :
a' Consistorium Cardinalium , Rota Romana, Data
ria , 's a' t Koronája három
arany karikával korülvétetett püspöki süveg ; c/.imere kettös kulcsból all« melly
apostoli kötözö 's oldozó hatalmát jegyezi. Udvara illendö fényességgel tündöklik. Sz. Péter rendje X.Leo
Pápától szereztetett. Titui
lusa: Szenlséges Atya , v. it
Oszentsége.
Financziája az Egyházi
bir.nak еяеп nem rég mult
súlyos viszontagságok által melly egész Europát pem
kevesé megrázta, kellemetlen álapotba helyheztetett, mindazonáltal a' mostani Uralkodónak boles intézelei e* tárgyban is sok
jót igérnek alattvalójinak.
Esztendôbéli jövedelme 8—
ío millió forintra mégyen.
Hadi ereje 1803-dik és ez elött lévo esztendñkben a'
Helvetziai, é s Nem es- Gar dis»
tákból , 9 gyaloç , és г \o-.
vas kompániából állott, A'
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fartokategynehánygályák
ür/.ik.
Az egész Egyházi bir.nak
«' következö tartományok
az állitó részei: 1) Campag»ia di Roma vagy is a' Római vidék. t) Patrimoni«m Petri vagy is Sz. Péter
iiroksége. 3) Urbinói Herczs.
4) Ancona Macerata és Camerino Márkságok 5) Perugia, Orvieto , és Spoletói
Megyék, 6) Sabina tart. 7)
Castro'i Hercz. Romiglione
Grófsággal. 8) Romagna ,
Bologna és Ferrara Legatiók. 9) Pontecorvo Fejeds.

—
Macerata, es Camerino tartományok, 1809-dikben pedig egesz világi birodalma
elraboltatott , maga pediç
Savonába , utóbb Fontainel-leauba vitetett. Innen
Napoleon hatalmának leomlásával elöbbi birtoJkaiba a* diadalmas igazeágos
ezovetségesek által 1814-ben
Muratnak elüzettetése után
pedig eC Fels. Austriai Ház
által ismét vissza tétetett ,
és fellebb megjegyzett tart.
nyainak birtokaiban a' Bécsi Congressus által megerösittetett.

, .
,
írnanjától
Francz. revolutio olta ta- Angolok Mártzius 25-kén
pasztalt , 1796-ban a' mint 8zokták kezdeni.
már fellebb emhttém , el- Eeyntom , 1. Aegyptus.
vesztette Avignon es Vena- LrT.
/i03 Л
-a e
issin GrófságoLt, Benevenf) egy a"
Bologna s Ferrara Leffafcim t Ц i7Q8<-ban
,„„„ * „ magat
_ "ГгРг,
„
OKkal.
Romât is megvették a> Franeziák. és az egész Egyházi
liroddmatRómai Respublicává változtatták, melly
azonban már a' következö
«sztendöben öszve omlott.
Ez alkahnatosságal VI Pius
Pápa , kí Cesenában ezületett , a* kath. Anyaszentegyháznak majd 2,5 eszt.kig
ftehál tovább mint minden
elötte levo R. Pápák) volt
ío Pásztora vagy is Primáea , és Malachias Ersek híres jovendelésében Peregrinus Apostolicus nevet visel,
Jurtokaitól megfosztatott ,
és Francz. orsz.ba vitetett)
holott is 1799-ben Valence
vsban méghalt. Erreaz Egybázi bir'odalom ismét viseza állítatott és VIL Pius
РДра (az elött Grogorius
Barnab^s Chiaramonti) lépett a' PApai thrónusra ; de
v8r»8-ban Urbiao, Ancona*

0 , ,
fJ ¥1, 2163
. Я*,I. *amfd. Ulmán
v. /\felul,
■
f Wurtemberg! Királysagh?2' e8. az Jhrngem ker.
hez tartozando.
Ehinawauni , a* ket Neuseelandi «zigetek közÜI legnagyobban eszak ielé fekvö sziget
Australiában.
Ehningen , mvs a* Würtembergi Urach ker.ben , 4200 I. ,
íuk kbzííl az Asszonyok csipkét, pántlikát 'at. ef. készíttenek; a' férjfiak pedig
az orsz.nak minden vásárjain megszoknak jelenni
kartonnal , nyakra való
keszkenyökkel , pántlikákkal 's t. ef.
Ehrenau , nèvezetes vár , ésa'
Breuneri Grófoknak hiteíre adatott Urod.mok , felso
Stájer orsz.ban, Brucki ker.
ben , Lissing fónál.
Ehrenberg, vár, és szoros áltjárás Bajor orsz.nak Inn
ker.jében , Lechnél , eg
hegyen, közönsegesen
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Mausoleums iátszik , kik*
yenbergi klastromi azobánekhajdan ez a' vár birtonak neveztetik.
kokban volt.
Ehrenberg , falu Saxoniában ,
L-ipsiai ker.ben , nevezetee Ehreshofen , Gróf Nesselroth»
itt a' ealétrom fozés , és a' falúja a' BergLRajna melléki oszt.ban. Vagyon benn»
pálinka égetés.
aczél és pléhhámor, olvaszEhrenbteitstein, CastellumHermanni, 1. Thai-Ehrenbreit- tó huta , és vasfabrika.
Eibad, ( ó) falu felsö Lucatziastein.
Wirenburg , pompás kastély b"an Zittau raellett. Vagyon,
Puszterthali fertályban , benne 675 h. 4000 1, éa
Brixentöl 6 mfd , azonnevü gyolcs fabrika. Az ettöl
nem messze fekvö új-EibauBáróé.
Ehrenfels , hegyen épült vár , ban is vagynak takácsok.
a' Würtenbergi Királyság- Eibeli, Chalka, sziget a' Marnak Ehingeni ker.jében. E' morai tengeren hasonló
raellett vagyon a/, a' aeve- nevü várossal.
zetes Glasthaí Fridrik bar- Eibenschitx , tanácsos vs Morlangjával, mellyböl egy olly va orez.ban Znaymi kerv
sebesen fó víz ered , ho;— hen 471 h. és 2800 1. « kik
egy hét lépésnyire inníét eok ió fekete fold edénye»
már nagy malmot hajt, to- ket készíttenek.
vább folyván Aachnak ne Eibenstock, kis bányász vs 38»
veztetik , és egy más hason- h. és 3140 I* Saxoniának ér
czes hegyi ker.ben , a* Mul
ló nevü vizecskével , az in
nen nevezett kis Zwiefal- de fonal. Vagyon itt egy
ienben(tulajdonképenZwie- bányásztisztség ; számos lafeltachban) , öszve kapcsol- kosaia' bányászatból ,csipkekötesböl , és kereskedéstatik.
Ehrenfriedrichsdorf, v. Irbers- böl élnek, Vagynak itt még
dorf , kis bányász vs Saxo- gáliczko olaj és választó víz
fábrikák is , és egy órvosi
niának érczes hegyi ker.jé
ben. Vagyon benne i6o h. Laboratorium. A' szomezéct
és íooo 1. egy bányász tiszt- hámorok , a' Muldei hámor*
ség, és czinbánya. Ehez kö- "Wildenthal , az alsó és fel
sö Blauenthal sok fekete éa
zel vagyon az a' magas Grei
fejér vagy czinezett pléheb
fenstein Hfegy ís.
Ehrenhausen , vi Ernausch , adnak. Lehet itt körül bekicsiny , de még is elég víg 151 arany szemeket is tamvs , alsó Stájer orsz.naíc lálni , és más mindenféle
Márburgi ker.jében a' Mu- drága köveket,
ránál , mellyen által elébb Eibeswald , mvs alsó Stájer
egy szép befedett , de az orsz.ban, Marburgi ker.ben,
1809 esz. hadban tüzáltal Sagaubachnál. Vagyon ben
elpusztult híd a' fö keres- ne 90 h. és plébánia, vaskedö útra vezetett. Vannak hámor, és más vas kézi
itt ,50 házok, plébánia, müvek. E' mellet vagyon,
eóház , és egy póstaház, A* egy hasonló nevü. vár egy
Urasággal.
lak. borralkereskednek. Közel e' mvshoz hasonló ne- Elbingen, falu Rüdesheirnnál
a' Nassau - Usingen i Hertzs.
vü egy jól épült hegy-vár
vagyon, mellyböl az Ec- ben, hires я' szölö mívelésrôl.
kenbergi Fejedelmek' szép
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EtcheUtein , egy kobol készült részében gabona , Ien , é¿
mív Mainczban a' St. Jacob'
dohány míveltetik. A' jösánczán , melly messzérôl
vedelme 520000 fér. tétetik.
egy tolgy fának látszatik ,
Most megént a'Burkus koés némellyektôl azon em
ronához visszaesett.
lék könek tartatik , melly Richtfot s, kicsiny helységNora' Római Germanicus Druvegiában , Jarlsbergi Grôfsusnak hálala után emel- s.ban, Christianiai megyében : vagyon itt egy vas
,tetett.
Eichenbarleben , plébániával
mühely , és ezen kívül az
egész NoTvegiának eggyetdiszeskedö falu, és egy hásoríló nevü kantonnak fo len egy aczél kemenczéje
itten találtatik fei.
helye , Neuhaldenslebeni
ker.ben , a' volt Westfaliá- Eichstädt , elébb Franconiának Elbe oszt.ban.
ban egy fejedelmi Püspök£ichfeld, felsö Stájer orsz.ban
ség, most pedig Herczs. ,
foglal magában, íóQmfdet
majd csak nem 2 mfd. hosszaságra kiterjedett gyüéb 40000 lak.; késôbben Bamölcsös térség, Judenburgï
jorors/.ág koronájához adak«r.ben, Judenburg és Knittott. A' me/.eje igen sikeres,
telfeld között. Ezen térség
melly gabonával, komlólegnagyobb egész felsö Stá
val, lennel, halla! , vassal,
és márvánnyal bovelkedik.
jer orsz.ban.
Ezen Herczegs.nek fö ysa
Eichhorn, régi hegyi vár, Mor
va orsz.ban , Briinni her.* Eichstädt , (48a ,5.3' зоу/ É. Sz
ben ; nehány uraságok , es
és 28° 50' 45" K. H.) Alt84 lak. vagynak benne. Emühl fónál. Vagyon benne
zen vár az öszvekapcsolt Ei900 h. ,590o 1. , egy Gymna
chorni és Ritschani joszá- sium , nehány pos/tószovó
gok'Tisztjeineklakhelye.Eb* mühely. Itt vagyon a' kbben az Urod.ban míveltetik
zonséges Commissariusnak,
egy ezüst és bádog bánya.
a' Financzia i^azgatásnak ,
Vagynak itt vas olvasztó az órsz.' tôrvenyének , és
Számtartóságnak széke. Nekemenczék és hámorok.
Eichsfeld, Treffurttal és Dor- vezetes épületek ezek: a'Káp
Idval, elébb Mainczi Válasz- talan' tqmploma , az elébb
tó Fejedelmi birtokok, melresidentziában egy derél
lyék némelly Követek' eg- ugró kúttal a' piaczon , a
gyezése által a' Burkus ház- Káptalan prépostsága 's a't
jhoz jöttek , késôbben pe
A' vs elött egy kôsziklài
dig a' Tilsiti békesség által vagyon Waldburga klastro
Westfáliának által enged- ma , a' hol ezen Szentne]
tettek. Ezen tart.nyok kimely csontjai a' csudála.
terjednek 23 1/3 □ mfdre; tos Waldburgi olajjal szol
vagynak bennek 4 vsok , 3
gálni hitetnek. Ehez köze
mvsok, 158 faluk , 10 Kifekszik egy hegyen a' Wi
rályi Tisztségek, ,5klastro
libaldsburgi erÔség.
mok, 83640 1. FelsÖ Eirhs- Eidahanok , nemzet keletilnfeldben a' tart.nak nagyobb diának Borneo nevü sziget
és déli részében sok rása és jében. Ezen nemzet sárgás
fyoles
készíttetik.
Alsó barna színü , nagyon dur
ichsfeldben pedig a' tart.
va, de jó szívü és mUnkás
Пак északi ó» termékeny Eider, elöbb a,' Jütlandi fe]
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íziget és az északi Német
illñ módon miveltetik. Fte-orsz. Itözött határ vala , e- lette vagyon Scurr-Eigg egy
lég nagy parti fó , eredetét iszonyu magas köszikla , éaveszi Holsatziában BarkowUa-Fhraing egy üreg a' dé*
nál , Flemhuderi tavón ál- li részén , mellyben Mactal folyván Fridriehsstad- donaldoknak azon egész fa-»
hoz ér , a' hol a* Trenn és miliája , melly Macbedtöl'
Tönningen fókat felveszi , veszi eredetét, a* íüst miatt megfulladt.
Tonningen felvevése után,
melly alatt tengeri keres- Eljub , S. Hiob falu Constantinápoly' nyugoti részén >
kedés vagyon , mint egy 24
mfdnyire menvén egy széles
és a' kikötöhelynek legbeltorkolatban,melIy egy szép- söbb végén. Vagyon itt a*
öbölt képzel , a' nyugoti Szultánnak egy mulato vátengerbe szakad. Ezen fó a'
ra , és egy mecset, melly
Schleswig-Holsatiai csator- ben , Osmán' azon kardja
na által közösül a' Kieli
oriztetik, mellyet minden
ujonnan választatott Csá—
öböllel , és így kovetkezésképen a' nyugoti tenger ezár , midon az uralkodásra fellép, tartozik felkotní.
vagy is a' Német tenger itt
öszve kapcsoltatik a' kele- Eilenberg, 1. Eulenberg,
ti tengerrèl.
Eilenburg , Eulenburg , Henburgum , vs Saxoniában ,
Miderstädt , tart. a' Schlesvigi
Herczs.ben , Hever és Eider Lipsiai ker.ben, Muldenau
között. A' kerülete tesz 14 eggyik szigetén. Vagynak
benne 360 h. és 2120 1.; ne
mfdet ; nevezetes a' marha
nevelesröl. A' lakosoknak vezetes itt a* komló' termesztés , a' serfózés , és a*
különös orsz. törvenyek ,
és sok szabadságok vagyon. pálinka égetés ; hires a' viEzen tart.nak fö vsa Tön- asz fejéritésrol , éscsatfabrikákról is.
ningen.
Hidlitt, vs Cseh orsz.ban,Sa- Eifa*, Bentheims falu, vas*
atzi ker.ben. Vagynak ben
aczél; és papiros í'abrikákne 147 h. 920 1., kik között
kal.
•ok zsidók találtatnak.Vagy Eilwig , fó a' Brandenburg^
nak itt kôszén bányák ls¿
határon , melly Odera fóba,
Eidsvord , derék vas hámor,
ömlik.
fei. Romargue tart.ban , Eitzen, falu a' Lippe-SchaumNorvegiában.
burgi Herczs.ben. Vagynak
Eifel , durva és csak részént benne kénkôves , aczélos,
termékeny tart., Ruhr ,
iszapos, és gözös ferdök.
Rajna , és Mosel Franczia Eimbeck , ker. a' volt WestfaШпак Leine oszt.jában , a*
oszt.ban , Ahr , Kyll , és
Wolfenbütteli Weser ker.
Erft fóknál.
Eiger ,
jeges hegy Helve- böl , a' Wolfenbütteli See
tziában , mellynek csuccsa sen , Staufenburg és Gan
dersheim hívatalokból , a*
12268 lábbal fellül haladja
Hildesheimi
Hunnesrück
a' tenger' színét.
Tisztségbôl , néhány GötEigetheim , 1. Egisheim.
Eigg , egy a' Hebridi szigetek tiñgi parzelekböl, es Corközül, 6 mfd hosz. 2 mfd vei Luchtringen faluból va
ezél. 4000 1. vagynak néki gyon öszve szerkésztetve,
dél felé határos a' Gottingí
term ékeny tart.ny i, de nem

,
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szovetséges városokkal tett
îter.tel , napnyugotról a*
kôtése
által derék keHöxteri kerülettel ; északról a' Kalenberg! Herczs. reskedése vala, melly már
most egészen megszünt. Itt
gel , a' Hildesheimi, és Gosíári Iter.tel ; kel.röl as Osaz Al-praet'ectusoknak , a'
terodei ker.tel. Az egész
polgári torvényszéknek , és
Iter. 32 16/100 Q mfdre ter- a' többi ker.beli tiszteknek
székek volt.
jed líi, a' nép száma 09.325
megy , kiknek nagyobb ré- Eimeo, York-szigete, az itt szüsze Luther* vallását követi.
letettektöl Moreának nevez6 vsból ,5 mvsból és '¿2,5 faluk- tetik , egy a' Társasági sziból all , mellyek 14 kissebb getek közül Austráliában ,
kant.ra , és i44 kozségekre
vagyon egy kikötöhelye ,
fel vagynak osztva. Eimmeíly Talunak neveztetik ,
berkben volt az also Praeés a' melly legbátorságoeabb és legalkalmatosabb ,
fertusnak, a' polgári törminden e* tájban lévo szivényszéknefi , és a' Gens d'
armerie Brigádnak lakhegetek' kikötöjik között. Az
Ö Fejedelme a' O Taheiti
lye. Ezen kerületet birtaaz
,5 katonai oszt. és a' 3 erdö
Király* hatalma alá vagyon
örzö test. Fö vsa ezen ker. vetve.
nek és kantonnak.
Eimoutiers , vs , a' felso VienEimbeck , vs lime fónál, körül nei Francz. oezt.ban , a' Vi
vagyon véve köfalakkal , és
enne fónál vagyon benne
tornyokkal , sánczokkal , . 390 h. , 1.5,50 1. , l unda és
kettös árkokkal,~és külsö
más borök' fabrikája ; az
bástyákkal. Vagyon benne
itt lévo pamut fonás is nehét plebániás templom , és
vezetes.
két intézet ; úgy mint S. Eindhoven , nyilt vs Egy. BelSándornak káptalanja , egy
giom orsz. Domnael fónál ,
Got hicus , templommal ; és
a' hoi Gender fot felveszi ,
» Mária intézete, egy vsi De*
vagynak benne 1.960 lak. ,
ák iskola , mellyben 7 Ta- kik nagyobb ré*zént lenböl
nító vagyon , árvaház, 1
vásznot készíttenek ; va
betegház , szeg-ények' szá- gyon itt kalap , pamut,
vízi
mára készíttett 2 ház , 856 h. gyapjú, tüz oltó ,
és 4080 1. A' házak régiek , puskák fabrikája ; nevezeés düloben vannak , az ele- tes a' karton festés is ; csiaéff rsekély; mindazonáltal nálnak a' lakosok ser eczetaláltatnak itt nehány jó tet , és veres törük fonalat
tímármühelyek , gyolcsra,
is festenek. Ezen vs elöbb
az Orániai házé volt ; ettöl
,és gyapjúra való kézi
müvek;
vagyon itt ió neveztetik egy széles puszvászon fejérítés , és megle- ta is.
hetös lenfonállal , gyolcs- Einiguaerei , Kafreriában egy
ága a* • Namaquaereknek ,
csal, varga munkával gyap•júval és ürükk^l való ke- kik a' marha nevelésrol nereskedés. Csak egyedül a' vezetesek.
fonálból és gyolcsból esz- Einöd, 1. Ainoed.
tendónként bevett pénz „ Einöd, tart, felso Stájer orsz.
ban , Ju^enburgi ker.ben ,
többre rne^y 400000 franknál. Régi idokben ezen vs
a' Kárinthiai kereskedö útjó állapotbaa volt , és a'
nál, Neuraarktnak déli részén
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Herczeg)'találtafel ezen fölszen , a' hol egy kasza csináló mühely vagyon , és
det 1616, és azt Eintracht
nevû hajótól, mellynek Kahideg savanyú viz , melly
pitánya volt, Eintrat htsEinödi ferdönek neveztetik.
Itt 1797. 2-dikApr. a'Franlandnak ,
( Egyetértôség'
cziák és Ausjtriaiak között
tartománya) nevezte. El toi
neveztetik a' Dirk Hartog
egy kemény csata va'a ,
bblè , és az öböl mellett lémelly az Austriaiknak árvö Dirk Hartog szigete is ; a*
talmára volt.
Einsiedel >, ( Mieschow) , (50o
fold száraz, és majd гьак
a' 20" E. Sz. és до0 27 29"
nem fü és fa nelküí lévo;
К. H.) mvs Cseh orsz.ban ,
egyedül a' tengeri nyúlakPilseni kerül.ben; vagynak ,nak egy neme és mindenfébenne 170 ház ; a' lak. pá- le madarak htkják ; a' Hattyú (Si hwanenflusz) nevelinka égetésbôl , gabonából , és komló kereskedészetü fon kivül vagyon néki
bôl élnek.
Hayen és Dampier nevezeEinsiedel , falú Austriai Siletii öble is.
ziában , Neisze Herczegség- Einville au fard, mvs egy кasben , Troppaui kerül.ben ; téllyal és káptalan temvagyon 1 îcat. temploma ,
plommalLotharingiábanFr.
oskoláia , 4 fonál és gyolcs
orsz.ban.
,
feiéritôje , 196 ház.kal Liai Eipetdau , 1.' Leopoldsau.
lak.kal , kik Német nyelven Eisach , Eisak , sebesen folyó
beszélnek, vagyon itt még
de nem hajózható viz Bajor
orsz.ban, melly Bnennererdô tisztség is , és ezen ki
nél Brenner tóbólveszi erevül egy dróthámor.
detét , Rienz és más fókat
Einsiedeln , helys., mellyben
magához vévénPoton neve5.200 lak. vagynak , elöbb
fö helye volt az úgy neve- zetü falúnál Bolzenen alól
az Etschbe szakad.
zett Waldstadti Einsiedelnek , vagyis az itt levo hi- Eiselstadt , kis vs a' Würczres Einsiedeini
Püspök- burgi Nagy Herczegs.ben ,
ségnek ,
vagy
MariaMain fónál.
Einsiedelnnek , melly Sihl Eisenach , Herczegs. Thurinfónál еагу gazdaíf Benedintigiában , melly a' Sachsenmis Apátságból éll , mellyWeimari Herczeghez tartoben sok nevezetes dolgok
zik, kiterjed 7 3J4 Q mfdektaláltatnak, és a' csudála
re , 46.820 lak. Га*.l'ara, çatos Mária' képe miatt sok bonárf , lenre, kenderre »
búesújáróktól meglátogatés gyumölf'sre nézve elég
tatik ; mire nézve a' lakotermékeny; fövsa
eok szentelt portékakat á- Eisenach , ( 50o 58' 5.5" E Sz.
rulván , könnyü módon eb- 28o К. H.) Nesse fónál , a'
bñl élnek. Most a* Switz hol Hörsei fó ebbe szakad ,
ltant.hoz tartozik. Ebben a' vagyon benne 1.409 ház. , és
helységben született Theo- 8.230 lak , Illustre Gymna
phrastus Paracelsus.
sium , Theologiai SeminaEintrachtsland , Egyesség v. E- rium , rajzoló oskola , posztó , rása , sasszadron , segyetértoség tart. nya , darab
íold Új Hollandiának nyu- , lyem , kender , báreony ,
goti partján , (19o— 20o D.
gyol s, bor, gyapjú, pbjSz.) Dirk Hartog (Dietrich. bász , persio , ( veres Indi
II Üb. LEX. II. DAR.

tisztség lakása , és az In£o), lábszonyeg^pípafodél
fabrika ; ezeken lelyül Cer- nerfibergi bányász tisztartóságé is ; vagyon itt egy
velat kolbász. Lehel itt kalDei ánság , pósta ház , és
lós füldet is találni : vagyon
privilegiált türvénys/.ék.
itt két vár , egy a' vsban ,
mi'llyben ezelött a' Szász- Eisenhut, egy a' legmagosabb
hegyek közül Stájer orsz*
Eisenac hi Herc/.egek laktak,
másik a' vs elött egy ma
ban, a' Judenburgi kerül.
ben , ugyan ezen kerül. és
gas hegyen , melly WartKarinthia kozütt lévo haburgnak neveztetik , ebben
a' várban Luther 1.521 eszt.
tárokon.
ben egy darab ideig tartóz- Eisenhütte , egy a' Brabecki
falúk közül a' volt Westfákodott.
lia Kir. Ocker osztálybán ,
Eisenbach , 1. Vihnye,
Innerste folyónal ; vagyon
Eisenbach , 1. Hnilecz.
Eisenberg , kis vs és vár az AI- benne papiros és puskapoí
malom , es egy rézhámor.
tenburgi Herrzegségben > a'
Sáchsen-Gothai Herczeghez Eisenstadt , 1. Vasvár.
tartozik , nem messze Saa Eisenstadt , I. Kismárton.
le folyótól ; vagynak benne Eisenthor , 1. Vaskapu. '
493 ház. és 3.300 lak. , vár-, Eisentratten , mvs Illyr. Kasuperintendent , jó deák
rinthiában ; vagyon itt 1
oskola, ékes vár templom ,
luth, prédikátorság , 1.400
lak., 2 magas üveg huta,
pamut, gyapjú, szita ma
teria, bör , porezellán, és
4 vas és 6 aczél hámor,
fa mü fabrika ; kereskedik
ez
némelly
esztendökgvapjúval, fonállal , desz- ben több mint 60.000 for*
ltákkal, és szölökarrökkal.
árú portékát készít.
Eisenbtrg , kisvs Saxoniában, Eisenwurzen , Waidhofen körül
lévo tartom. Austriában,
Meiszeni ker.ben.
Eisenberg , Lobkovitz Herczeg*
mellynek lakosí, kik a'BéUrodaíma Cseh országban,
csi erdön felyül lévo ferSaatzi ker.ben; vagyon itt tályban laknak , nagyobb
timsó hulája.
részént vas és aczél munEisenberg, falú a' DonnersberItókban foglalatoskodnafc ,
gi ker.ben; vagyon benne
a' Stájer országi vasból ka518 lak. , vas olvasztó huta,
szákat, halhorgókat, és m.
ef. csinálván.
és egy hámer. '
Eisenbrod , mvs Cseh ország- Eiserfeld , falú a' volt Bergi
Ьчп , Bunzlaui kerül.ben ;
Sieg oszt.ban ; vagyon ben
vasyon benne 173 ház., és
ne vas és réz huta, és egy
sok gyolcs szövö szék.
nyujtó hámor.
Eisfeld, kis vs Sachsen-HildEisenburg , 1. Vasvármegye.
'Eisenerz v. Innernberg , Her- burgshauseni Herczegs.ben ,
cz«?gi gazdag. szembetünö
Werra fónál ; vagynak ben-'
mvs , felsô Stájer orsz.ban ,
ne 410 ház. 2.040 lak., és
Brur.ki ker.ben , több mint . hör készitô mühelyek. Ta1 50 ház. , magos hegyek küláltatik itt egy oskola és vár,
zbtt fekszik azúgy nevezett mellyben kôzônségesen a*
vas útnál fEisenstrasse) , és
megözvegyedett Herczegnék
hires a' közel fekvö vasbá- laknak. Ezen birtokban va
nyákról , 1. Erzberg. Itt va
gyon egy üveghuta , kékgyon a' fö Grófi Kamarai í'esték, ¿s gáliczkü mühely is.
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'Eisgrub , mvs Morva ország- Eibelstadt , Eubelstadt , vs a*
ban, Brünni ker.ben , Taya
a' volt "Wiirzburgi Nagy
fó. jobb partján; vagyon
Herczegs.ben Main fonal ;
benne plébánia, szép és di- vagyon benne 225 ház. 1.500
S2esen íelkészített nyári palak., kik a' szölöt különölota , és Lichtenstein Hersen jól mívelik.
czegnek felséges kertje; ,5.54 Eixo , vs Portugalliának Bei-'
kereszt. és 13 zsidó ház.,
ra tartományában ; vagyon
T518 kereszt. és 1.30 zsidó
712 ház. és 2.340 lak.
lak.kal.
¿
Ekaterinburg, 1. KatharinenTiUlcben , (51o 33' 5" E. Sz. és
burg.
' 29o ii' ъг" К. IL) vs és fö Ekaterinograd , 1. Katharinohelya'hason nevíi kantongrad.
ban j Halle ker.ben , a' volt Ekaterihopol , 1. Katharinopol.
"Westfália Kirs. Saale oszt. Ekateriwschewa , eröseg az Oban ; ezen vs igen puszta ,
rosz Tauriai Helyt.
.felosztatik ó és új városra, Epaterinoslatvl , 1. Jekaterinosmind a' kettö köfallal kelawl.
TÍttetett; van egy külsö vá- Ekenäs , Ekenesium, Querrosa , . melly Nuszbreitenek
cuum insula , kis vs és kiköneveztetik , 1 düledezett vá- töhely Orosz Finnlandia
ra, 3 plébániás temploma,
tartom.ban, Nylandba'n , a*
1 Gymnasiuma 7 TanítóFinnlandi
tengeröbölnel;
val, Katalin neVezetü. in- így neveztetik a' sok tölgytézetje , 1 beteg háza , 1 vfától.
ezegények' számara készült Ekesjö , kis vs Arby folyónál ,
háza, és ugyan ebben a*
Svecziai Jökiöping Kapiházban egy oskolája, itt szütányságban , keleti Gothletett Luther is , 1 salétrom lañaban. A' lakosok ökrökháza, 1 hamuzsír fözö, háza ,
kel kereskednek ; az Ebes1 bányász tisztsége , 993 ház.
jöi dohány is igen hires. Aés .5.330 lak, , kik t.öbbnyi- zonkívül készíttenek itt jól
re a' bányászásból , a* serioszött és festett szönyegeket ,
zésbol, foldmivelésbol , ba- ágyokat , székeket , és más
romtartásból , fonásból , és
házi eszközöket.
gyolcsszövesböl táplálják Ekkitekki v. Kis-Kommendo ,
magokat; a' vám eszt.ként
szerecsen falú Kommende
so.000 frankot hozbe , és a'
orsz.ban az arany parton ,
fö út, melly itt keresztül
felsö Guineában , kozép Amegy , nagy hasznot hajt frikában ; vagyon néki egy
a' vsnak. Közel a' városhoz
kikötöhelye és Brittuskasvagynak rézbányák, és két télya , méllytól a' Hollantéí olvasztó huták.
dus Bredenburg kastély csak
"Eisnern ,
Kárnioli nye.lven
egy puska lôvésnyire va£chelesnike , vasbánya Kargyon.
ïiioliaban; vagyon benne Ekliptika , Nap út, egy a' lecc4 olvasztó kemencze , 2 ros- nagyobb körökközül, meltély, és 4nyujtó hámor.vég- lyek a' föld és ég golóbicsai
tére io4helyen emészto tüz; körül képzeltetnek; ezen kör
melly már csak nem egészeu
gorbén húzatik az említett
kifogyott; vagyon plébá- golyóbicsck körül, a' egyeníiiája, filialisa , és 4 mallitó kört 2 ellenben által
ma.
álló pontokban keresztül
9*

— i3a —
vágja, es észak 's dél felé ban.
egé.sz a' í'ordító körökig ki- Elateia', Delphi után Iegnaterjed. Azért neveztetik nap- gyobb 's legjelesebb varos
útnak , mert azon útat meg- Phocisban , erös várral,
mutatja , mellyen a' nap
Kephiszos vizénél, Araphimozdúlni látszik.
kleától igo stad.
Ekron , Accaron , a' Philistaeu- Elatma , 1. Jelatma.
sok .5 vsaitól leginkább é- Elaver , fó , most Allier Fran,
szakra feküdt vs Jos. 13,3.
orsz.ban.
Azotus és Jamniaközött kel. Elay , Seehof, falú a' fels5
re Paláestinában.
Rajnai Franczia oszt.ban,
Elabuga , 1. Jelabuga. _
vasbányákkal.
Elaea , Aeolosi vs kis Asiá- El-Azi , I. Orontes.
ban , Caicus vizét öl délre Elba , Elva , Ilva , Aethalia ,
12, Pergamustól 120 stad. ki- (42o 49' 6" E. Sz. és 27O 59'
kötö , és haiócsináló hely
20" K. H.) sziget a' küzep
tengeren, Toscánai Nagy
Pergamus orsz.ban.
Elata, nevezetes kikötö Epi- Herczegs. partjánál . 7 1/5 Q
mfdrenagy, 1.3.500 lak. , az
rusban.
Elaeatis , tart. Epirusban Göég-ally itt kellemetes, a' föld
hegyes de még is , kiváltrög orsz.ban.
kép a' déli gyümöbsökre
Elaeus , vs Chaonia tart.ban ,
és borokra nézve terméGürög orsz.ban , és Bithykeny , valamint a' vasra,
niában , kis Asiában.
magnesre, kénkóre , gáliczEl-Aise , tart. Senaar országköre , czínra , és olomra
ban , Nubiában , Bahr-el-Anézve is gazdag. Ezen szi
biad í'ónál, ebben van a'
get 1802 Fran, orsz.hozkapföhely
csoltatott, a' Liamonei oszt.
El-Aise, több falúkból áll ,
hoz tartozott , és 3 ker.re
mellyek a' Bahr-el-Abiad
szigeteken vagynak , melosztatott. Ehez tartoznak
lyeknek lakosi halászok.
Pianosa , Palmajola , és
Elana, vs Idumaeban , Arabia
Monte-Christo szigetecskék
is , mellyeket csak halászok
Petr.ban , Petrától kel. re
10 mfd Palaestina határán ,
laknak ; fövsa Porto ferraa' zsidóktól elfoglaltatott
70. Ez rendeltetett Napoleonnak , Francz. Császárnak ,
II. Kir. 16 , 6.
Elophitet , azElaphitesi szigeminekutána thrónusáról letek 3 kis szigetek , úgymint :
lépett, az 1814-diki egyesüCalamota , Isola di Mezzo ,
lés által birtokúl , és lakheés Znppanna vagyis Sipana ,
lyül. 181.5. 26 Februariusmellyek a' Ragusai öbölben
ban ö innen ismét Franczia
vagynak , 18 olasz mfd a'
ország uravá tette magát;
az üresült sziget Toskánai
ker.tek, 2 falú vagyon bennek , a' szfilö jó módon miNagy Herczegséghez csatolveltetik itt ; most Austriátatott.
hoz tartoznak.
»
Elba , Spanyol orsz.ban , Va
Elaphonesus , L Proconnesus.
lencia Királyságban egy
El-Araisch , vagyis Larasch ,
Grófs.
egy kis megerösitett keres- Elb-aue , így neveztetik Meikedfthely , Bennihasani tarszenben egy os/.tály , melly
tom.ban, Fes orsz.ban, é
Elbe fó mentében a' Cseh
sгак i Afrikában , Barbaria-' országi határoktól, majd
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«
Itozel Vittembergig kiterjed, ségeket Albis keleti részén ,
es melly az ö szép rétjei es ehez tartozik még egy Pfigszolöhegyei miatt nagyon nitz fó mellett lévo falú is ,
kellemetes. ¿<
Holz kermek nagyobb ré"ElSe, Albis , egy a' legnagyobb sze , Halberstadtnak és Wolfók közül Európában , ere- fenbüttelnek némelly rédetétvesziaz Oriás hegyek- szei . mellyek elöbb a' BarЬеп , a' Cseh országi , és Si- by Grófságot formálták,
leziai határokon , Kynast és a' Gommerni tisztség. KeUrodalomban, 1 1 forrásból , letröl határozza Albis fó ,
azután Cseh országon kemelly által a' Burkus tarresztül foly , 's több vizeket tományoktól külömböztemagához vévén Leutmeritz- tik ;'• délrol az Anhalti Herïiéï egy fóva lesz. Eleintén
czegség , ésa' Saale osztály ;
a' folyását dél felé ta'rtja , nyugotról Ocker és alsó Al
de Kollinnál észak felé elhaj- bis osztályok; északról halik , és Herreskrätschen rae- sonlóképen alsó Albis osz
gett , a' Cseh országi és Sa- tály ; 128 77fwo □ mfdre ter
xoniai határoknál két kö- med ki, és a' népessége 251.
sziklás partok között egy
230 emberremegy. Kivévén
széles völgyben Saxoniába egynéhány réformatus és
kitér , és így ezen országa , Herrenhuti társasá^okat,
■mint egy nagy és a' hajóa' lak. mind lutheránusok.
zásra alkalmatos fó keresz- Katholikusok pedig és Zsitül folyja , méglen Aken adók csak itt amott találtatlatt a' volt Westfáliai birnak. A' lakhelyek száma
- tokokba lépvén , Frosétól
901. tétetik , fezek közül 28
Schnakenburgig , Albis oszvs , 7, mvs , 866 falú; mel
tály és Porosz orsz. között
lyek 4 oszt.ra, 56 kantonokhatárt vett. Tovább foly ván
ra, és 468 kozségekre osza' Lüneburgi és Lauenburgi
tatnak. ; fövsa volt Magde
birtokokat is megéri , végburg. Most ez oszt.nak vétére Hamburgon alól 14
ge s'/akadt, és a' helyek ré*mfdre folyván Cuxhavennél
gi birtokosokra vissza szálaz északi tengerbe szakad.
lottak.
Ezen fó már Melniknél Cseh E/3*/ abó otrt.% magában foglalta az elébbi Lüneburgi
orsz.ban megbírja a' terhelt
Jiajókat , de már Leutme- Herczegséget , kivévén Celritznél 1.000 sôt több má- lének egy negyed részét , és
a' más osztályokhoz vettezsás hajókat is vihet ; hallal
tett tisztségeket , magában
bövelkedik ,
nevezetesen
foglalta még a' Dannenbervagynak itt lazaczok , né
melly helyeken arany sze- gi Grófságot is ; Bremennek egy részét, nevezete
meket és drága köveket is
lehet találni , és a* keres- sen a' harmadik mfdi ose*
ltedésre nézve egy a' leg- tályt Buxtehude vssal , Salznevezetesebb vizei közül Eu- wedel oszt.nak némelly ker.
rópának. Ezen folyótól két ]eit , és a' Lauenburgi Her
kivévén azon
osztály vette nevét Westfá- czegséget ,
részt , mellyet Franczia Csáliában , úgymint :
szár fçnn tartott. Ezen osz%lbei felsö osit. , melly egész
tálynak fôvsa kezdetben Lö
Altenmarkot magában fogneburg vala ; ez is meg
lalta , kivévén néhány hely-

Bziïnt , es a' helyek elöbbi
bi Hohnsteim Grófs.ban ,
Uraiknak hódolnak.
most Westfáliához tartozik ,
.Elbenèn , falú Bajor orsz.ban ,
és a' Blankenburgi ker.nek
Salzach ker.ben, sárga réz- egy része , Saale oszt.ban ,
bányával.
1 1J6 □ mfdön foglal magá
Elberfeld, l.'Elverfeld.
ban 1 várost, 13 pusztát,
h/be - Teinitz , Ttinitz az
kunyhót , és több eggyes
*oa felyül, mvs , 175 ház. , házakat, 432 tüzhelyet , és
Cseh országban , Chrudimi 2. ,50o lak.
ker.ben , egy kat. plébánia Elbingerode, (51° 47' »" E. Sz.
templommal; lakosi fôké- és 25o 27' 23" К. H.) nyílt
pen a' mezei munkából, hegyi vs , és hason nevü
es a' halászatból élnek. E- kantonnak fö helye , Blan
zen tart.ban igen jó mész- kenburgi ker.ben , a' volt
kö'vet lehet fejteni , mel- Saale Westfáliai oszt.ban ;
lyet fftképen a' vizben való
a' keleti tenger színét r.623
építésre lehet használni.
lábbal halladja felly Ül. VaJL/bing , fó nyugoti Prussziá- gyon egy a* Királyi UrodaЬ'П, a' hason nevü vstól lomhoz tartozó gazdasága ,
l mfdnyire veszi eredetét hires a' Spanyol birka. neDrausen tóból , azután friss velésrôl , vagyon temploHaffba szakad , és a' Kraf- ma, posta háza, 302. igen
fen csatorna által Nogat jól épült háza, és 21i.14.lakosi , kik a' szántásból ,fufóval os/ve kapcsolja mavarozásból , és a' fából va
Elbing, (540 7> 54// E. Sz. 370
ló munkából élnek. Ezen
i' 4¿// K. H.) nagy megevsnál olly mészkovet szèdrosített vs , nyugoti Prusznek ki, mellyben az Elbinsziában-, egy hason nevü,
gerodi erös vaserczkö tálalhajózásra' alkalmatos fótatik.
nál ; vagynak benne ал.59 Elbaeuft (49» 20' É. Sz. és 18o
ház, és 19.270 lak. , 1 luth.
26' К. H.) vs elöbbi alsó
Gymnasium , 1 baba oskoNormandiában . és mostan
az also- Seine francz. oszt.
la , vitorla vászon , parket,
pamut ,
dohány ,
bör ,
ban , Seine fónál ; vagynak
gyoks, posztó , kalap , kebenne 920 h', ,580o 1. . és hi
ményitô , szappan , és czures posztó fabrikák.
kor fabrikák, rézhámor , El-Bosque , kis Spanyol sziget
ola] malom , hajócsináló
Formenterónál , békességhely, kék és izacs festék , "ben legeltetö helyek, hábohamúégetés, malom ko és
rúbanpedig nyugtató pontturfa bánya,, és tok fogás,
jok a' prédáló hajóknak.
szembetünö a' gabonával , Elbrus , legmagasabb hegy
gyolccsal , edényekkel , és
Kaukasus, hegyei közül,
izacs hamúval, sajttal, imelly mindég noval fedve
tós va j jal , és m. ef. való
vagyon , 5400 lábnyi a' ma4 tengeri kereskedés. A' kö- gassága ; ezen hegytöl veTül fekvö termékeny tart. ,
szik eredeteket, délrol Tshemelly Elbingerwerdernek
ni , Tschali , és Rion vagy
neveztetik , foglal magában
is Phasis fók; nyug.ról Ku
76 f'alút , és a' 9 □ mfdön 20.
ba , kel.röl pedig Baksan
700 lak.
folyók.
Elbingerode , tisztség az elöb El Buon Retiro, megerösitett
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Jíirályi mulato palota Mapapiros, és selyem fabr.
dridnál, egy porczellán fab- "Eldagsen, kis vs , es ío hely
rikával. Áz udvarban áll
az elébbeni Haliermündi
Il-ik Filep érczból öntött
Grófságban , nem messze a'
képe.
Haller nevü fótól , a' volt
TElburg , vs Eggy. Belg. orsz.
Westfaliai Aller os/t.ban ;
Zuydtónál, egy kikotövel , vagyon 21,5 h. 1617 1,
és 1784 1. j kik a' halászás- Eide ,fó a' Mecklenburg! Wenban , marhatartásbah és á'
den Herczs.ben , mtlly Mükereskedésben foglalatosritz nevü tóból veszi eredebodnak , és jól állanak. Itt tét és Domitznél az Albisvad réczék fogathak. Az itt
ba foly.
levo , Yperekkel beültetett Eldena , falu és tisztség Eide
eánczok sétáló helyeknek fónál a'Mei klenburg-Schweezolgálnak. Itt egy bajó os- rini Herczs.ben , vagyon itt
koía is vagyon.
timsó és sóíozés.
%l-Callah, 1. Kala.
Elderiburg , tisztség Priegnitz-.
%l-Catif , kö falakkal, és ben ñera messze Lenzentöl
árkokkal
bekeritett vs ,
nehány esztendök elött sok
fekszik boldog Arabiában a'
régi Urnákat ástak itt ki.
Persiai ôbolnél. Basrától 6 Eldeni barlang , Derby Angol
napi járásra vagyon. Ettöl
Grófs.ban 2 úrcggel, melíymint a' Baharaini tart.nak
nek 20 és 40 lábnyi az álN
fô helyetöl neveztetik a'
méroje és egy mí dnyi fügPersiai öböl Catif öbölnek
goleges a' mélysége.
is. Az itt lévô partokon Eldenow , mvs , és hajdan Agazdag gyongy halászatok
páturság , most Greifswàlvagynak , mellyek a'Bahadi Universités jószága Prusrain vagy is Hedsch«r orszus Pomeraniában Rich viszági Fejedelemhez (Scheikze , és Greifswalde vs melhoz) tartoznak.
lett.
JLlche , ( 28o «9' É. Sz.
2' Eldery ,4 falu Svéd Schonen
К. H.} vs Spanyol orsz.ban
tart.ban, a* timsó bányáról
Valencia tart.ban, pálma hires, mellyben 300 ember
erdöben , Serge fónál 17400
dolgozik.
1. egy fabr.
El-Dimluh , erós kastély JeILlchingen , Ayclingen , falu
men orsz.ban szerencsés A»
Bajor orsz.ban , felsó Duna
rabiában.
ber.ben, a' Dunánál; 650 1. El-Eaffer , szép falu Atfieh
Ney Francz. Marschal inKaschefságban kôzépEgyipIiétt neveztetett : Elchingeni tomban , szép vidékben a*
Herczegnek, mertó itt 1805 hol sok gumit szednek.
eszt. Octob. i4*ken, az Au- Elefántcsont , vagy Fogpart ,
striaikat megtámadta , és felsó Guineában kôzép Afria' hídat elfoglalta.
kában fekszik az Atbnti
JLl-Colmaimah , kis de nevezetengernél Pálma , és három
tes hely köves Arabiában,
hegyei fok között , vagy is
as-Schorat ker.ben, Schaninkább a' Pálma fok és Adektól 1 napi, járás.
pollonia fok között az ,AiElda, (38° 37' E. Sz. 16° 12' rany fónál; nyueot felöl a'
K. H.) helység Spanyol orsz.
bors part, kelet felöl az a-»
ban', Valencia Királys.ban
ranv part, észak felül az
4000 1. Spárto fü terméssel,
esméretlen szerecsen tart

jjyok határozzák ; nap nyui) az Elefánt csont part szorosbb értelemben , vagy a'
gottól kelet felé mint egy
75 geogr. mfd a' hossza , a'
Roszak parljára; 2) Quaszélessége pedig valamint
quarok vagy a' jók partjáa' térsége isméretlen. A'
ra , és az Issini partra az
elsô a' Pálma foktól fogva
klimája ugyan de még
is nem szenvedhetetlenül
egész a' La h ó fókig kiter]ed, hosszában mint egy 3.5
meleg, általjában nem egésségtelen. Az egész part
geogr. mfdet foglal legtöbegy alá váló tart. csak belnyire ismérel len. A'többielöl dombosabb észak felftl
ket lásd az ö nevek alatt.
még ki nyomozhatatlan Elefdní foljrója , a' Hottentotbérczek vannak. A* földe
ták tari. ban , ered a' Kana
ri hegyekben és D. Sz. 38a
általiában igen termékeny
és jól fizetö. Vannak több
alatt tengerbe szakad.
parti fóji de ezek között csak Elefánt' t tigere , küzel Bom
2 emlékezetre melló van ,
bay hoz , hires az itt találnevezet szérint András foja kozó pogány templomokés Rio Sueiro-da-Costa vagy tól , mellyek a* kószíklákIssiní fó vize; vagynak szá- ból kívánnak vágvaa'foldmos hasznos plántáji ugy
alatt.
mint: riskása, borsó, bab, ElefánV íiigete , 1. Lagoabay.
nád méz planta , Indigo , Eleia , Velia , Helia vs Lucapamut , czitrom , narancs ,
nia (Basilicata) tart.ban ,
kokosz dió, Bananas, IkaItaliában. Heles vizénél ,
koszilva , és más sok faZeno, Parmenides, és több
gyümölcs görög dinnye 's
Pythagoraeusok* honnya ,
a' t. Azemberek kapnak itt
most Castello a mare della
palma olajt, pálma bort. Brucca.
Vagynak itt állatok : szar- Elek, falu Arad Várm.benS,
vas marhák, birkák , kecsTiszántuli jár.ban, Simándlíék , és disznók , nagy so- tól 4 óra. F. U. B. Harukkasággal, enni való vad ál
ker familia, lak. Oláhokéa
latok boségben, tovább eleSvábok , kik káposziát, dofántok , parduczok, czibet- hányttermesztenek, és sz6petymeg , vagy is macska ,
löt mívelnek , van egy kat.
majmok, igen nagy gyikok, plébániás templomok ; a'
fold jek salétromos.
kígyók , és némely férgek
nagy sokaságban. Az ásvá- E/í*,Szent,Steyersbach, helys.
Vasvárm.ben , Német Ujványok közül igen keveset esri jár.ban , Stájer orsz. hamérünk. Az aranyat belsejébol hordják. Lak. Szere- tárin , Fürstenfeldtol 2 lJ4
csenek , a' kik jókra és ros- ora. H. Battyányinak Néezakra felvanriak osztva ezek meth Ujvári Urad.hoz tarlakják a' nyugoti részét e- tozik. Lak. részint Német.
ren partnak a' PÁlma fok- részint Horvát., kat. tulajd.
tól ee ész az András fóig ; plébániával , Harminczad
amazok pedig a' keleti ré
hivatallal; vidéke hegyes,
szét a' Laho fóktól. E/.ek- de termékeny.
hez tartoznak fôképen a' Elektro, Messzeniában , Eleisi
Quaquaerok (1. ezen árti- határoknál Kyparisi tenger
eulusf) az egész part három
öbölbe fóvíz' partján azonfeie osztatib # neve«etesen iievü helységgel.

Elephantazia , vs kozép Sardini4ban, Püspöki székkel.
'Elephantine , 1. Assouan és El*

Volt itt egy Theologíai Seminarium Azegész épületben csudálni lehet a' sok
mesterséges nevezetességeEl-Escorial , csekély helység ket , fesleseket és más jeSpanyol orsi.ban az ö Casles darabokat , vagyon 20
tiliában , egy szárazvolgy- udvara 17 kereszt utja 800
ben Guadarrama hegyben,
oszlopa és majd 4000 ablanevezetes az itt épült Hie- ka a' kulcsok a' szobákhoz
remitákpompás klastromáegy mázsát nyomnak vagytól , mellyet kozônségesen
nak itt több szép kertek,
csak Escorial vagy Eskurialés egy vadas kert. A' külsö
nak szoknak nevezni, 7mf» falnak ker.te tészen 8°°°
dnyire vagyon Madrittól
lábat. Az építés ke/.dodött
egy volgynek sugolyában ,
156,3, és megkészült 1.584,
némelly magos, vad hegyekaz építésnek az ára 5260570
tôvénél egy részén az erdös
aranyra megy , a' templom
halmoktóí más rés¿én pe
maga 1240000 aranyba kedis kopasz és hóval l>é ferült.
det kosziklás hegyektölkö- E/wrf, mvs Bihar Vármben ,
rül vétetye rsak egy részén
N. Váradi iár.ban Sebes Ko
vagyon kínézés egy messze
ros vize mellett. F. U. G.
terjedö róna á ra. Ezen ir- Battyányi Jos. Lak. Magy.
tóztató épületet második kat. és ref. plébániával ,
Filep Király építette azon
posta és harminczad hívalf'ogadás' ! elly esírésére mel
tallal.Szomszédságában feklyet. ö д S Quentin! harczban, szik az omlott Solyom kömellyben a' Franc/.iák ei
vára.
len 1,575 nyertes vala Sz. Eleusis, Eleusin, Ceres tiszteLörincznek tett, kinek inlete , 's az Eleusimi titkok
liepe napján a' gyözedelmiatt hires vs Attikában ,
met elnyerte. Azért a' klasSalamis szigetének ált eltromnak is ezen nevet adlenében.
ta : San Lorenzo el re EleutropolU , jeles vs Jerusa
al del Escorial, és az
lem és Ascalon között , atépület egy rostély forma,
tól 20 ettöl 24 mfd. Azonmellynek nyele az éppen
nevü kerüíettel Palaestinánem igen pompás Királyi
ban.
lakóhely deannál díszesebb E/es , l. Jelez.
a' Romai S. Péter templo- El-Ftwher , Királyi lakó vi
Darfur orsz.ban kôzép Afrima szerint épült templom,
kában. A' vár egy csoport
nagy , 24 olLárral, 8 orgonáviskókból áll , de a' Király
val , és lesrdrágább tem
plom kincsekkel A' nagy ol- még sem lakik mindég ittár alat vagyon a' pompás
ten.
Királi temefó hely , melly Elfdal , helys. Dalarnében
Svetziában , 600 1. , egy ió
Pantheonnak neveztetik. Eporphyr kö mühellyel és
zen klastromban , mellyet
60 Hyeremiták lakiák, va
1788 esztendötöl fogva egy
gyon egy hires konyvtár
porphyr kó koszñrüléssel ,
melly több mint 30000 köny
melly igen szép munkát ád.
vet, 6000 ritka és drága kéz Effeld , EÍtvil , Eltvilt, kis vs
íratokat foglal magában.
a* Rajnánál Nassau - Usingi
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ïïerczs.ben.
bövelkcdö fójí. A' fô vsa
%lfeshausen , falu Saale fónál E/gin , Lossie fónál Elgis, .3000
a' volt Würzburgi nagy Her- 1 szépen fekszik , és marha
czegségben, 520 1. és szölö
kereskedést és hal fogást ú/.,
míveléssel.
a' derék püspbki templom
"Elfkarleby , KiráJyi udvar és
düledékekben fekszik.
fctlu Svéd Upland tart. ban Elguibnr , vs , a' Spanyol Guia' hoi Dale fó vize a' Bothpuzcoa tart.ban , kés vasjii tenger öbölbe megy ; vafabr.,
gyon nagy kereskedése la- El-Hammah , eros határ vs ;
zácczal és fó vizi orsóhallal.
Tunisban Barbariában nyu"Blfsborg , Svéd országi Kapi- got felé Gabstól 3 mfd , hítányság a' nyug. Gothlan- res ferdoji vagynak.
diában napnyug.ra az Wen- El- Hei/, alig egy fertálymfd
11er tónál 250 mfd. nagy szélességü sziget felso Egyp152940 1. hegyes , vagyon ■ tomba dçlre Assouan' felé
derék marha legelöje, ha- elöbb Philanak, régentenlászása, takácssága , fö vsa
pedig Medinának nevezteWennersborg.
tett; azon a'földön mondatElftvedal , í'alu Dalerne Svéd nak eltemetve lenni Isis és.
orsz. Kapitányságban 600 1. Osiris , jámbor vándorlók
ittporphyr követ fejtenek ,
mennek ide Karavannákmellyból edényeket, vagy
kal; és az Egyiptusbéliek
asztalokat csinálnak.
legszentebb esküvések vala
JE/g-,Elgöw,Helligan, nagy mvs
Osirisre a'ki Philäban nyugés Ürod. egy kastéllyal Züszik ; itten sok omladékorichijkanton. Schwaitzban.
kat látni.
"Elgersburg, falu Gothai Her- Elhenitz, mvs 136 h. Cseh orsz.
(zs.ben, fejér cserép edény
ban, Prachini ker.ben, fekfabr. '"*. ;;>'
i
szik ,
magos hegyek és
Elgin v. Murray shir в , Grófság
erdök között. Lak. beszélkbzép Skótziában északról nek Csehül , fold mívelésa'Murray »böl kel.rölBamff bol és vsi mesterségekbol
d.röl Aberdoh és Jnvernes
szerzik élelmeket ; vagyon
és Nayrn 275 Angol □ mfd
íkath. tempi,
foglal. magában és 26700 1. Elimberg, hegy új Norfolkban
a' déli részén hegyes és erész. Amerikában a' havadös , a' lapos tart.nyok
soktól 8—'12 mfdnyire begyümölcsesek és jeles a' vefelé, 1980 lábnyira a' tenteményék termése is. Ez еger színén felül.
lött a' gyümölcs teriyésze- Eliта , kis vs , Svétziában,
te nagy obb vala, Elgin tarNy land tart.ban.
tatott legjobb buza, termö Eline , kereskedö vs , Malam
tart, nak , azért a' gabona
be KirályságbanCongo partkereskedés is igen nagy va}án Afrikában.
la, melíy minthogy már Elis, Elea, kel.re Arkadía, délníegcsüggedt , most lazacz
re Messzenia , ész. ra Acháfogássai , és némelly kézi- ja, ny.ra Joniai tenger kömunkákkal táplálatot kezött feküdt. Partjainakf
resnek a' lakosok. Az áshossza Strabo szerént. 1200
vány ország a' fôvényes és
stad. volt. Több részre oszmészkovekkel szolgál. Spey
tatott el; Iegtöbbnyire észaLossie, és Fiadborn hallal
kira, vagy tulajdon Elisre;
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Tiielly laposságáért Köle neAz által igen elnépesedtek„
vet is viselt, kôzépre , Pivizes tartományokban a!
satisra, délireTryphaliára, " marha tartást és földmiveLak. voltak az Elisiek ; erelest nagy haszonnal gyakodetikép a' Kaukanok.
rolták , és sob bársont kéJLlisi , nemzetség: ezek Kaíyszítettek. A' Pelopenezusi
don 's Aetoliából költözt'ek
háborúban+orvényektol el
ide, és az eredeti Kaukon
állottak , 's ök is fegyvert
rievü lakosokkal egyesültek,
fogtak.
elsö Királyok volt ЛШюП- "Elisabeth , Grófság Virginia,
os , Jupitemek Prorogeniáész. Amerikai Státusban ¿
tól születfett fia. Ennek fia
termékeny buzában , borvolt Endymion, ezéEpeios,
sóban , fában 's t. ef.
bitöl 6k eloszor Epeiusök- Elisabeth Castle , nagy és ero»
nak nevcztetnek Pelopsnak
vár Hamp Angol Grófs.ban.
Peloponesusban hadakozá- Elisnbethgrçd , (48o 30' 17" É.
•eokor. Endymion unokája
Sz, 50o y' 30" K. H.) 1754.
volt Eleios , kitôl az egész ■ eszt.ben építtetett eroség
tart. és nemzetség elnevezCherson Orosz Helyt. Ingul
tetett. Eleios fia volt a' Gafolyónál 1.300 h. és 12000 1.
néjos Augeas/ A' Trójai hákik nagy részint szembetüborúkor Nestor ezen nemnö kereskedést üznek.
zetst'g déli részének, a' Try- Elisabethstadt , , "Ebesfalva ¿
phaliabélieknek fejedelme
(46o 1 1 ' 48" B. St.) sz. Ыт.
volt. A' Herar Hdák , és Do- - vs Küköllö Várni:ben , Errisiaknak béütése után , Odély orsz.bari a' nagy KüV
xylos-j a' régi Epeius királyköllö fonal , mellyneklaivadékja nyerte el jutalkosi borral és gyapiúval
, muí a' fö hatalmat, kivel
kereskednek , kik részint,
vïLtoliaiak is elegyedtek e'
Magyatok , részint Ném. renemze'ség kozzé. Ô általa
s/.ént Lengy. de legnagyobb
felépült és népesedett Elis;
részint Ürmények , vagyon
holott elfibb az EJisiek osak
e/.en vsban egy kath. , réf.,
" falukban laktanak. A' Megör. , és brményPléb. , Maszeniai háborúban az Elisigistrátus , és^)osta státzió.
ek Lacedemoniakkal tartot- Elisabeth' szigetei, (41o 24'—41°
1ak: a/.ért ezek se^rítségé-r
32'-ig É Sz.) 16 kis szigevel Tryphaliát , és Pisatist
tekbôl álló sziget csoport
hatalmok alá hódítolták.
Massachusetts ész. Amerikai
Utóbb ök is köz társaságot
szabad Státusnál ôszveségeszerzettenek nép uralkodássen 5 П mfd a' nagyságok,
sal. Emlékezetre méltó az
3200 lak. sok szolôt , de kerólok , hogy sok ideig, e- vés rozsot , kölest , zabot
gyéb görög Nemzetségek
termeszt; piskolcza , kallós
}óvá hagyásával , ök minTolde , pipa agyaga 's t. ef.
nyáian Olympiai Jupiteris vannak ; a' fö sziget Nasnek Papokul szentelték mahum.
gokat : azért fegyvert nem Elisabethtown , máskép Hagersfogtak ; ha valamelly hadi
town , fö hely Washington
sereg dltköltözött határiGrófs.ban , ész. Amerikai
kon , ennek is egyik hatáMaryland nevú szabad Stáron le kelle tennie fegyvetusban , Anquietam-Creknél
rit t és másikon áltvennie.
320 h, 2000 1, kereskedik bú«

ïàval es liszttel.
%li$abethtown , fö helye az Essexi Grófságnak , észak-Amerikai New Jersey nevü
szabad Státusban 250 ház.
1200 1. Akademiával, nyilván való konyvtárral, kikötö hellyel , bor készítéseel , cserép edény csinálással és kereskedéssel.
ÍLl-Kollah , csekély vs Algier
Státusban , Maskara tart.
ban , vidékében régiségek
találtatnak.
fíl-Kosch , falu Mesopotamiában , Mosuli Basaságban ,
ltözel Masulhoz , Nestoriánusok' Pátriárkájoknak lak' helye: itt született Nahum
Próphéta , és itt el is temet■ tetett , azért a' Zsidók ide
búcsúra jártak.
fLlkton , fohely Caecil Grófs.
ban, Marylandban , északi
Amerikai szabad Státusban,
Elknél, melly itt a' Chesapeaki öbölbe szakad » loo
h. 600 I. egy Akademia is
vagyon itt , és posztó festés ; a' buzának legnagyobb
rakó helye.
Ellbogen , v. Stein - Ellbogen ,
fovsaegy hasonló nevü ker.
nek , egy meredek kösziklán Egernér, vagyon 457 h.
«500 1. szép temploma , és
derék tanácsháza. Ez kir.
ker.béli vs , köfallal és feIényire öszve düledezett
hegy várral , körül vagyon
véve magas hegyekkel , és
Eger folyótól könyök forroában, (innen neveztetik
Ellbogennek , vagy is könyöknek) körül folyatik.
A' Polgárok föld míveléshöl , kézi mesterségekbol ,
és kénkô bányászatjából élnek. A* vsnak az Egeren
innen , 4 jószági vannak.
EUbogeni , v. Ellenbogeni , Ellnbogeni kerület , így nevezte
tik Cseh orsz^ban egy kerü-
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let, mellyen Eger és Tepl
folyók áltfolynak ; határi
ész.ról Voigtland, kel.röl a'
Saatzi, délrôl a' Pilseni , és
Rakonitzi kerület , ny.ról
Voigtland és Bajor ország ;
7 mfd a' hossza , és 4 ifx a*
szélessége, gazdag az ezüstre , vasra , czínre , ólomra,
kénkôre, timsóra, savanyú
vizekre , fára , komlóra, vadakra , és halakra nézve ;
a' lakosinak száma 132500ra tétetik , kik sok csipkét,
gyapjuból való materiát ,
muselint, 's t. ef. csinálnak.
A' ker.nëk vagyon 22 vsa ,
(Schaller után 25) 16 mvsa,
OS) 58 urodalma, és jószága, 541 falu ja.
Elk , jeles mvs egy várral Zürichi kant.ban , Svaitz orsz.
ban.
Ellerena , 1. Lierena.
EUesmere , vs Angol orsz. ban,
Shrop Grófs. ban, egy tónál,
gyümölcsös
kôrnyékkel ,
gazdag árpa vetéssel , és
dará kereskedéssel.
Elletelles , vs Jemappe Francz.
oszt.ban 4000 1.
Ellfeld, máskép Eltvil , Nas
sau -Usingi vs, Rajna mellett, Rheingaunak fö helye
»400 1, és szölö míveléssel.
Ellfeld, 1. Falkenstein.
Èllgoth , falu Austriai Sileziában , Tescheni ker.ben ,
a' Tescheni Herczegi Kamarai jószághoz tartozandó ,
evang. tempi.mal és oskolával , Kiczera hegy tövi«.
ben , Steina folyó' forrásánál , 163 h. 935 lak. a' kik
Sléz-Morváúl beszélnek.
Elliberi , Iiiberi , Illiberis , ve
Hispániában , az egyhází
gyülések által nevezetes ,
hoi most Sierra Elbira.
Ellingen , szép kis vs Bajor
orsz.ban a* felsö Duna ker.
ben , Rezat fónál 2,50 ház.
szép várral és kerttel , és

más szép épületekkel , laklielye egy ország igazgatÓTi a lí .
Elior ,
Cirkar a' Brittusi
Madras nevü Praesidenségben , nyugoti Indiában Masulipatnamtól északra egy
hason nevü fó vasal, (
Et/ora , Elur, elébb va , most
csak helyseg Golkonda tart.
ban keleti Indiában; emléliezetre méltó a' régisége
xniatt, nevezetképen a' réffi idökben a' kósziklából
ltiásatott kamarákról, üregekröl, hasonlóképen a'kösziklákban igen gazdagon
kivágatott figurákról ; ezen
ürességek az egész hegységet befogják, és sok emlékezetre méltó faragotképeket foglalnak magokban.
Ellrich, v. Eller, vs , és fóhelye a' hasonló nevü kant.
nak a' volt Harz Westfáliai
oszt.ban , Nordhausen ker.
ben , egy szép Zorge fótól
végig hasított völgyben ,
melly folyó ezen vst két
részre osztja ; vagyon itt 3
tempi. , 1 vendégfogadó, 454
h. 2590 1. kik polgári mesterségekhol és fóldmíveléaböl élôdnek, a' vstól 1 óra
)árásra vagyon egy hires
üreg , melly Kellének neveztetik , és a' mellynek tiszta , szörnyü hideg vize va
gyon, a' közepe 50 íáb mélységü , az alabastrom ürege
maga 288 lábnyi hosszúságú , 256 láb szélességü , 150
láb magosságú , 100 grádi. cson , egy 80 láb mélységü
torkon le lehet szállani a*
mélységbe,
Elludieh., v. Schibkael-Laudeah , 4 geogr. mtfd hosszú ,
1 1/4 széles t<5 , ïunis Státusban.
Ellwangen , I. Elwangen.
Elm, folyó a' volt Westfália
Kirs. , melly Zorge fóval

öszvekapcsolja magát, végtére ezzel eggyütt Unstrut
fóba szakad.
Elm , pléb. falu Glarus nevü
kant.ban, Helvetziában , a*
hol Schiedlen hegyen ama*
jetes Márton barlangja va
gyon , mellyen által csak
kétszer eszt.ben szolgál a*
nap.
Elmadine , Almedine , egykor
szép, most dült vs Hascóra
tart.ban, Marocco orsz.bán;
fó hely azon tart. ban.
Elmenau , Ilmenau, Aue, hajózásra alkalmatos fó, melly
a' volt Westfáliai alsó ÁIbis oszt.ban veszi eredetét,
és Winsen alatt az Albi&ba
foly.
Elmendingen , mvs a' Badení
nagy Herczs.ben , Pfinz , ée
Ens ker.ben , hol jó bor terem.
Eimeshorn , az 17,50 eszt.béli
égés után jól felépült Dánua
helys. Ranzau Grófs.ban a*
Holsatziai Herczs.ben Aue
fónál , 400 h. 2£oo 1. kik a*
kis hajójikon vagy ís Evereken Aue fóból Albis fóba
szálítván , torfával kereskednek , és sok azenet hordanak Hollandiába.
El-Mina, v. is S. Georg-del-Mina, ( Finn iai ny.elven Oddena) szembetünö Hollandiai
kastély Fetu Szerecsen tart,
ban, felsö Guineában, a*
arany partnak kôzép részében egy félszigeten , Benja.
fónál , ide tartozandó vssal,
melly a' Hollandiai oltalom
alatt
szabad
koztársaságot formal. Ezen Szere
csen vson S. Jago hegyen
fekvö Hollandiai kastély
Konradsburg uralkodik.
Einbogen, 1. Ellbogen.
Eine , Helena , régi vs -Teth
nevezetü folyónál a' keleti
Pyrenaeusi Francz. oszt.ban
250 h. egy dombon.
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Pardo, királyi mulato kasnában , kiváltkép buzaban,
tély MadridnálSpanyolorsz.
kerti zôldségben , hüvelyes
ban szép kertekkel.
gyümölcsben,olajos pldntákШуиАгл , kis vs az írrlandi Ros
ban,borban, gyümölcsben,
common Grófságban Confában , rétekben , 's t. ef.
A' hegyes tart.kban meglenaught tart.ban egy Püspükséggel, melly a' Gallo
hetös nagy marhalartás vaway Ersekséghez tartozik.
gyon. S/.árnyas állatok és
Е/ Puerto de Santa Maria , vs halak
nagy sokasságg-al
Spanyol Sevilla tart.ban , vannak ; gazdag ásványokCadixhoz áltellenben , va* ban , kivált vasban , azugyon 16000 1. egy kikotöje,
tán ezüslben , ónban , aczélban , köszenben , márványés Püspöki lakja.
Strich , Eller , kis vs Zorge vi- ban , kénkoben., szúrokban,
zénél , fö hely a' Klettentorfában , 's a' t. A' Rajna
bergi és Hohensteini Grófs.
fôvenyében árany is találban, kézi müvekkel és Su- tatik. Vagyon itt só is , és
perintendentiával , a' Prus- más ásványok. Azigenszorgalmatos lakosai tobbnyire
szus Királyé.
%ha , kis fö felsö Sileziában , német eredetüek , és ezek'
melly a' Magyar határokon
karactereket, és nyelvekefc
Jablunka megett keletkezik megtartják, ezen természet
és az Oder hegynél Odeia adományit naçy szorgalommal használják. De a' fafóba ömlik.
"Elsag , sziget felsö .¿Egyptusb. brikák mégsem igen virágzók , • hanem a' kereskedés
ész.ról Syenetöl Nilus fónál,
a' régi Elephantine.
nagy. Elobb felsö és abó
"Rlsnsz , Alsatzia , Alsace , egyAlsatziára osztatott ; most
kor tartományi Grófság Lo- kivévén némelly ettöl elvátharingia köztt , hol Was- lasztott tartomány darabogau, és Swáb orszâtç , 's hol kat, 2 osztályra abó Raj
Rajna határt formál ; ész.
na, és ftílso Rajnaira részelról az elöbheni Rajna Pala
tetett.
tinatust , dél felöl pedig Elsasz-Zaiern , Tabernae , 1.
Svaitz drszágot éri , és 'egy
Zabern.
hosszú kovérvolgy, melly- Hlse , "Elsen , Alisa Romana,
nek nagysága 170 □ mtfd ,
hely, Aime és Lippe vizekC a' revblutzió idejekor )
nék egybefolyásánál Pader
700000 1. igen szép rész szeborn Püspokségben » Drurént lapos, rész szerént domsustól építtetett Elisa vsábos , és vizes tart. Eghaj
nak maradványa.
latja mérséklett és egéssé- El-Sfakue , 1. Sfax.
ges. A' legnagyobb íoji Ra\-^hflath , ("53° 11' ai" Ë. Sz.
nán kívül, melly csak ha- 26° 6' 4" K. H.) nagy helytár viz , ezek: 111, Larg,
ség északi német orsz.ban ,
Vecht , Breusch, Soor, Selz,
Weser, és Hunte fóknál, 2
Lauter, Queich 's t. m. A'
mfd Oldenburgtól. Az ide
föld ugyah némelly tart. való Weser vám , melly eszt.
nyokban homokos , némel- ként béhoz legalább 30000
lyekben kövecses , a' nagy tallért az 1803. békekôtés
rónaságon pedig agyagos ,
szerént. 1813- fogva eltörolde egészben véve , termétetett. Megterhelt hajók
Iteny minden nemü gaboide nem jühetnek , hanem
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1 Tïifd alól Brackenél meg fekete Elsternél , Misiai ífei*,
kell könnyebbiteni azoltat.
ben, 140 h. 850 lait, dohány
Elsguu , tartom. felsö Rajna
fúzéssel , és fa úsztatással.
Francz. oszt.ban Sundgau- Elterlein , kis vs az érczhegyi
ban , niellyben JBruntrut ,
ker.ben , Saxoniában , 90»
Blumberg, és Dattenried
lak. bányászsággal , csipke
vannaJf.
kereskedéssel , és szeg kofLlsnappen , kis helys. Wester- vácsokkal. Ezen tart.baa
mannlandbanSvéd orsz.ban, találtatik magnesia , akhát,
de a' kikötöie most a' hol
és porczellán föld.
a' királyi hajók vas macs- Eltharn , helység Angol Kent
ítákon állanak , hires.
Grófs.ban , egy királyi lakUlsnitz , v. Endersdorfer viz ,
helynek maradékaival.
í'olyó Austriai Sileziában , Eltmann , kis vs a' volt Würzmelly Niklasdorfnál Bielau
burgi nagy Herczs.ben Main
f'óba foly.
folyónál.
Pister, Elister , fó Misiában , Elton ,,Jelton , tó Orosz Saramelly azon nevü falunál
tow Helyt. déli részében ,
nem messze
Oelsnitztöl
Saratowtól dél kelet köztt
Voigtlandban a' Cseh ha37 mfd, keresztül által 2—3
tárokon keletkezik , és Bemfdje vagyon , és eszt.ként
eennél egy ora járásra Haleegy vastag fözö só haj üllepetöl a' volt Vestfalia Kire.ban
dik le rajta. Eszt.ként a'partSaale folyóba foly , Adorfján 6 milliom fontnyi sót
tól egész majd Plauenig vanyernek , és a' Saratowi ,
gyon az Elsternek gyöngy
és Kamyschenszky magazihalászatja, azé'rt bizonyos
nokban rakatik le, meliy
felesküdt -gyöngy halászok
13 Helyt.gokat táplál.
rendeltettek reá. Külömb- EltscAowitz , falu 32 ház. Cseh
eégnek okáért a' fekete Élsorsz.ban Prachini ker.ben
tertöl , ez f'ejér Elsternek
egy hasonló nevü örököV
neveztetetik. A' fekete Els- jószághoz tartozik , szép"
ter keletkezik felsö Lusa- várral , jeles váíbéli kápoltziában Camentzon felyüi nával , és derék mulato
2 forrásból , és Wittenber- kerttel.
gán felyüi Albisba fo.ly.
Eltvil , 1. Ellfeld,
Pister y vs egy nemes lakhel- Elur , 1. Ellorá.
lyel , nem messze Camentz. Elusa , Érseki vs Galliában ,
toi, és a' fekete Elster ere- Elusatesek foldén, Norman»
detétôl felsö Lusatziában ,
nusoktól ïerontatott , he*
elsö szülötti jussal Knoch * lyén most Euse.
familiához tartozik 7 830 Elusa , vs Idumaeában , Palakikal.
laestinában Jordán nyugoti
Elster , mvs Saxoniában , Witpartján.
tenber^ri ker.ben egy mfdre Elut er , 1. Dörbön-Diröt.
innét a' fekete Elster Albis Eluthera , egy a' Bahamai szivizébe foly.
«
getek közül , melly az Ь
Ehterbetg, kis vs és vár Voigt- nevét egy orvosi rendtölr
landban a' fekete Elster a'
veszi , gazdag a' termékeimagas hegyek köztt 200 h. ben , és kiváltképen igen já
1800 Гак. gyapju, és pamut ananásszal bir.
szovéssel.
Elva , 1. Elba.
EUterwerda, vska, és vár a' Elvat , Elva, Helvae, vs ha

— 1 44 táreroség Spanyol ország nál, 410 h. 2000 1. a& ország
felé Alemtejo tart.ban Por- Colleg.mival azújWürtemtugalliában , egy kószikián bergi orsz.ban , szép várra Г,
és Gymnasiummal. A' vs
Gvadiana fónál , 12000 lak.
egy Püspök' , Corregedor' , nak esztendo által 7 vásáriai kózül az ú'gy nevezett
Provedor' , Juiz de Fora',
és vitézi fö oskolának helye. hideg vásárja leghiresebb ,
A' régi Római víz csator- és tulajdon nép iunep,jkönák, mellyek 1 mfdnél hosz- zel Sthretzheimhoz vagyon
szabbak , látásra méltók. cserépedény fabrikája.
A' kbrül fekvo Urodalom Elwea , 1. Altensalze.
ezen vstól veszi nevét ; kö- Elwick , derék kikötö az Elyar
zel ehez vagyon S. Lucia Orcadi szig.benJ
vára, melly óUalmazó vár- Elwind , hajdan Orontes, hegy
rúl szolgál a' vsnak. Nem Persiában , melly néhány
messze ide fekszik a' Nossa óra járásra Amada felett a
Senhora de Lippe vár, melágra hasad , közülök egyik
lyet a' Lippei Gróf mint a' a' Kaspiumi tenger nyugoti
PortugalliaiArmadának Fö- partján Albursal , vagy is a*
igazgatója 1763. építetett , Kaspiumi hègyekkel , a'
a' tartomány jó bort , és je- Taurus folytal ásával egyeles olajt lerem.
sül ; a' másik délrôl a' ZoE/i/вд , így neveztetnek Nor- gros ágával egyesülvén , a*
vegiában a' gazdag parti magas Lauristani , és Periai
folyók , mellyeknek sebes tartományt formálja.
folyások vagyon , igen sok Ely , Helia, vs az Angol Cam
bridge Grófs.ban Ouse fónál
viz rohanásokat formálnak,
és már nem messze a' tor2,500 lak. derék fozelék vekolatjoktól hajózhatni rajteménnyel ,
és legszebb
püspöki tempi.mal. A' vs
tok.
igen sokat szenved a' vizes
Wverdingen , vs Eggy. Belg,
klima , és számtalan forráorsz. 2730 lak.kal.
Elberfeld, Elberfeld, (,51o 16' sok miatt , mellyek gyakorÉ. Sz. ) jól épült fabrita kiöntenek.
kás vs a' Rajna Fr. oszt.ban E/y, helys. Fife Grófs ban dé■tyipper fónál, 1188 h. 19000
li Skótziában , igen jó kilak. vannak szép épületjei,
kotövel , a* lakosok haláevang. és kalh. tempi, készást ftznek.
szítenek itt gyolcsot , len , Elyar , l. Elwick.
és gyapju matériát , kü- Eljiaei mezök , bizonyos tart.
Boja vsnál Nápoly orsz.ban,
lbmbféle nemü pántlikákat,
melly nem
igen felette
mellyekkel , valamint az
nagy rónaságban vagyon ;
itt fejérített fonállal nagy
kereskedést üz a' legtávomost bokrokkal , a' régi
vermek maradékival és molabb lévô tart.nyokig. Egy
numentomokkal tele va
ora járásra innét vagyon egy
gyon, de e' mellettolly kelrézhuta , hol eok gyüszüt
lemetes fekvése és klimája
készítenek.
vagyon , hogy majd '-sak
"Elvin , vs Morbihan Fr. oszt.
nem szün telen tartó tavaszt,
ban 3830 lak.kal;
és nyárt lehet itt találni.
Zwangen , (48° .58' E.Sz. 27» 43'
К.Н./ jól épült vs WürtemVannak Párisnál is Elisaei
bergi hascmnevü ker.b.Jaxtme&Ök , mellyek Tuilleria
megett

megett feküsznek.
régividoben hires vaa, miElz , a' Rajna mellék folyója,
vel az Athenaiak* plantait
a' Badeni N. Herczs.ben.
vsok volt.
Elzach , kis vs Badenben , ha- Embro, sziget az Archipelagussonló nevü fónál, 3400 lak.
ban egy hasoló nevü falua' Wittenbachi nemes Urakval és kastéllyal.
hoz tartozik ; itt sok fa órá- Embrun, C44° 34' 7" É. Sz.
kat csinálnak.
24° 5' 54" K. H.^csekélyvs
Elze , kis vs és fö helye egy
felsö Alpesi Francz. oszt.
ban 3140 1. egy koszikláhasonló nevü kant.nak , ä'
volt Westfáliai Ocker oszt.
nak lapos hátán DurancebanHildesheimi ker.ben Saa
nél.
le fónál , hol ez Leinébe sza- Einbs , Ems, helység Lahn fó
kad , vagyon egy kuriája ,
nál, Nassau - Usingenben},
1 tempi, egy oskolája , 3
magas hegyekkel , és szikclassissal, 187 háza , 1544 lákkal „ béáradtatott , de
1. kik szántás vetésbôl, maralatt szép réfrjei , és szölöha tartásból > és fonásból
hegyei vannak. Kozel ide
vannak az Embsi meleg
élnek.
Emba , hallal bövelkedö fó ,
ferdök. AzEmbsi ferdökben
melly a' Mangislawi hegyültek öszve 1786 a' telgyekböl az Orosz Orenburg lyes hatalmu Mainczi TriHelyt.keletkezik,és 90 mfdnyi eri, Cölni és Salzbürgi Erfolyása után a' Caspiumi sekeknek biztosaik , és Au
gustus 25-kén az Embsi puntengerbe foly. Ennél laknak
ctatiokat szerzették tulaja' Kirgizek.
don jussaiknak visszaszerzéEmbabeh , v. Embabil , falü
kôzép jÉgyptusban , Bulak- ' sére.
,
hoz áltellenbe , emlékeze- Emden , C530 22'S" E. Sz. 24°
tes a' Julius 21-kén 1798-ban ,50' 49" К. H.) fö vs kei.
itttorténtFrancziákkal való
Frieszlandi Her.ben , melly
most Hannover orsz.hoz
ütközetröl. Ez egyetlen egy
csatoltatott.Ems fónak Dolhely JLgyptusban , hol fris
lartba folyásánál , vagyon
iros vajat lehet kapni.
4 kapuja , 22,57 szép a' ke"Embach, széles és mély folyó
reskedésre elig.izitott haOrosz Lieflandi Helytart.
melly Werzierw tóbol jöri , zai , 7temploma , i36gabonás , éssütóházai, 7 malma,
és Peipus toba megy. A*
257 kutja, 11130 1. A' nyilkissebbik Eimbach keletkeván váló épületek közzül
zik délrol és a' Werzierw to
megkülömbözik magokat a*
ba foly.
vsháza , à' nagy templom ,
Embakka, tart. Angola Királya' kereskedoház , a' rajzoló
ságban Alsó Guineában Ma
ház , és a* fonóház : a' gatamba határin Schaggabonával , irósvajjal, sajttal,
Kalanda' urodalma alatt va
gyon. A' fö vsa hasonló ne- festett czérnával , gyolcscsal , vitorla vászonnal vavezetü , Lukala fónál fekló kereskedés teszi a' Iegjeszik.
lesebb élés módot. Vannak
"Embijen, 1. Emden.
fôképen 4°9 külömb kü"Emboli , Amphipolîs , Chrislömbfele naeyobb , kissebb
típolis , puszta vs Strymon
kereskedö házai , mellyek
fónál Macedpniában Görög
derék kereskedést üznek. A'
orsz.ban ; Erseki lakhely;
10
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vsnak vagyon egy kikötöje,
Lydda és Joppe tzomszéd
a' hová az Ems folyóból
ságában , Jerusalemtól ti
mesterséges Delf nevezetü
mtfd. vagy is 176 stadium.
fó által vitetnek a' hajók;
Volt más Emaus helys. is
még is néha fogyatkozás
Judaeában , 60 vagy inkább
vagyon a' vízben. 1785-ben
30stad.ra Jerusalemtól. Luk.
«73 hajót birt e' vs , mel24,
lyek 19289 mázsa terhet és Emme kis fó Berni kant.ban ,
1676 embert vihettek. A* hamelly Unterwald osztály'
határán keletkezik , és nem
józásnak legnagyobb neme
a' hering halászás , mellyel
messze Solothurntól az Aar
1З00 ember foglalatoskofóba megy. Ez na£y Eramtnek neveztetik külombségdott, és i30oohordó megtölnek okáért a' kis Emmétol^
ete1ett. 1802. a' vsnak vaja 1
melly oem messze az elsóhajó csináló helye > és kütól eredetét veszi, és Lucern»
lömbfele fabr. ú. m. harisnya ,
vitorla
vászon ,
nél Ruszba foly.
szappan, tö, bör, paraut ЕтякЛлум , Emmendingen,
materia fabr. 's t. ef. melkis vs Badenben Elznél.
lyekben 46.5 ember dolgo- Emmer , 2 fó , mellyek közül
zott. Vagyon itt egy hering
a' nagy Emmer Langeland
fogó társaságnak lakhelye ,
falunál , a* volt West fa liai
«zarvas marha tartásra üFulda oszt. ban keletkezik,
gyelö társaság is , azonkíés nem messze Hamelntöl
vül luth, és reform, oskoláWeserbe megy; a' kis Em
ja , 1 vendégháza, és fogmer nem messze Münstertöl
háza. A' felsö oszt.béli haWerse fóba szakad.
talomnak is itt volt a' szé- Emmerich,
¿0' 17" Ë. Sz»
ke.
23Э .52' 42" K. H ) vsPiajnáEmérita Augusta , 1. most Me>
nál elsfi Ems volt Fr. oszt.
ridâ.
»
ban 990 h. 4230 1. egy kath.
Emfras , kis tart. HabessiniaGymn. gyapju materia fabr.
ban, Foggorától észak felé.
bor termesztéssel , ser foNémellyek. tartják Dembea
zéssel , és jó kereskedésseí
nagy tartomány' egy részé- ^ollandiával.
nek. Ebben vagyon
Emmendorf, mvs Austriában ,
Emfrat, helyes dombon fekvó
tart. tôrvényszékkel , várral, plébániával , jeles az
vs , elóbb királyi lakhely
300) kertekkel körülvett há- ' igen sok eczet fózésrol , a'
zokkal. A' dombról a' Dem
hová nagyobb részént abea tora , és az ö partjára
Wachaui bor fordítatik. A'
WTachau foglalja egész daszép kinézés vagyon.
Emile, 1. Monmorency.
rabját Oberstein tart.nak
Emilegue , egy a' Pelewi szige
tetón í elfele.
tek közül , melly minden Emôd , falú Borsod Vármetekéntet szerént" tulajdon
gyében , Egri járásban , egy
Urat. ismér. Ezen vagyon
vólgyben, a* Pestre vezetó
egy hasonló nevü az Ango- o,rsz. úton, Miskoli ztól j.,
lok kifejezése szerént jeles
Onodtól 1 1/2 mfd. F. U. G.
város.
Aspermont és Fáy UrasáEmineh Tagh , 1. Balkan.
gok, lak. Magyarok kat. és
JLmmauj , máskép Nikopolis,
ref. tulajdon templommal
vs sík földön 1 Mach.
40.
es plébániával ; szántófold*
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termékeny , szßlo hegye
még sem tovább mint a*
messze terült.
keletiFrisiai határokig, haEmöAS , tótúl Janikowce , majózásra alkalmatos, 3 mf'd.
gyar és tót falú Nyitra Vár- az orsz.ban béfele lehet tamegyében és járásban , Nyi- pasztalni ár-apadást, é» utrától 1 1/4 ora , 1 kat. tem- gyan olly messzeségre sós>
plommal, és szöiö mive- vizet is visz. — Ezen fótói
léssel, Dezsö és tobb nemes
neveztetett megszünt osztáfamiliák Földes Urai.
lyai a' Francz. CsászárságEmota , kis vs dombon azon
nak vették neveket.
nevü tónál, Peglitza kerül. Ems, (Jelsù), Osnabrück Feben, Velenczei Dalmátziá- jedelemségnek egy résÂéban.
böl , Lingen FejedelemségEmouy , 1. Hiaraen.
Ъ61, Bergj, Rajna* oszt.nak ,
Emperador la punta de ÍEmpeegy részéból, 's a' t. formalrador , tengerbe nyúló í'ok títik ; a' fövsa Osnabrück.
Valencia Királys.banj Spa- Ems , (Áeleti"), az elôbbenï
nyol orsz.ban.
eggyesült alsó Ném. orsz.hoz,
"Emperio v. Nibrio , vs Santo- tartozandó Friesland tart,
rin szigeten közep tartomá- ból formáltatik, és a' térny i tengerben, Bosnia török ségben foglal 561/10 □ mfBasaságban.
det, 133.000 lak. A'fovárosa,
"Bmper ut , 1. Enneper ut.
Emden.
"Empfingen , vs Hohenzollern- Ems, (nyugoti) , Groningen és
Sigmaringen Fejedelemség- Drehthetartományokat fogben , 2.200 lak.
lalja az el&bbeni egyeEmpoli , vs Ame Francz. oszt.
sült alsó országokban ; a'
ban, Arnefónál, 1 püspüknagysága tesz £7 72/100 Q
séggel , és 2.480 lak.
mfdet , mellyet 142.672 emEmporiae , kettös kereskedö vs berek lakják. A' Fövsa OsHispániában, most Ampunabrück.
Tias.
Emtelberg v. Inselberg , magas
~Ems , Amasius, Amisa , fó, hegy a' Thuringiai erdonél
melly Hövelhofon föllül PaGotha és Schmalkald köztt.
derborni kerül. ben , Vestía- Emskirchen , mvs Bajor országliában keletkezik , Rittberg ban Rezat ker.ben, 2.160
és Wiedenbruck ósztályokat
lak., és gazdag komló terilleti, de már Rhedánál e*
mesztéssel.
zen orsz. határjait elhagy- Emungs , a' Pelewi szigetek4*a, a' keleti és nyugoti Ems
nek eggyike Polynesiában,
¡"ran. oszt. feléfordúl, ezek Enara , helys. Kemi-Lappközött és Gröninga között markban , Orosz bir.nan,
a' határt formálja , azu- nagy és szigetekkel gazdag
tán Leerortnál a' Lippe osz- tónál , melly a" Patsfoki fó
talyból jövö Leda által meg- altal "a" jeges tengerreí egynagyobbodik,2 7/16 □ mföld - gyesül.
nagy Dollarton keresztül Enarea v. Narea , arannyal iaz északi tengerbe megy. A'
gen gazdag tart. Habessiniákifolyásárál igen széles , és
ban, mellynek Fejedelme
2 ágra osztja raagát, keleti és lakosi 16-dik századnak
«s nyugoti Emsre , mellyek másik részében a' keresii
Borkum szigetet zárják bé. tény hitre tértek,
ч
£zen nagy'fóban, melly Ende, 1. Flores.
X9 *
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Ó Budai Urodalmához tar
Endeavour-Revier , tart. Neu
südwales , északi partján , tozik. Lak elegyesck , 1816
kat. , 1371 ohitü , 15 evang.
Australiában a' Háromság öbletöl egész az Endea
5 réf., 1 kat, pléb. tempi.,
több óhitü templomokkal.
vour folyóig. Közel ide vaA' lakosok jeles szabadsággyon
gal bírnak , és szölo mivelEndeavour-ut , vagy új kei'oglalatoskodnak
leti , máskép Providenz- tetéseel
leginkább.
Strasse ,
a'
Bank
és
Solander Hajójoktól ne- Endrjr , fö rablók' fészke Kalvezletikígy, a' tengerszük- mückiáben,melly töbfcny ir e
nek legnagyobban délre rabázolga kereskedésbol él.
hajló része, melly új Hol - Enebechte , 1. Lepanto.
landiát az új Guineától vá- Enese , magyar falú Györ Várlasztja. Némelly szigeteklöl megyében tó kózi járásban ,
dél felül , nagyobb résZint
Györtöl 1 i/ióra Konymelpedig száraz tart.tól , északlett; lakosi nemesek ;
a"
róltbbb szigetektöl formál- Rába kiôntésétôl gyakran
tatik , mellyek keletröl nyu- szenved ; juh teny észtelésgot felé ezen rendben fesel , és jó rétekkel
küsznek ; Possessions - szi- Engaddi , Engedi , nagy mvs
get , Wallisi Herí Zeg'- sziAulonban , Jeric hónál , a'
getei , Kornwallis fok.
holt tengernél, Judaea puszEndelau, kis Dániai sziget Jüt- táján Jos. 15, 62.; pálmalandi parton , melly Aar- fákkal , és balzamos csehus tart.hoz tartozik.,,
metékkel bövelkedett.
Endermo , ( 42o 33' 11" E. Sz. Engadin , Innthal, Caput Oe140o 50' 32" K. H. Greenni, Urodal. Graubündtenwichtöl) , jó bátorságos kiben , Gotteshausbundi kerül.ben, melly az udvari
kötö Jesso szigetjén.
itélôszéknél felsö és also EnEndety , 1. Andreewa.
Endingen , vs Badenben , Elz gadinra felcs/tatik. Inn fónak eredetétñl ennek hoszés Raina fók között, 2000
szában 18 mfdre kinyúl , és
lak.kal.
Endor , Nairn mellett 4 mfdre
igen népps. Találni ebben
egész falukat köböl rakott
feküdt helys. , nem messze
Tábor hegyétôl, Scythopoházokkal, mellyek más tarlis szomszédságában Palaetom.béli vsoknak nem,igen
engednek; az orsz. útjai és
stinában. Jos. 17, 11. ,
Endor/' ,
templomos
falú
hídak igen jók ; a' 7.880 lak.
és fö helye egy hason neevang. , és az úgy nevezett
vü kant.nak , Halle kerületRómai nytlven beszélnek ,
ben , Saale oszt.ban, Vestmelly alsó Engadinban Lafália Királys.ban , az elöbdinnak neveztetik , mivel
beni Mansfeld Grófságban
a' deák nyelvhez igen köegy nemes kuriával , melly
zelít.
Knigge familiához tartozik ; Enganhn , сtaló sziget , ( ¿° D.
vagyon 70 tüzhelye, és 400
Sz.) kissziget az Indiai tenlak.
geren, Asiá'ban a' Sumatra
Endre , Sz. Endre , rnvs Pest
szigettöl nyugot felé fekVárm.ben , Pilisi iárásban,
szik , egy vendég szeretö , és
Duna mellett, Budától és
jó szívti nép lakja,ezek nagy
Pestöl aóra. A'Kir. Korona
termettiek , réz színüek ,
t
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Itókusz dióval , édes földi tett , valamint 1666 egy daalmának egy nemével , nádrab 4 forint 22 krajczárokat
mézzel, és felfüstölt hallal
ért.
Ingelsberg , (50o 3' É. Sz. ) nyilt
táplálják magokat.
Engel,
Hollandiában
egy
bánya vs az Austriai Sileziá2 latu mértéknek 20-dik ban a' Troppaui Freurésze , melly 3a szemet denthali Urodalomban , S.
nyom .
Anna , vagy Angyal hegy
Engelberg , Benedíctinus apá- tôvénél, 1 katolikusi píéturság és falá Unterwald
bániával
és
oskolával ,
kant.ban , Swájtz orsz.ban ,
164 ház. 1.165 bak. , kik né&z Engelbergi völgyben ,
met nyelven beszélnek , V.ihmelly magos hegyekkel és
nek
legnagyobb
éh-lem
termékeny Alpesekkel коmódjok , minekutánaaz itt
ríil vagyon véve. Itt kelet- való arany hegyi bányákezik a' hideg kút egy ido
szás, már több esztendökközi víz , melly Májusban
töl fogva elfogyott volna
forrani kezd , és öszi hola' fonal és czérna kereskenapokban ismételhag.yja íor- désben, azután a' mesterrását. Találni itt fekete séges szovésben , harisnya
márványt is fejér erekkel ;
koté^ben, és máskozonséges
a' falúnak vagyon fabi-ikája,
kézi mesterségekben áll.
mellyet az utolsó Apátur Engelsburg , kis vs Bromberg
csináltatott.
Warsói volt oszt.ban.
"Engelgroschen , élobbeni ezüst Engelstellen , kis fó Bern Svajtz
pénz , melly nevét vette a'
kant.ban, melly nem mesreá üzött két «angyaltól,
sze Teutlingentöl Kandel fókik a' czimet tartották. A*
ba szakad.
régi Szász Engel garas 5 Engeltlialer , az élobbeni vá
lasztó Szaxóniai taller ne
Császári garast ért.
TLngelhardszell , máskép Engels- me , melly valamint az An
gyal garas., nevét veszi a'
tell, mvs Bajor orsz.ban,
alsó Duna ker.ben , hoi a'
reá nyomott Angyaltól , és
Duna egy akadály masina
40 garasra becsültetett.
által elzáratik , és minden Engelszell, l. Engelhardszell.
Engen , kis vs Fürstenbergi Fehajót kell kikötni
jedelemségben Aach fónál ,
Engelnolm , kis vs Svéd orsz.
2.500 lak.kal.
ban Schonen tart. ban , nem
messze Helsingborgtól , és Enger , vs, és egy hason ñeaz ész. tengertöl; hajózást és
vü kant.nak fó helye , Bie
lefeld ker.ben, Weser oszt.
lazacz fogást üz. A* szalban , a* volt Westfália Kirs.
ló homok eilen zabveban ; termékeny tartom.
tés által kerestetik segeban, 1 templommal , 157
delem.
Engelot , egy elôbbeni Angol
ház. 945 lak. , kik szántásból ,
marha tenyésztésarany pénz, melly 1,5.59. 2
fov, 12 garasra becsültetett,
bol , fonásból , és gyojcs
szôvésbol táplálják magoés 23 karátot , és g szemet a'
finom arányból foglalt. Ne
kat. Itt lakott Wittekind ;
vét vette a' reá nyomott Mia' plébánia templomban va
gyon a' negyedik Károly
hály Arkangyaltól , már
Császártól, 1377 felépitetett
1340 szokásban vala, de külömbfele értékben verette- . ezen nagy . Szászok Vezaré-
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brikak , mellyek lcozül jeles
tielt emlékeztetô jeïe.
egy ágyú öntö fabr. A' keEngers , Ennostein - Engers ,
reskedése ès/ héring fogása neIiis vs szép várral Rajna fó
nál , Coblenz és Andernach
vezetes. Ambár' az utolsÓ
felette lesüllyedt is. 4 égész
között , melly Nassau-Weil500 Baysen helyett most alig
burghoz tartozik.,
Enghien, (50o 40' E. Sz. 21o
40 nyeretik.
40' К. H.J kis vs Jemappe Enkidping , Enecopia , kis Svéd
Fran. osAt.ban , 3. 040 lak. ,
vs Úplandban , Mäler tónál
1 látásra méltó mulato vár
1.7,50 lak. ; a* körül fekvö
ral , i szép lugossal és tafo ta tájék igen termékeny a' kerti zoldségben, mellyel Stock
fabr.kal.
Engra , sziget Görög orsz.ban
holm többnyire tartatik.
hason nevü tengerobülnél , Enkirch , helys. Rajna és Mo
sel Fran, oszt.ban, Mosel
galambokkal , és fogoly
madarakkal
bôvelkedik,
fónál , 1.180 lak. és szölöa' városnak melly hatermesztéssel.
son nevel bír vagyon 800 Ennebek y 1. Lepapto,
- lak , kikötöje , és görög Enneda , helys. Glarus Svájcz
püspök lakása. Találni itt
kant.ban pamut fabr. ; kea' íenntartatott Jupiter Isreskedik palakövekkel.
ten tempi. nak maradékait. Ennezet , Eynezat, vs Puy
Englisch- Harbour , legjobb kide Dome Francz. oszt.ban,
kötö Antigua Angol szige226 ház. 2.390 lak.
ten nyugoti Indiában, melly Ennis , föväros Clare Irelandî
az ö fekvése és erôsége ál- .Grófs.ban, Münster tartom.
tal igen oltálmazható , va
ban, Fergusnál , melly nagy
gyon rajzolo háza , és habarkokat hordoz, messze kiÍócsináló helye.
terjed, de rosz építés nemEngstlerberg , magas és kietЬЫ ; a' folyó elömozditja а'
len hegy Svajcz orsz.ban ,
kereskedést.
Unterwald és Bern Kanto- Enniscorthy , helység Wexford
nok határán. Ugyan azon
Irelandi Grófs.ban , Slaney
vagyon egytó, mellybölaz
fónál, gyapjú matéria, és
Aa fó keletkezik. Az innét
vas fabr.
nevezett Engstier völgy i- Enniskillen , fövs Fermanagh
Irelandi Grófs.ban , 3 fókgen termékeny..
Enguera y (39o 5' E. Sz. 16o 3'
tól körül vagyon véve , né~
K. H.) vs Spanyol Valen
melly eroséggel; a' gyolcs
cia Királys,ban , .5.000 lak.,
fabrikák saép nevelkedésben vannak ; vagyon itt egy.
és posztó fabrikával.
Enguinegatte , 1. Guinegat.
nyilván való oskolai intéEnkh'uizen, (52o 42' 22" E. Sz.
zet.
22° 50' К. H. ) vs az é- Ennistotvn , mys Glare v. To
szaki Hollandiában , a' volt
món Grófságban , Munster
Zuyd tó oszt.ban Egy. Beltart.ban , Hiberníában , két
küldöttjei vannak a' pargiom orsz.ban, kellemetes
kikötövel , jó
, toltésekkel
..,,
lamentomban.
mellyek 7 vivó bástyával Enon , Aenon , hol János kemeg vannak erosí tve, 9 temresztelt Ján. 3, 23. Scythoplom., a, 600 ház. 6.800 lak. ; polistól 8 mfdre , Salim v.
vagyon itt hajó építés .tenSalumiastól nem messze,
geri só fozés , ésnémellyfaJordannál feküdtt Sama

riában.
Ens , Anisia, nevezetes folyó
Austriában,
melly Salz
burg ker. Wagreinnál ercd ,
Mandliugszoros útnál a' Judenburgiker.ben felsö Stájer
orsz.ba be lép , ezen kerületen keresztül foly , esBrucki ker. csekély részét megnedvíti, Altenmarktnál Sta
ler országot ismét elhagyja, az ö útját Austrian ke
resztül folytatia, és nem
jnessze egy hason nevü vstól a'Dunába foly. Austria
Föherczegseget felsö és al«ó
Ens tart.ra osztja , 1, Ostria , Oesterreich.
Ens, 1. Enz.
Ens , ( 48° 18' 3°" Й- Sz- 32°
6' К. H.) megerösitetett vs
egy magas hegyen Austriá
ban Ensen felül Traun fertályban az Ens fónak Dunába ômlésénél ; nevezetes vas
«s aczél fabrikája, valamint
pántlika és karton kézi mesterségeis; vagyon kathol.
plébániája és.dekánja , pósta
tisztsége ,
Herczegi
palotája ,
és Aversbergi
Herczeg vára Enseck ; kar
ton , pántlika , vas , és aczél fabr. Austriában a' legöregebb vsok köziil való ,
nem messze innen fekszik
az elöbbeni Lorch vs,
Ensar , egy a' Hebridi szigetek közül Skótziánál.
^nschede , nyilt vs Yssel torkolatvoltFr. oszt.ban , 1830
lak., kik pamut és fél selyem kézi mesterségbol élnek.
Ensheim , falú 500 lak. , alsó
Rainai Fran, oszt.ban.
Easily » 1. Enzelli.
Ensisheim , Enzen , (47o 52' 2"
É. Sz. 25° i' 5.5" K.H.) köfalakkal és sánczokkal körül vett vs, felsö Rajna Fr.
oszt.ban , Guntel pataknál
ас Ш íoból mesterséggelel-

térített fónál , 400 ház. i.8o»
lak.kal.
Ensival, helys. Ourthe Fran,
oszt.ban , Wese fónál, posztó fabrikával.
Ensthal , hosszú i de keskeny,
füves , Enstöl öntözött völgy
felsft Stájer orsz.ban , Judenburgi ker.ben,
Entlibuch , Entlebuch , falú és
fo helye nason nevü m v.
1 1 óra járásnyi hosszú völgynek , ugyan azon nevü ker.
nek, Lucern Svájcz kantonban ; elftbb egy orsz. bíróság vala, nevét veszi a' vad
Entle hegyi fótól , melly ezen falúnál a' kis Emmába
foly; 12.557 lak. vagyon ezen völgynek , kik minnyájon havasi pás/.torok ,
kiknek sok tulajdon erkölcseik,mulatságaik,birkozással való játszásaik , és nép
innepeik vannait ; még most
is találtatnak itt nemzeti
költök; a* fövsa Schüpfheim.
Entregues, vs Piemontban ,
a' volt S tura oszt. , 3.460
lak.kal,
Entraigues , Interaquae , vs Aveiron Francz. osztályban ,
Truyere és Lot fók öszvefolyásánál , 1.750 lak. , bor kereskedést üz.
Entrecasteaux, (csatorna^, Diemenslandnál, hoi a' port
du Sud fekszik , édes vízzel
bövelkedik , (43o 34' 30" D.
Sz. 144° 36' 54" K. H).
Entre Duero e Minho , tartom.
Portugalliában , melly dél
felül Duero fóval, észak fe
lül Minho fóval , nyugotról az Atlanti tengerrel ,
keletröl Tra los Montes tartománnyal határos. Nevét
veszi a' Duero és Minho fók
köztt való fekvésétôl , az
elsö Beira tart.tól válas/.t ja ,
a' másik Spanyol Gallicziá-,
tól , mellytöl még egy iffen
mély é* járatlaa út által is

— 152
iratokkal együtt; ezek hokülönöztetik. A' nagysázütt vannak T. Benko Urga északról del felé 18, kenak irási is, mellyekben az
letröl nyugot felé 12 PortuErdély esmértetését íolytatgalliai mfdet tesz ; az egész
já. A' reformatusok temtérség foglalatja no □ mí'd,
ploma a' vs kozepén levo
A' lak . száma megy 817,170.
kastélyban vagyon. Vagyon
Ñera csak termékeny gaboitt a' katkolikusoknak is
' nában, borban, olajban,birkákban gyapjúban , és lentemplomok, Franciskánus
klastrommal együtt , nem
ben, hanem vannéki szarvas marhája -, va$ja , és
külómben az evangelikuéoknak ; az egyesült Oláhokhala , az ó fóji , mellyek
nak tulajdon plébániájok ,
a' tengerbe folynak , és a' jó
és posta hivatal. Jeles a'
kikbtöji, mellyek kózülPorGróf Bethlen Gergely , az
to és Vianná, legnevezeteitteni Collegyiom fö Kurásebbek elosegíttik a' kerestortól építtetett csatorna is ,
kedést. Nagyságára nézve
melly által 3/4 órányira ePortugalliában legnépesebb
tart. , 3 Corregementre , és
sö Fel-Enyedröl viz vezetteugyan annyi Oidoriásra osztik e' vsba. A' Marosnak elhagyatott árka , melly Holt
tatik.
'Entremont, nagy és termékeny
Maros nevet visel , éô csak
volgy a' volt Simplón Fran,
nagy áradáskor telik meg,
oszt.ban, melly Martinachegésségtelen mocsár; vízi
tól dél felé egész a' nagy S.
állatok és madarakkal szolBernárd hegyéig kiterjed
gál.
Entremont , kis hegyek köztt Enymg , népes falú Weszprém
fekvö vs, a' volt Montblanc
Várm.ben és járásban , Fejer és Sornogy Vármegyék
Fran. oszt.ban.
Entrevaux , Intervallum , kis
határánál, Mezö Komáromvs Var fónál , alsó Alpes Fr.
tól 1 mfd. F. U. H. Battyáoszt.ban , 1.3.30 lak.kal.
nyi , lak. magyar reform,
Enyed, (nagy) , Enyeden , Egitöbbnyire ; a' Spanyol iuhdistadt, Straszburg, Ajud ,
tenyésztetéstôl nevezetes.
Enyedium , Egidiopolis , hi- Enyittke , Hanyiszka , mvs A
res , egykor Szász , most ma- baúj Várm.ben , Kassai já
gyar mvs alsó Fejér Várm.
rásban j sík mezóségen Kasben, alsó ker. ben , azonne- sától 2 ora. F. U. B. Meskó ,
vü iár.ban két hegyek köztt.
lak. elegyesek, kat. Az ULakosi Magyarok , Szászok ,
raságnak régi kastélyával
Ormények, és Oláhok , a'
és termékeny határával ne
takszált helységek 's jelevezetes. Enitzke tót falú ,
sen a' nemes mvsok kozzé
esik Sáros Várm.ben Tarcza
tartozik. Fö Tisztviselö ben- víze mellett.
He a' Ductor Nobilium, tu- Ел*, Ens , kis fó Würtenberg
lajdontanácsa vagyon. LegésBadenben, melly a' fekenevezetesebb benne a' re- te erdônél támad , és Besigformatus Collegium , melly heimnál Wurtemberg Kir.
igentágos, 84 szobákkal bí- ságban Neckar fóba szakad.
róépület; ebben számos ta- EmeIii , Inselli, Ensilly , Sinnúló ifjúság lakik együtt seli, tó és kereskedö vs keklastromi képen. Konyvtá- leti Persiai tart. ban , melly
ra is számos, néhány kéz- Ghilannak neveztetik a'Kas
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piumi tengernél 300 nádból
mellyek megmutatják,hány
épült házokkal , felosztátik
nappai elöbb mult el eszten
dö kezdetén az utolsóholdú] és ó vsra, mellyek köztt
az ürmények temploma va- ujulás , р. о. 1811. az Epakgyón. Az Oroszok itt szép
ta 6 , mivel az utólsó holdlíereskedest üznek : selyemujulás 1810 23-dik Decemrnel , sennalevéllel , mannáberre esett , tehát az ,új
val , rebárbarával, 's t. ef. ;
esztendö elött a' hold ideje
mindezekért ök vastag posz6 napot, és néhány órákat
tót ,
mente
prémeket,
tett.
rnindeníéle rövid portéká- Eperjes , Presow , (48°/;8/45/
ltat, és Európában készült. E. Sz. 38o 55' 3Q" K- H.) szaíószágokat hordanak bé.
bad királyi vs Sáros Várm.
"Enzerjdorf, (nagyj, Städtl En
ben, also Tarczai járásban ,
zersdorf, kis vs AustriáBartíához 4 mföld , Tareata
ban, Manhartsberg alatt
vizénél egy völgyben. Tilevo Negyedben , 2 mfd Bészán innensft ker. béli törcsen alól közel a'Dunához,
vényszékkel ; itt van kat, és
kath. plébániával , köfalakevang. Gymnasium , Norm,
kal j és gödrökkel körül vett
fö iskol.i , pósta hivatal ;
várral, vagyon 100 ház. és
Salvator rendén lévo Sz. Feszölö hegye. 5 Juliusban 1809
renez szerzetének 's Minoria' Franc, sereg általmenetáknak klastroma. A' vsnak
tele alkalmával a' Duna bal
tulajdon tanácsa , szegények
' partjára a' Lobau szigetböl
és árvákháza ispitálya ,
intézett rettenetes lövöldö2 kapúja, és 1 gyalog ajtazés által hamuvá tétetett. ia, kirakott és jól elintézAz 1809-ki 5 és 6»dik Juliu- tetett utszáji, népes külsp
si csata neveztetik még a' vsai , savanyú víze, so ,báñémet Vagrami csatának is.
nyája, szép kertjei vannak ,
és jeles épületei illyenek:
"Qnzersdorf am Berg , falú Ausaz új templom , az evangetriában a' Bécsi erdö alatt
levo negyedben , plébániá
likusok , hajdan Jesuiták,
val és B. Szüz képével, melly temploma, és a' Barátoké ;
betegek gyógyítójának ne
tovább a' Normális iskola,
veztetik , mellyhez számos Vármegye , és vsháza , ai
búc.sújárások esnek ; 94 ház. orálló ésméroházok, a' ha»"Enzersdorf, ( hosszú), falú Aus- di igazgatónak lakhelye , 'a
triában Manhartsberg alatt némelly Uraságoknak hálevö
negyedben ,
Bisam zaik. 7426. Tót és Német la*kosi rész ezerént vászonnal,
hegynél, 105 ház. , plébá
niával, és pósta statzióval. borral , 's egyebekkel való
Enzweyhingen , helys. Wurtem
kereskedéssel , rész szerént
berg Királys.ban Enz fónál , külombféle mesterségekkel,
nem messze Vaihingentöl , ser árúlással , fold és kert
póstaházzal.
míveltetéssel foglalatoskodEpagnes , vs Eure Fran. oszt. nak. Portája 8 4/8 kies vi»
dékje lévén, nyárban ked. ban , 2.230 lak.
Epakták,ízy neveztetnek az idö ves mulato helyet szolgáU
tudományban azon számok, tatott több ízben }eles venmellyek minden esztendön dégeknek. Históriáját hoszr .
az uj esztendö napra elöl szasan leírta Váli András,
adjáka' Hold idejét, a'vagy Itt néha neme} kövek is

találtatnak. A' kálváriája
is igen nevezetes.
JLpemay , Sparnacum , С44° 9'
É. Sz. 21° 46' K. H.) ltis réjgi vs , es kerületi föhely
Marne oszt.ban Francz. orsz.
ban , 750 h. 4400 1. egy szép
tájékban, vagyon kés , b&r,
papiros , es olvasztó tégely
fabr. Ebben a' tart. ban va
gyon sok buza, gyümblcs,
«zárnyas állatok , szarvas
marha , es itt terem a' legiobb Champagn'i bor.
%pha, Kepha , vs volt Kármel hegye mellett Eusebi
us tanusága szerént Phoenicziában.
Ephesus ; hajdan hires vs Caracusu vizének közep tengerbe folyásánál kis Asiaban , a' xa Jóniai vsok köztt
lefjelesebb. Itt rakattak le
a' Dipkeleti portékák ; itt
pompáskodott Dianának hi
res temploma , mellynpk
épületére egész Asia ada. kozott Strabo es Plinius tajjusága szerént. Pál Após
tol itt prédikált; itt tartatott kétEgyházi gyülés; most
a'Török Ara Saluk mutogatia némelly düledékit.
Ephraim, nemzetség; feje Israëltôl származott Jósef által testvérével Manasszessel
eggyütt. E' két nemzetség
Atyjoknak jussaiba lépett,
's eggyütt lakott mint Sijnon és Juda (Jos. 16, 14)
£lz ígértt földön Jordán vi
zének Jerikó mellett folyáeától fogva Bethelen által
egész kbzép t engerig. Jos.
16, 14 Ephraim földe Капа
patak által választatott el
Manassze földetöl, 's az délre ez északra esett. Bethoгоп , Gâter , Joppe , vagy
Jáfó vsok Ephraim fôldén
feküdtek.
Ephraim, vs feküdt Jerusalemtöl északra 8 mfdre, közel
a' pu.#ztáhoa Ján. 11, J4»

Ephram , Vagy Dunkardtown
falu , ész. Amerikában Pensylvania szabad státusban
Lancaster Grofságban. Az
ugy nevezett Dümplernek,
vagyTunkertsnek lakhfelye.
Vagyon itt egy ]ó olaj 's
papiros malom , és egy
konyvnyomtató müv. Készítenek pargamenát, papirost , bort, gyapju, és len
materiát ; a' fejernép készít
viaszgyertyát , mesterséges
virágot és más kissebb munkákat.
Epidaurus, 1) vs Argosban ,
Gorog orsz. ban , egy fold
csuccson,a' Saroni ten. öbölnél , ^Egina szigetnek áltellenében , hires volt Aes. culapiusnak itt volt tem
ploma és berke miatt, melly
világ «zerte tiszteletben
tartatott. E' hires berk és
templom, a' vstólmintegy
1 mfdnyire bellebb feküdt,
hegyek között , tele mindég betegekkel , és rakva
mindennémü ajándékokkal,
és* mesterséges müvekkel.
Nevét vette Epidaurustól ,
Argos , vagy Pelops vagy
Apollo fiától. Régi neve
volt Epikarus, mivel itt valamint Hermionéban is elöször Kariak telepedtek le.
2) Epidaurus Limera vs volt
• Lakonikában , körös körülötte sok jó kikötökkel , az
ArgosiEpidaurusból szállottak ide a' lakosi. 3) Epida
urus vs volt Dalmatiában
is , hol Ragusa Vecchia , a*
mostanitól nem messze.
Epifan , 1. Jepifan.
Epilla, (41.0 44/ É. Sz. 15° 33'
K. H.) helység Xalon fónál
Spanyol Arragonia tart.ban
З200 1.
Epinal , Spinal Spinalium ,
(48° 22' É. Sz. 240 14'. K.
H.) fb vs Wasgau'i Francz.
oszt.ban , kozépszerü , de
ftiég is helyes, és mestersá-

£et fizo vs , iioo h. 7300 I.
«gy hegyes tart. ban Mosel
fónál, nielly a' nagy éskis
vsra osztatik , es 4 külsö
vsa vágyon. Regenten meg
volt erösitve. Vagyon' itt
egy szép kaszárnya. A' lak.
timársággal , papírosssal ,
bartonnal, gyolccsal, és országbéli termésekkel keres"kednek.1
Upirut, uj ToVok Basaság, tulajdon képen Albaniának
déli része Drino пего partjáюак hoss/.án az Arta öbölig
terjed; kel.rçl Thessaliával,
del felyül Livadiával határos, 680 □ m."d. nagys. vá
gyon ,és 160000 L. kik Arnauták vagy Epirotáknak neveztetuek. A* fo vs Janina.
Epiruj , ó az az száraz fold ,
ész.ra a' Macedoniai Illyrium , 's jelesen az Akroteranusi bérczek , k. re Mace
donia és Thessalia , délre
részint Akarnania , rétezint
az Ambrakiaitengeröböl, és
ny.ra a' Jóniai tenger kbKött, 's Corcyra sziget áltellenében feküdt. Itthárom
fö nemzetségek lakván , északra a* Chaoniak, küzepén a' Thesprotok , délre a'
Moloszok, a' tart, is .3 fö
részekre oszolt: ezek Chaonia, Thesprotia , és Moloszis.Ezeken kivülTheopomp
fordító szerént , még 14 ,
Stephanus szerént pedig
mégtobb nemzetségek laktanak , mellyek résznyire
amazoknak rokoni voltak,
résznyire pedig nem. Ugy
látszik , a' mennyi vsi vol
tak , annyi külömb nemzetségi is számláltattak, vsi
pedig számosok voltak, mivel P. Aemilius Perseussal
hadakozván Moloszisban 70
vsokat rontott le. Elejentén
a' Chaoniak voltak Epirusban uralkodó nemzet , u-
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tóbb a' Moloszok lettek , ezektöl származa Pyrrhus
is. Az Epirusi lakosok Peloponesusi háborukor még
legtöbbnyire Barbarusoknak tartattak. Némellyek
esztendonként való fejedelmet választottak , mint a'
Chaoniak és Thesprotok ,
mások pedig Király alatt
voltanak, mint a' Molo
szok , Atintanok , Paravaeok , Orestek. Дг Athamánok még a' Macedoniai há
borukor is Kírály alatt laktanak , Cháóriia részei vol
tak : Orestis , Atintania %
és Elymiotis ; Thesproliáé :
Ellopia, Elaeatis , Keszf ri
ñe , vagy is Kainomania ;
Moloszisé : Tragasae , Ar
thamaniajStymphaea, vagy
is Stymphalh , ésParyaea,
vagy is Paravaea , leghíresebb foja volt Acheron , legíelesnbb vsi Ambrakia ét
Dodone.
Efiprh , vagy Appa , kereskedo hely Árdreh tart.ban a*
Rabszolgák partján felsö
part szigeten, mellyen most
az szokeyény4 Fidaherek
laknak.
Eppenstein , vár , es a' Gaisrucki Grófoknak.hitelre adatott Urodalma felsö Stáier orsz.bah Judenburgi ker.
ben Weisskirchen , és Ob
dach köztt való utnál. Kozel ide vagyon . egy vám
tisztség , vashámor , és kasza kovács mühely. Ezea
tart.ban látszatnak egyhasonló nevü köszikla várnak
maradékai.
"Eppertshausen., Groschlag Báró Urodalma Isenburgi Herczegségben.
Eppich, vs alsóRajna Francz.
oszt.ban 144 h. és 2160 J.
■Eppichhausen, Fuggeri Grófok
Urodalma Badeni nagy Herczegségben.
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züldséges kertje.
Uppingen, bis vs 292 h. 1980 1.
Eisend fónál Badeni nagy Erbach , Grófs. az elöbbeni
Frankoniai ker.ben az Oden
Herczegségben Pfinz , és
erdënél Hesszen-DarmstadEnz ker.ben. Közel ide vati nagy Herczeg föhatalma
gyon a' Zeisenhauer ásváalatt ; Maincz az elöbbeni
nyoskut.
also Palatinatus , felsó Ka
Epsom , falu Angol Surry ,
tzenelnbogen Grófság , és
Grófságban 327 h. 2050 L ez
Werthheim Grófs. egy része
elött a' savanyú vizérôl,
köztt , térsege liQmfd 32000
és ebböl készített Angol sóL A' tart. ugyan hegyes,de
ról hires vala. Ezen só most
nagy szorgalemmal mivelJiözönseges sóból készítetik,
tetik és azért termékeny.
és a' ferdöket nem igen láVetnek az emberek buzát,
. togatják.
rozsot, árpát, foldialmát,
"Epstein, kis vs Nassau - Usin
tönköly buzát, zabot , és
gen Herczegségben , Flachhajdinát. A* birtokosok 3
bachnál. 1728 Februarius
Liniára oszlottak ; Erbachi,
végén a' közel fekvö hegyen
Schönbergi,es Fiirstenauira.
foldindúlás vala, melfytöl
A' föhelye Michelstadt.
a' hegynek egy része berosJtadt , egy része pedig men- Erbach , egy vska Mümling
ten maradott , de a' másik
fónál egy hasonló nevü
élobbre ment; azon helyen,
Grófs. ban , melly csak 16
házból all , mellyek a' vár
a' hol a'heffy engedett, egy
forrás találtatott , melíy
körül állanak ; de a' köfamindenfeie testi nyavalák
lakon kívül vannak több
eilen használtatik.
házak is építve , mellyek
Epternach , 1. Echternach.
egy külsö vshoz hasonlítnak.
Eque, tart. az Arany partok
belsejében felsö Gunieá- Erbendorf, mvs , Bajor orsz.
ban.
ban Main ker.ben 1300 1.
Equord, pîéb. falu , SchwiA' tartományban kigyó köchelde kant.ban Hildesheim
veket, és más kö nemeket
3i.er.ben Ocker oszt.ban a'
ásnak.
volt Vestfalia Királyságban Erbesbüdesheim, falu 750 1. Mainczi Helyt.ban. Közel ide
Aue fónál egy nemes kuriával , melly Hammersteini
vagyon egy vidék , melly
Bárókhoz tartozik , 41 h.
mély gödörnek neveztetik,
385 l- .
hol a' Carlsglück aknából
Uraco , vs portug. Estremadukénesót ásnak.
rában , Santarein Uroda- Erbicata , fok Corsica szigetlomban Sotó, és Deca fók
nek keleti partján.
köztt.
ÍLibil, Arbel , (az ó Arbela ,
Егак-АгаЫ , tart. Àsiai Tohol, Nagy Sándor Dariust
rök orsz.ban Turcománniámegverte) vs Kurdistánban
hoz tartozik,
Asiáb. nagy és kisZab köztt,
Eren, egy a' Barátságos sziegy mesterséggel csinált
getek közül Australiában.
dombon, melly valamenyire
Erannobous, nagy fó Judiaban,
meg vagyon erösitve , 2000
mostani neve Jamne.
1. egy Török örizettel. Ta, Eratmo , sziget a' Lomb. Velálhatni itt még némelly
. lenczei kir. az Adriai tenrégíségeket.
gerben, melly Veleuczének Erasi t Ercsin, helység Székee

Fejér Várm.ben Bicskei jár.
ban. Duna mellett, Erdtöl
i 1/4 Adonytól з ora , egy
dombon. F. U. G. Szapáry.
Lall. Illyr. Német és Magyarok kat. 2104 s/.ámraal
tulajdon píéb. Uraságnak
hastélyával , és jeles gazdag
ságbeli intézetével , posta
hívatallal , termékeny határral.
Ж/d, JHanselböch Hansabeg,
mvs Székes Fejér Várm.ben,
Bicskei járbah , Téténytôl
1 óra Erd hegy alatt , DuI na raellett. F. U. G. Illésházy , 2176 lakosi elegy esek ,
kat. Az Uraságnak itt kastélya, 's tisztsége vagyon.
A' lak molnárok , mesteremberek, Iegtöbbnyireföldmivelö к , 's szö gazdák
áldott határokon. Itt sz.állott meg II. Lajos szerencsétlen Moháosi ütközetre
menvén; itt táborozott Pálfi János Fôvezér is Buda vissza vétele elôtt.
Erdeborn , tisztség a* Mannsfeldi Grófs.ban , Hergisdorf
mvssal és 5 falukkal, Burk us
orsz.hoz tartozik.
JLrdély, Transilvania , Sieben
bürgen, ném. nevének eredetérol több vélemények közül az igazsághoz Ieerinkább
hözelit azoké, a' kik àzt
ama' hét német vároktól
származtatjak ,
mellyek
minden mások elötthiresek
lettek ezen tart.ban ; nevezetesen a' keresztes Vitézek
alatt volt Brassó vidéke hét
vároktól.
Ezek elejintén
nem csak Erdély , hanem
Magyar orsz.nak isbástyáji
voltak ; kik azt mondják ,
hogy egy kicsiny tájéktóí
az egész Fejedeleniség nevét.
nem veheti , elfeledték Hollandiát és Helvetzíát. Ma
gyar neve jön ama régi magyarbol Erdeuelu , vagy a'

mint most íratik , Erdô és
uelu , az az tul ; melly az
. elsövel oszvevonatván , lett
belölök Erdely. Latiumi ne
ve a' régi magyarnak fordíttatása , és elejintén a'
12-dik Század kbzepeig.neveztetett :
Ultrasilvania ,
azután most Ultrasilvania ,
most Transilvania a' i.3dik
Század kôzepéig , de ezentúl általjában csak Transil
vania. ,Fekszik a' 45° al' éa
.48° 6' É. Sz. között, Kel.H.
pedig 40o 5' — 44o 6' ig terjed ; ész.ról Magyar ország,
kel. Moldva, délrôl Oláh.
orsz. nyug.ról Magyar "orsz.
határozzák. Hossz.ga 37 1/5
német mfdektöl 453Í5-ig>
szélessége 34 4/5-töl 40 4/5-ig
terjed ; köre 168 ném. mfdek
töl 180-at foglal ; nagysága
tart 876, mások után 1346 2/5
ném. mfdeket.
Fol de. Erdély magasabban fekszik a' mellék tartományoknál; mintegy kajáts lapályt formál, mellynek legmagosabb részeGyergyó ; a' legalacsonyabb pe
dig a' Maros kifolyásánál ;
ezt elegendöül megmutatja
azon kbrnyüíállás , hogy
egy nagyobb felyó sem jört
bé , hanem itten eredvén,
kimegyen helóle , és minekutána ezen tájékok fô folyamával a' Dunával eggyesültek , a' fekete tengerbe
ömlenek: és valóban a' levego-méro áltál tett észrevételek szerént Erdélynek
feneke Brassónál 326 , az
Ólt kifolyásánál 208 ölnyivel emelkedik a' fekete tengeren felyül. — A' fö bércz
Erdélyben a' Kárpáti hoszszú bérrzek egy része, melly
tudnilllik keleti oldalán fél
hold formában dél felé nyúlik , a' midôn a' másik ré
sze nyugotra terjedvén »

Bécsnél elvész. Ezen béfcz
lánczból számtalan hegységek nyúlnak bé Erdélybe,
és ezt eggyé a' hegyekkel
legtömöttebb tartományok
közül tészik. • A' legmagoeabb hegyek kôzé tartozik
a' Hetyezát a' Hâtszegi körïiyçkben , melly a' tôvénél
i'ekvö falunál 6600 , a' közép tengernél pedig 7800 lábokkal magosabb. A' Szurul Fogaras vidékben, melly
7122. a* Butschets , mellv
¿160 lâbokkal haladja meg
л' ko/.ép tengert, azomban
mellyik a' legmagosabb
hegy eddîg nincsen tudva.
Forrásai.
Temérdek
«os forrásokkal bövelkedik,
valamint savanyú viz for
rásokkal is , mellyek némelly ásványos részeknek ,
ú. m. büdöskö, lúgsó , és
más savaknak, mész, mágJiezia , és más föld nemekюек , valamint érczeknek is
kivált vasnak elegyedéseken kivül , több vagy kevesebb beszorúlt levegftt is
tartanak , mellyeknek a*
ezabad levegön törtenö feloszlások a' savanyú víznek
fovését , és szokdécselését,
Lugyogását okozza ; csudálatra méltó bôsége van min■denféle tartalékú és elegyedésü savanyú vizeknek Erdélyben. Az eddig leghíreeebbek : a' Borszéki , Homorodi, Száldobosi, Bodoki , Arapataki , Rodnai , és
mint ferdö a' Kovásznai ;
de minnyájan még nem esméretesek , annál kevesebJbé vannak minnyájan illendöül , és alkotó részeikre
nézve megvisgáltatva , keserü forrásokat , mellyek
vizekeserü gyökereken, foldi ola) on , salétromon, v.
rézérczen foly, találhatni
a' laposabb , és alább fek.

vö részében Erdélynek , kiválta' Kolos Yárme.ayei mezoségen , ¿' hol a' kis Széki
keserü forras annyit tart a"
Glauber ( suda savából hogy
egész Erdélynek elegendö
volna az abból készülní
szükséges orvosságra , és sok
e' végre kihordott pén/.t lehetne takarékosítni ; van
nak büdöskö részkekkel el
tölt források is, és pedig
részint hidegek , mint Bászennál Medgyesi Széhben ,
részint melegek mint Heviznál alsó Fejér Várm.ben,
és kivált Gyogynál Hunyad
Várm.ben. A' kövesitö sok
források küzül , mellyek kö,
kivájt mészko részkéhet hordanak magokkal , és ezek
feloldatván , egy nagy része a' vízbe szorúlt levegönek , és talán más a' víz
nek feloszlató erejét elö
mozdító levegö nemnek is ,
a' fenékre hullanak , és így
követ formálnak , más testeket is kôkéreggel bévonnak ; esméretesebbek : az
alsó Fejér Vármegyei а' к is
Aranyosnál , az Almási ко
barlangban lévô Háromszékben , és fokép egy merede'knél nem messze a' Bosaraui szoros általmeneteltöl Brassó mellett, melly
több apró forrásokból áll ,
és pedig annyiból valahány
szúrás esik az ottani földön , mellyek mind öszve
kövesitnek ugyan , de nem
mindjárt , hanem csak egynéhány ölnyi távolságra
elöször , és eggyesülvén a'
hegy alatt folyó patakkal ,
evvel közlik emlitett tulafdonságokot.
Folyóvizei. Erdélynek
legnevezetesebb és legnagyobb folyóji : a' Maros ,
Csík-Székben ered Gyergyó
határiuál, Fekete réz hegy

ñéli tôvénél ) és Hunyad
Varmegyén által Magyar
országba lép , ez a' legnagyobb és leghaaznosabb folyó , halákkal bövelkedik
es hajókáztatik. A' Szamos
a' nagyobb és kissebb Szamosból támal , mellyek
kozül amaz a' Beszterczei
vidékben ered , és Désnél
égyésul a* mással , melly
két más folyókból, tudniillik : a' meleg Szamosból ,
melly Kolos Vármegyében ,
és a' hideg Szamosból, melly
alsó FejérVárm.ben bugyan,
és Gyalunál mind ketten
í'gyesüluek ; a' Szamos valamint a' Maros a' Tiszába
bmlenek. Az Olt (Aluta) ,
azon hegynek , mellynek
nyugoti oldalából a' Maros
támad , keleti oldalából ered , csak nem az Oláh orezági szélekig f'olytatott déli útját Barótig észak felé ,
innen a' Szakadati kornyékig nyugot felé, azután ismét délre fordítván a' veres
Toronyi szoros általmenetelnél Oláh országba foly ,
a' hol a' Dunával egyesul.
Forrásától nem messze az
Olton itten még mint patakon egy országút megyen
keresztül , a' ki itten elöszór megy által , megkereszteltefik , avagy megöntetik.
Az Olt most hajókázásra
nem használtatik. Az Aranyos (Auratus, Aurazia), a'
nagyobb és kissebb Aranyosból származik alsó Fejér Várm.ben ered mindkettö , Toparfalvánál öszvekapcsolódnak , sós Sz. Mártonnal a' Marosba szakad ,
nevezetes böv arany fövenyére nézve. A' Küköllö a*
régi Iróknál Kikelew (talán
a' kikelni-bM) epy a' legnagyobb mellék folyók köeül , a' nagvobb és kissebb
Kükellftnek BalásfaWanál

oszvefolyaiok után ft' Ma-*
rokba ömlik.
Tavai. Elmellözven a'
sok kissebb tayakat, a' Hodos Doboka Várm.ben a' lapályi tavak közül a' legnagyobb 3 mídnyi hosszasága,
de a* bérczi tavak közül
legnagyobb a'Sz. Anna táva, mellynek köre egy jó ri
ra járásnyi és mélyebb 300
olnél Tusnádnál a' Csifti
bérczen fekszik ; A' Piricskei tóról azt vélík hogy a*
felette repulo madarakat
gñzével megoli. A' Pokol
sár nem messze a' Kovásznai templomtól Háromszékben, csak nehány ölnyi kö
re, dea' közepeolly mélly-'
nek állíttatik h6gy fenekét
több ölnyi rud se érhette
még. Sok illyen Erdélyi tavaknak feneketlennek gyanított mélysége és hajó köteleknek , des/.káknak bennek az elterjedt hír szerénü
találtatások okozta , hogy
tenger szemeknek neveztetnének.
É g h a j 1 a t i a.
Erdélynek legmagosabb tájékai,
Gyergyó, és Csík , hidegek,
kellemetes , a' levegö mérséklet а* колер tájékokon ,
tudniíllik Háromszékben ,
Udvarhelyben , Brassó vi
dékben 's a' t. Igen kedvezö a' hajlag a* Maros kifolyása felé Küköllö Várm.
ben , és körülötte , legnevezetesebb szelekv a* veré»
Toronyi , melly fókép tavasszal és összel a' veresToronytól régulât tartva r
három nap fú és a' leghalmosabb havat is felolvasztja 24 óra alatt. A' keleti
szél , melly azon bércztôl ,
mellynek tájékáról jön , Nemerének neveztetik, hasonlókép fú ugyan azon két
•aptendt ré-szekben , de kü

lönösen télben ; ä' nyugoti
szél , melly Thordai szélnek
neveztetik , a' Thordai hegy
hasadékából vagy barlangjából l'on.
Asványai. A' földek es
kövek közül találtatnak
Erdélyben szinlö földek ,
menykö vpIô , kréta , márvány , alávaló gyémánt ,
krizolit , ametisztkö , fejér
pallérfold , kalczedon, gránát, opál, karneol, akhát,
a' két utólsó Toroczkónál ,
a' hol jáspis is találtatik ,
plajbász, porczellán, és ez
Brassónál s a' t. Az érczek
között az arany bövebb ,
mint az ezüst , és e' nem
oily ritka mint a' réz , csupán az éfcz bányákból való nyereség sokkal többre
megyen 800000 for.nál eszt.
ltént ; vas elegendö van itten , de czín éppen semmi
sincs , ónot böven lehetne
gyùjteni , a' fél érczek kö
zül találtatnak Erdélyben
kéneso , piskolcz , egér-ko.
Az arany bányákból és az
aranyos folyókból eszt.ként
12. mázsáriál több arany
gyül , söt némelly eszt.ben
csupán az aranyt tarto fövény 7- mázsánál többet fizet. — Most a' legjelesebb
arany és ezüst bányák : a'
Vöröspataki , Abrudbányánál alsó Fejér Várm.ben a'
Vöröspataki völgyben , a'
hol több mint háromszáz
törö malmak vannak : a*
Tresztyáni Zarand Várm.
ben , ez hires kivált a' tiszta arannyal bôvelkedésrol.
A' Faczebaji Zalatnától nem
messze also Fejér Várm.ben
a' Rodnai valaha gazdag ,
most megalacsonyúlt ezüst
bánya , a" hol mindazonáltal arany is találtatik A'
Nagyági vagy a' tula j don
begyihely nevé szerént Sze-

kerembi Hunyad Várm.ben.
Azon nyereség , melly 1802
eszt.ben ezen bányából kapatott a' legnagyobb költségnek tudniillik 174475 for.
24 kr. kihuzatása mellett ,
rá megy 43337 for. 31 ifökr.
A' Szekerembi bánya azért
is nagy íigyelmet érdemel,
mivel itten találtatott fel
egy új ércz nem , mellyet
ama hires német Titkács ,
(Chemicus) Klapproth Tel
lur ércznek keresztelt. Mosatik az arany rc'szint a'
szárazfoldi fövenyböl mint
a' Szász-Sebesi Székben,részint az aranyt hordó fojároknak fokép az Aranyosnak fovenyébol. -—Ve
res rezettalálhatni egy Devától három fertálynyi ora
járású bányában Veczel és
Kaszanesdnál , Hunnyad és
Zarand Várm.ben melly esztendonként fizet mint egy
2000 mázsát. Ennél minden érczi jelentések szerént
sokkal többet igér azon réz
bánya melly Sz. Domokosnál míveltetik ámbár csak
egynehány esztendökkel ezelött kezdetett míveltetése,
ezen bánya- Sz. Domokostól , melly felsö Csik-Székben a' Naskalat hegye alatt
fekszik , és a' hosszára folyó Ólt által két részre választatik , északra a' Balan
havas bérczben van. — On
bányák találtatnak Oífenbányában alsó Fejér Várm.
ben Kis-_Muncselen Hunyad
Várm.ben, Rodhán Besztercze vidékben. — Vas kapatik
fôkép a' Hunyadi nagy királyi vas bányából , azután
a' Toroczkóiból , tovább a*
Báró Vesselényi vas bányájiból Zarand Várm.ben , a
Danfalviból Csik-Székben.
's a' t. — Kéneso találtatik
részint tisztán a' kövekben
mel
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Tnellyekbôl apróra torés ,
és gyenge melegítés által
líivehetni , de részint a'
czinóbriom érczbol, és földböl az érczolvasztó keraenczékben Zalatnán alsó Fe
ier Várm.ben , föld retortákban (lombikokban) kicsepegtetik ; eszt.ként több
iiiint 60 mázsát nyernek ezen munka által. — Konyha só és pedig kö só felette
nagy boségben találtatik ;
eszt.ként több, mint öt száz
ezer kósó ásatik az Erdélyi
só bányákból ,
mellyböl
300000 mázsán felyül Magy.
orsz.ba hordatik. Az utolsó
években, midön a' .só gyüjtemények kifogytak vala ,
és a' magazinumoknak ujonnan megkelletett tóltetiii , egy esztendö alatt 800000
tnázsa só ment Magyar огszágba , mellyhez még hozzá számlálhatni azon 240000
mázsasót, melly Erdélynek
tulajdon szükségere megkívántatik. Erdélyben a' kó
só raár sok száz esztendök
©Ita ásatik , és "még is Er<lély egyedül egész Europát
még ezer esztendökig kieIégíthetné a' nélkül , hogy
fcifogyna. Most a* következendö helyeknél tartatnak
só bányák : Tordánál Tor
da Várm.ben, Kolosnál Kolos Várm.ben , Désaknánál
ltozép Szolnok Várm.ben ,
Vizaknánál Szeben Székben»
Pai^ajdnál Udvarhely Szék
ben, Maros-Ujvárnál, alsó fejérVárm.ben.Foldi olaj vagy
is dohot források találtatnak Sósmezó völgyben az
Ojtozi széluton felyül Háromszékben , a' hol a| földböl forr , és szekérkerék ,
és ló szerszám kenésére használtatik. — Kósz-ént találhatni Szebennél a' Vulkán
Szélutnál , Hunyad Várna.
«ÜB. J.ÍX. II. ВДВ,

ben, Dánfalvánál felsö Csík
Székben , Oláh Köblösön,
Solyomtelken, és Türén Ко*
los Várm.ben , Szászcsoron ,
Szászsebes Székben 's a' t.
Glaubersót tart fftkép a' Kis
Széki keserü vjzforrás. Timsó alsó és felso Sebesen Sze
bennél fözetett , de találta
tik más több helyeken is.
Gálicz a'büdösköves kövecsböl Zalatnán mesterség áU
tal készíttetik.
Nôvevények. Találtatnak külömbfele gyümülcs
fák. Az iszonyú nagy erdökben van fenyö fa , bükfa , tölgyfa , egerfa , fü/.fa,
nyirfa , szilfa, hársfa , juharfa , nyárfa, tiszafa 's a' t.
—« Szölötö kivévén Csíkot,
Háromszéltet és Gyergyót,
egész Erdélyben tenyésztetik, de kivált képen tenyészik a' Maros partjainál,
valamint mind a' két Küküllónél is. A' nôvevények
közlil mint jelescbbek meg
érdemlik az említést: dinnye , krumpli, tobák , sáfrán , földimandola , czic^er borsó , buza , rozs ,
árpa , köles , törökbuza ,
haricska , borsó, léñese, bab,
lep, kender, zab, mák , 's a't.
A 1 1 a t o k. A' szarvas marha tartás Erdélyben erosen üzetik annyira, hogy
nem csak tulajdon használására elegendök s/arvasmarháji , hanem noha némelly téjékokba mint р. о.
Brassôba,szûkolkôdvén szar
vas marhákkal más orsz.
ból mint Moldovából , Oláh orsz.ból Magyar orsz.
ból hajtatnak bé , mindazonáltal sokkal nagyobb
azon szarvas marháknak
száma , mellyek Erdelyböl
kivált Magyar orsz.ba' kihajtalnak , mint a' mel
lyek Erdélybe bé ezállítatu
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hak, 178.3a' míg 129000 darab marha bényomult Erdélybe, addig 5280СО dar&b
hajt.at.olt ki; azou szarvasmarhák , mellyek csak kereszcül hajtatnak Erdélyen
ide nem számítatuak. 1514
egy ökörnek az ára 4 fo
rint volt, 1806 pedig 60-tól
80 forintig. BivaloK kevés
helyeken teny észtetnek , és
kivévén Brassó és Fogaras
vidékeket másutt csak a'
jelesebb rangúak istállójokban találtatnak. Lovak nem
cs;tk a' szántásvetésre és
más szükségekre neveltetiiek , hant-'m kivált a' fobb
rangúakl ól,s&t még némelly
jobbágy üláhoktol is egés/.,
és pect ig nagy ménesek, mel
lyek több száz .söt ezer darabokat is foglalnak magokba, fartatoak. AzErdefyi bérrzeken nyárbantbbb
száz ezer juhok legeltetnek,
és a¿után l élre Oláh orsz.ba
mélyen, söt Bulgariáig és
tovább is béhajtatnak. A'
Székelyek és Szászok is ugyan de fóképen az Olábok üzik a' juh tartást ; két
fajúak találtatnak Erdélyben : az elsöbbeknek mel
lyek ezen. tart.ban a' legrégibbek, gyapjok hosszú , aláfüggó és durva; ezen faj
Zurkánnak néveztetik ; A'
másodikbélieknek ("rnelly
fajnak Birke neve), fodor
rovid és finoni gyapjok.
Kecskéket kissebb s/.ámmal
találhalni. Bovelkedik sertésekkel , mellyek bükmakkal , vagy ha a' törökbuza
]ól termett , evel hizlaltalnak Találtatnak kolbmbféle vadállatok is. —
A' szelíd szárnyas állatok közül bovelkedik lúdikkal, réczékkel, pé/.smaré zékkel ( ezek talán igy
származtak: a' réczék.sze-

retnek nemçken kivüliekkel mint р. o. tyukokkal
párosodni ) pulykákkal ,
tyukokkal , ésgalambokkal.
Ritkábbak : páva, gyöngytyuk. Vad szárnyasok Erdélyben: a' sas, keselyü ,
mogyorótik ( Császár madár) ölyv, sólyom, Godény
's a' t. — A' csúszómászók
közül böven vannak vizi ,
és leveli békák , tekenyös
békák , gyíkok , viperák
's a' t. — A' ritkább halak
a' tok hal , harcsa , ángolna, ez.a' fiait elevtnen sziili, és olly tartos élete , hogy
melyébôl kimets/.el szive
40 órákij* fen tartja ingerelhetosegét. Gyakrabban
v„annak : a' sigérek , csikhalak, ez utolsók egyszerre
több s/.ázanként fogatnak ,
tudniillik a' jégen vágott
lyukra sereglenek levegôt
szívniés így kihalásztatnak,
lazaczok , kárászok , crtmpók tomolykók. Legtöbb a'
ponty , csuka, szemling,
márna, pisztráng, orsóhal,
ugy nevezett Waller , kövi
ponty. — A' legnevezetesebb bogarak (Insect) kbzé
tartoznak , mellyek Erdélyben találtatnak a' rákokon
kivül, mellyekkel csak nem
minden patak tÖmött , fökép a' selyembogarak , és
méhek. Sokah azt állítják
hogy a' selyembogár te
ny észtetés Erdélyben annyira vitettethetne hogy ак
Erdélyi selyem az Olasz orsïàginak elsoségét kétségessé tehetné ; mindazonáltal
mostanig Erdélyben gyéren
neveltetnek a' selyemboga
rak , és ezt is csak 1784 ôlta , es fôkép Szebenben ,
és Segesváratt. Tudniillik
ezen esztendöben egy az Orosz gyalog regementnél
Erdélyben volt Kapitány

Giovani Gollarati , a'4 hi
Ma jlandb an szület ett figyelmetességet gerjesztett, mi
no hasznosan lehetne a'selyembogár tartást Erdély
ben üzni. Hamar ezután engedelmet nyert a' felsöbbektöl hogy probát tegyen,
elutazottMajlandba, ésonaian selyem bogarakat , fái
eperj plántát , és Olaszokat
a' kik a' selyem míveléshez
értenek , hozott Erdélybe.
A' selyembogártartást nem
csak Szebenben hanem a*
kormányszéknek ajánlására más tájékokon is kedvezöleg elkezdette. Azon czélból hogy ai Erdélyieket
megtanítsa miképen kellessék a' selyembogarakkal
bánni Gallarati Szebenben
következö írástnyomtattatott ki : Tanítás a' selyem
mívelésre ; avagy Bévezetés
miképpen kellessék a' selyembogár tojásokat kiköltetni , a' selyembogarakat
tartani , és az eperjfákot
elültetni. — Minden méhes
gazdának 10 méh kasokról
külön külön három krajczárral kell adót fizetni , a'
tizedikenfelyül lévo méhkasok pedig nincsenek adóalá vetve ; némelly gazdáknak 800 és több méh kasaik is vannak, 1772 Erdélyben 47167 méh kasok
ról fizettetett adó. Innen
•kitetszik hogy az egészet
tekintvén még tízszer annyit Iegalább lehet hozzá
számítani (ámbár minden
láthatja hogy^nnél többet
isbátran lehetne tenni, mivel tagadhatatlan, hogy alig akadhatni méhes gazdára , a' kinek több ne volna lo méh kasánál, és raásodszor : vannak olivan gazdák is kik Boo, és több méh
hasokkal bírnak). Tovább

elmondhatni, hogy a' 471670
méhkasoknak fele mézgyüjteményre félre tétetik ; Há
rom kas ád 32 kupáju cseber mézett , a' méznek pe
dig csebre már 1800 legalsó áron 24 forint volt, in
nen kitetszik hogy legkissebb számszerént is már
1800 csak a" méz viasz nélkül 1886664 forintokat hozhatott bé. A' viasz részint
eddig eladatott kivált Velenczébe, á' hol fejér viassza
színeltetik , de most ezen.
munkát is Erdélyben viszik véghez. —.Csigák,férgek hasonlókép nagy számmal vannak Erdélyben.
Lakosok száma és
Nemzetek. A' lakosoknak
számát bátrankét milliomra, és így egész térsége Erdélynek 876 Q mfdkre számítván, egy П mfdre jönnek 2190 lelkek. A' ío nem
zetek a' Magyarok, ezekkétség kívül a' Magyar országiakkal egy eredetüek tudniillik Orenburgból a' hol
a' negyedik században tartózkodtak , és melly hely
még a' 13 században Nagy
Magyar orsz.nak neveztetett, meghódítván a' Kazarok.tt a' Fekete tengerig
vonúltak , és innen tovább
Kiowiáigde a' mostani Krimiábaszorított Kazarok késöbb gyözedelmeskedtek a'
Magyarokon,_(ezen neveta'
8 törzsökök közül a' Ieg'kissebbétol vévén minek utána egyesiíltek 880. esz-<
tenb. adták magoknak). Ай
ekép eggyesült Magyarok
a' Kazarok Kánjok parancsolatjára Lebediás vonogatván magát az AÍmus fi
ât Árpádot választották fö
Herczégeknek.
Ekkor a*
Wolgának bizonytalan környékirol jövö Pecsenegek
II*
.
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toi megtámadtatván Molcsenegek felé is, m ert ed
dig ezek hatalmaskodtak
dovába , Oláh orsz.ba , es
a' mostani Erdélybe szalad- Erdélyben,ámbár néniellyek
azt áílítják , hogy a' íelosztak. Ezután Arnulphot nyutáskor Erdély Tuhutumgoti
Császárt segítségre
nak esett, mivel Gyula Er
hítták Swatoplug Morvai
Her czeg eilen , a' Moravodély* akkori Kormánypzója
a' kinek hugát vette Geiza
kat megfosztották , Swafeleségül a' kitöl születet
toplugnak adózni kellett.
Azomban a' Pecsenegek a'
István a' Magyar orsz. elsö
fennebb emlitett tart.ban,
Királya Pecseneg volt , és
melly Moldvát, Oláh orezen pogány vallásu unoSzágot , es Erdélyt foglalta
ká-bétyiával István Király
magában hátra hagyott roharczoít. Ezen háború akonikat, részint megolték
latt mindég bennebb nyorészint pedig elszéllyeszt etmúltak a' MagyarokErdélyték , a' megölettek között
nek nyugoti részébe az ervolt Liuntica is Arpád fia.
dökön túl. A' Székelyeket
Ezen torténetet , midön visnémellyek mint Benkö , a*
sza akartak térni észre vé- Hunnusoktól származtatják,
vén , rettentö bátorsággal
mások mint Pray Pecsenesiettek vissza Pannoniába,
geknek tartják , mások
és a' Tbza, Koros, és Te
mintSt hlotzerKumánoknak, '
mes között fekvñ kornyé- megint mások igaz Magyaroknak ;
az az
a' fen
ken megtelepedtek ; Swatoplug 894 Arnulph pedig
említettek maradékinak e897 meghalálozván Morva
rósítik ; tudniillik : a' kik
orsz.ból , és egész PannoniLiuntica Arpád fia alatt
ából álló Magyar országi
míg a' többi Magyarok
Herczegséget fundáltak.
Swatoplug eilen hádakozArpád 907 meghalt , utá- tak Pannoniában maradna következett a' fia Zul- tak , és a' Pecsenegektöl ütán va^y Zoltan, ennek 947 zettetvén a' mostani széfia Toxus , ennek 972 fia kely föld bérczeibe szaladGeiza következett utána. tak , a* hol késôbben miTart.nyokat felosztották az nekutána a' Magyarok haArpád szándéka szerent tárikat mindég künnebb
több Herrzegek között , a'
terjesztették , mivel ezekkel
kik mintegy választó Feje- ugyan azon nyelven beszéllettek , erköhsök hasonló
delmek voltak, ezek pedig
a' magoknak esett darab
volt a' Magyarokéhoz szójószáe némelly részeit ka- val a' Magyarok a' magok
tonáiknak zsold gyanánt valóságos rokOnikra akadki osztották , 's öröksegiil
tak. A' Székelyek ezen nenékiek hagyták. A' Tótok,
vet vagy a'ma régi ma
vagy Moravok , kik Pangyar szótol Székely (orálló ,
noniában voltak, jobbágyok hatar örzö),vagy egy más
J íttek , va^y a' bérczekbe régi magyar szótól Szökely
s '.oríttattak. Igy megálla- (a' mostani szôkevény} mi
podván a' Magyarok tarto- vel a' Pecsenegektöl meg
mányok határit több oldallepetvén a* Székely foldre
ról tovább tovább terjesz- szaladtak; vagy a' Székhelytették, és így tehát а* Pe- tftl tudniillik: még a' Ma-

gyaTok eljÖvetelek elött Erdélybe ezen tart, részekre
tótul Stolicza, deákul Sedes,
magyarul székekre volt fel
osztva talán a' Pecsenegektöl. Minekutána a' Magyarok Erdélybe kezdettek
vonulni , a' Magyar orsz.hoz
bözelfekvö Erdélyi kôrnyélíeket megszállották , im i tt
amott Grófok , és a' lakokboz közel levo székeket
mint felbirók kormányozták, a' honnan ezen tájéknak uj felosztása következett Grófságokra vagy Vármegyékre. — A' Magyarok, ,
és Székelyek után Erdélyben jel<;sebbek a' Szágzok,
biket II. Geiza Magy. ország Királya hivött e' tart.
mívelésére. Vannait ezeken
Mvül Ormények, Bolgárok
Görögök, Oláhok, Oroszok,
Ráczok , Francidák, Németek, Czigányok.
■A z Erdélyi N e m z eteknek n y e I v e k. A'Magyarok, és Székelyek ugyan
azon egy magyar nyelven
beszélnek , csak hogy a' Szébelyek imitt amott örömest
nyujtják, és éneklik a' szók
utolsó tagjait , néha amazokétól külömbözö szavakbal is élriek. A' Szász nyelv
három nevezetes Beszédmódra oszlik , tudniillik :
Szebeni, Brassói , és Beszterczei e' legközelebb megy
a' pallérozott Német nyelvliez , azután a' Szebeni legtávulabb van a' Brassói. —
Az Ormények , Görögök ,
Zsidók, Czigányok és Serbusok (Oroszok) birnak ugyan tulajdon nyelvekkel,
és mindazonáltál az Órrnéuyek más nemzetekkel közônségesen magyarul be
szélnek , a' Görögök oiáhul,
valamint a' Serbusok is ; a'
Zsidók rontott németül.

65 A* Lakosoknak p olitikai klasszisok.
■Erdélynek minden lakosi
három rendre oszlanak :
Nemesek , polgárok, szabadparasztok , Jobbágyok. A'
Fö Nemességhez tartoznak
a' Grófok , és Bárok. A' közép Nemesek azok , kik jós/.ágokkal , és jobbágyokkal birnak, ezen mind a' két
rendbéliek a' Székelyeknél
neveztetnek Primores. A*
alacsony Nemesek küzé azok
számláltatnak , kik vagy
nemes jószágotbirnak mind
azonáltal többnyire jobbá
gyok nélkül,és ezek Mobi
les Un i us Sessionis , vagy a'
kik nemes levéllel birnak,
de jószág, és jobbágy nélkül, és ezek: Armalisták. A'
Székelyeknél az alsóbb Ne
mesek többnyire : csak Nobiles Unius Sessionis, és itten ezek közül mások Primipili (Lófo) mások Pixidarii (Darabant). AzArmalistákhoz tartoznak egyszer'smind a' négy fö vallásbeli lelki Pásztorok is ,
ugy mint a' kath. , refor.,
evang. , és Unitaria vallásnak Pásztori. A' szabad pol
gárok , és szabad parasztok tulajdon képen azok ,
kik elejétól fogva nem
szabadok ugyan , de bizonyos takzsa mellett szabadokká tétettek , és T&xalistáknak neveztetnek , azomban
ide tartoznak azok is, a' kik
eredettól szabadok , mint a'
Szászok és a' Királyi funduson lakó Magyar és Oláh
polgáro,k Nemes mvsok (oppida nobilia).A' Taxalis me
zo vsok , a' Magyarokhoz
számíttatnak a' minök Er«
délybeixa' Magyar vsok , a'
két Ürmény vssal; Erzsébet
vsával és Szamos Ujvárral.
A' Nemzetek vallá-

в ob. A' Magyaroknak leg- csendesek,hajlók,meggondoliagyobb része Refor. kevés lók,munkások,takarékosokf
Luterán. egy nehány bath.,
mesterségek üzésére termetés Unitárius. A' Székelyek- tek, rend szeretök. Az Orméïiek legnagyobb része kat.
nyek.Ráczok.ésGoroffok ála' többi Refor. és Unitári-< taljában kereskedö lélekkel
us. A* Szászok egy nehábirnak , fejekre hasonlóknak látszanak , A' Görögök
nyat kivévén mind Luter.
Az Ürmények eleinten.Eu- azon nyomatás által,mellyet
tichiánusok , most kath.
hazájokban szenvednek vanémelly Oxendi Verzireski lamennyire komorok , maürmény Romából, elvégezgokat visszatartók, de külvén ott tanulását , vissza
sö magok viseletében több
térvén i684 térítette még Öfinomságot mutatnak , és
ket. A' GörögÖk , Oláhok ,
köztök is némelly jobb ízCzigányok egykor minnyálés kezdödik. Egyébaránt
jan nem egyesült Görög
ezen három utolsó nemzevallásuak , a' 17 század véteknek nagyon tulajdonok,
gétol nagy részek a' kéfc uhogy szorosan egymáshoz
tolsóknak egyesült. Az Oro- kapcsolódnak , és egymást
szok luter. , a' Bolgárokkat.
gyámolítják , melly által
a' Zsidók Móses vallásán
boldogságokat nagyon segímaradnak. —
tik. A* Zsidók Erdélyben is
csak Zsidók. Az Oláhok
Tudományi IntézeErdélyben azon pallérozást e k. Nyilt konyvtárok tara léptek , mellyet régenláltatnak az oskolaiakon
tén nem is lehetett reménykivül a' Gróf Battyanié Fejérváratt , Báro Bruckenleni , mivel hogy a' durthalé Szebenben , és a' Gróf vaság, goromba tudatlanTelekié Marosvé sárhelyt ;
ság , és innen származó
konyváros mühely ketkülombféle hibák és gonoszságok , ámbár a' ieles
tö vagyon , e^gyik Szeben
ben a' másik Kblosváratt, de
elmét tölök el nem tagadhatni, kiváltképen a' hemind a' kettö egy tulajdojiosé. Köny V nyomtató münyélésre , részegsegre , 's rahelyek vannak Balásfalván,
gadozásra hajlandóság foBeszterczén, Brassóban, Csik
képen ö köztök uralkodSomlyón, Medgyesen , Sze
tak , de mellyekröl már
benben. Papiros malom van
lassanként
lemondanak.
Barátságok , és társalkodá\4. —
Karakterek, A' Masok is türhetö.
gyarok vídámok tüzesek,
R u h á z a t о к. A' jelehadakozók, dicsôségre pom
sebb rangú, és jószágos Ma
para vágyók, egyenes szívü- gyarok megkülömböztetik
ek, barátságosok, udvariak,
magokat a' nekik tulajdon
vendég szeretök , éles esziisüveggel f kalpak) inggel ,
ek , csak az igazságtalan
gatyával , melytüvel, övbántás mozdíthatja öket
vel, hosszú nadrággal,' menembertársok eilen a' sértés
tével, csizmával , ésAsszo■viszanozására. A' Széfcelyek
nyaik a' hosszú fát.yol ál
J<arakterekre nézve is egétal , mellyel fejeket takar*zen Magyarok. A' Szászok
}ák , azomba most közönse

gesen csipke foliotât visel
nek , a' karatlan melyre való karos mente , es hegyes
magyar czipô által, mellyet
©k mindazonáltal
most
gyakran a' német lábbelivel fei. serélnek. A' kir/. Ma
gyar a' hoss/.ú magyar vászon ingen , es gatyán kiviil durva pos/До nadrágot
visel . a/.tilán térdik nyúló
liaros pos/.tó ruhát mellyet
zckének hívnak , es ha hideg támad tágas karú horzas gyapjúból készült köpenyegèt, melly tulajdon
kép Üláh ruha (szür), kivált télben juhbör süveget.
А' кол Magyarok nyárban
közönsegesen feieket széles
karimájú kalappal fedik»,
lábío tallarás vegett pedig
vagy csizmával , vagy né
melly tájakon boc;korral
élnek , melly áll egy da'rab
talp börböl , ennek egyik
vége a' lábhegy eltakarására szélessége szeréht öszve
van füzve, melly börön köTÜl likak vannak vágva ,
mellyeken mintegy 4 li
nea szélességü szíj vonatik keresztül, míg a' némelly durva posztóval bé
tekert láb fö az említett
talp börhöz ugy hozzá szorúl , hogy lábbeli gyanánt
hordoztathassék. A' köz
magyar Asszonyok hordanak inget a' csipöigezen alól az ugy nevezett pendelyt,
erre szoknyát, és elökotöt,
posztó lájblit , és csizmát ,
a' fejeken hordanak némely
három fertály singnyi szé
les , és mintegy két sing
nyi Cezen mérték valamivel kevesebb a' réfnél) hosszú finom kendöt. A' nötelen leányok mezítelen fövel
járnak , h'ajpk egy része fejek hátulsó ^feléh fellévén
bokrozva más része pedig

—
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a' hátokon hosszan fiigven,
A' ga/.dagabbal'i innepeken
hordanak egy hirom újnyi
szélességü tafotával vagy
bársonnyal bé vont, és dra
ga kövekkel, és gyöngyökkel kirükott pép koronát
a' hajokon a', hálulfon , ezen korona pártának neveztetik , de miolta a' ha¡lenyírás Szokásba kezdett
jönni ezen párta is ritkábЬап hordoztatik , miyel kopasz fön nem viselhetni. A'
Székelyek ruházatjok máskép ollyan mint a' Magyaroké , csak ezen kolombséggel , hogy a' fobb rangú
Székelyek mentéjek közön
segesen rövidebb mint a'
Magyaroké, mert ezeké térdig, amazolié pedig a' csipöig ér , szakált nem hor
danak de bajuszt igen. —
A' Szászok' ruhájok kétféle
régi, és uj ; amaz az öre- •
gebb pol^ári személyeké,
fz az ifjabbaké , tudósoké,
és tisztviseloké ; ezen utolsó egeszen az ujabb német
franczia öltözet, az elsö tulajdonképen Magyar - török. Az' Ôrmények magyar;
az Oroszok , oláh , a' Ráczok részint magyar , részint görög, részint német
ruhát hordanak. A' Görög,
és Oláh kereskedök asszonyaikkal eggyütt részint
görog részint német ruhát
viselnek. A' Zsidók részint
németet, részint törököt,
Az Oláhok hordoznak hosszú és tágos inget, melly nékik sarkokig érne , ha szíj
vagy kék gyapjú övök ál
tal fei nem huznák, melly
mindazonáltal térdekig igy
lenyulik ; viselnek tovább
gatyát , hocskori , zekét,
szürt. Télben viselnek némélly rövid juhbör mentét
is. Az Oláh Asszonyok öl-
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tözete áll , tulajdonkép csak
egy hosszú ingbôl , mellyet
posztó vagy gyapjú sinor
övvel Öszve szorítnak , karíát Öszve ránczolják és öszve
kötik , a' mellynél tágos
nyilása van; ezen ümegre
azután elöl hátúl mint egy
réfnyi hosszaságú , és a'bokáiokignyúló gyapjú , többnyire kék kôtényeket kötnek : fejeket fejér hoszszú
kendöbe tekerik. Az ö ékességek arany és ezüst pénzek , mellyeket több sorokban a* nyakokon függve
hordoznak. — A' legnevetségesebb öltözet a' Czigányoké , kivált a' kik valamelly vsnál megtelepedtek ;
egyetlenegy Czigány páron
gyakran minden Erdélyi
Nemzetek' öltöietet láthatni; tulajdonkép magyarùl
vagy oláhul öltözködnek ;
fiaik télben félig nyárban
egészen mezitelenek.
A' Lakosokiparko-,
dások, kereskedések.
Erdélyben a' munkálúkilly
renddel következnek : Magyarok , Szekélyek , Szászok,
Oláhok ; a' kész productumok kimivelöji pedjg illy
rendel: a* Szászok, Magyarok , Szekélyek ; a' Czigányok minden mesterségben
himpellérkednek; a' kereskedés, a' Görögök Ormények, és néhány Szászok
kezében van. Sok olly ishordatik béErdélybe, mellyet
Ott benn meglehetne kapni , mint р. o, szkumpia,
tisza fa , 's a' t. ; tovább
szarvas marha, ló , juh ,
sertés , söt méz, és viasz
is , de kiváltképen bor, fökép Oláh orsz.ból , és kevés
Magyar prsz. bol. Erdélybôl
Jiihordatikgabona, barom,
szürök, kôtél, szij-gyártó,
as¿talOS) psztergályos , ko-

vács ,
lakatos munkák,
faggyú , börök , 's a' t. Á'
fö kereskedö vsok Brassó és
Szeben.
Kormány Rend. Erdély ország meghatározott
monárchiai , (egyedül uralkodási) , független öröksegítheto Státus ; meghatá
rozott : a' mennyiben , törvények' szabásában, a' Tart.
Fejedelme , és annak fö pendjei részt vesznek ; Monár
chiai : a' mennyiben , törr
vény, a'tôrvény szabásban
való rész, vételen kivúl ,
mellynek ereje szerént az
orsz. rendjeitöl végzet törvény a' Monárcha megerösítése nélkül illendö erövel
nem bír , a' végre hajtóhatalom a' Monárcha kezében
van. Tovább független , a*
mennyiben semmi más Státusnak alá nines vettetve;
utóljára orokségítheto Stá
tus , a' mennyiben Fejedelrnétol maradékira szálló örôkség gyanántbíratik. MinekutánaErdély külön vált
Státus lett volna , mindenik á' három fo Nemzetek
közül egy külön részt mint
Magyar orsz. nak mellyhez
tartóztak külön szakasztott
tartományát bírta. Az egymáshoz való erány ennyiben állott, hogy ök más
Szomszéd és Királynak jobbágyi voltak , belsö Kor
mány Rende mindenik nemzetnek különös volt. A' Magyarok a' magok anyahazájokból magyar országból
vették a' kormány rendet
Elsörök Vojvodának neveztetett. Á' Székelyek határ
örzö honnyi katonasági kormány renddel díszeskednek. .
Elsöröknek Székelyek Grófja volt nevé. A' Szászok kor
mány rendjek német Birodalmi vsi volt, Elsörök Szá-
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szok Grófjának hivatott.
De a' 15-ik Századi nyomoTÚságos idök , és azon kegye,tlensëg'gel tellyes 12 esztendök С 1326-tól 1538-ig ) >
mellyekben Zápolya János
Ferdinánd magyarorsz. Fö
Herczegétôl egész erövelkiragadni törekedett , és vaióban Magyar orsz.nak legnagyobb részét a' mostani
Erdéllyel együtt is kiragadta , kôzelébbi szôvetségre
bénszerítelték a' hárorn
xiemzetef.
Ezen túl mind a' hármakпак formás öszve gyülései
Jtezdödtek , és lassan lassan
Erdélynek mostani kormány rende támadott , midön »54a. Zsigmond János
alatt Magyar orsz.tól egészen elválasztatott , tulajdonképen való Fejedelmefcet kapott , és Fejedelemség
lett. Azi542-t61 1545-igtar; tott orsz. gyiilésekbenmeghatároztatott uj kormány
rende valamennyire, demég
нет tôkélletesen , és a' Ma
gyar Királyok magok megismérték végre 1571. ezen
tartományt Szabad Választással biró Fejedelemségnek,
a* mi a' 18. Század elejéig.
meg ismaradott; akkorpedig az Austriai Ház örökségi fejedelemsége , és utóljára 1765. nagy Fejedelemeég lett. Az Çrdély Uralkodójának ez a titulusa : Erdély Nagy Fejedelme, és
Székelyek Grófja ; ezaz Aus
triai Császár. Ezen titulust:
Székelyek Grófja MáriaTherezia vette fel a' Székelyek
kérésére , minekutána Apafi idejétôl fogva ugyan nem ,
de az elsö Választott-Fejedelemtöl Bátori Istvántól
Apafiig mindég szokásban
volt. Midön M. Therezia
Erdélyt Nagy Fejedelemség-

re emelte egyszersmind uj
Czimert ís adott. Ez áll egy
paizsból , melly egy veres
kereszt gerenda által két egyenlö mezöre osztatik , a'
felsfi kék mezon egy sas kiterjesztett szárnyokkal emelkedik testének kbzepére
esvén a' gerenda , felette.a"
jobb szegleten van egy nap,
a' balón az üjúló hold jegye. Az alsó arany mezön
áílanak két ezüst várok ; a'
paizst. egy fejedelmi kalap
fedi, melly arany koronával bé van gyöngyölgetve ,
és a' tetejét egy golyóbis.
melly keresztet tart , ékesíti. Az Erdély kormányozásában_ a' Iegfelsöbb Ur
most O Császári Királyi
Felsége I. Ferencz.
К o r m á n y - S z é k. Ezen czélra a* Monárchához
legközplebb van Bécsben a'
Királyi Erdélyi Udvari Kanczellária ; benn a'Fejedelemségben az Erdélyi Iegfelsöbb
hivatal a' Királyi Gubernium , melly áll a' Királyi '
Gubernátorból , és 12 Tanácsnokokból. Ezen Státusi és Kormányszéki Tanács
a'tartományi Kanczellariával , a' tartományi Kanczelláriussal , a' ki mindenkor Guberniális Tanácsnok ,
azután Guberniális Titoknokokkal, Concipistákkal ,
Kanczellistákkal , 's a' t. ;
most Kolozsváratt helyezteti székét. A' Királyi Erdélyi
Udvari Kanczellária tartozkodik az innensö Csapszék
utszában ( Schenken Stras
se) Bécsben , egy az Erdé
lyi Tartományi Kasszából
82.000 for. vásárlott épületben. Ezáltal közöltetik minden lehetséges ügyekben ,
minden a' N. Fejedelemtöl
a' Tartománnyal , és viszont
a' Tartománytól a' Fejede»

leramel, készit Privilegiumokot es Rescriptumokat ,
mel'yeknek a' N. Fejedelem ,
az Udvari Kanczellárius , és
a' Referendárius Udvari Tanácsnok írnakalája; a' Decretumoknak pedig csak az
Udvari Kanczellárius , és a'
Referendárius Udvari Tanácsnok , azomba mind ket
ten a' Fejedelmi pecsétnek
nevek mellé nyomásával.
Az Udvari Kanczelíária kozvetetlenül az ország Fejedelme alatt van. Ezen hivatalnak zsóldja a' tart, részérôl aa.500 császár forint.
■m- A' Királyi Guberniumnak melly a' fenn emlitett
\% Tanácsnokokból , 3 fö
Nemzetböl, és 4 nevezetesebb Vallásból áll ; széke
elöször volt Károly Fejérváratt, de itt a' 18 század
kezdetével a* Rákóczi nyughatatlansága által felbontatott ; vissza állítatván istnét VI. Károlytól, székét
Szebenben kapta, a' honnan 1790. Kolozsvárra által
vitetett. Ezen tartományi
hivatalnak hatalma kiterjed minden lehetséges ágaira a' Status igazgatásának.
Minden királyi réndeles a*
tart.Fejedelmétol j'ön az Ud
vari Kanczelíária által a'
Guberniumhoz , és ez vigyáz" az orsz. Fejedelme nevében annak végbemenésére ; tovább az említett hi
vatal a' legfelsöbb tôrvényszéki hivatal mindazonáltal szabad ennek itéletétöl az ország Fejedelméhez
folyamodni ( appellálni ).
Ezen legfelsöbb hivatal esztendönkent a' tart.tól кар
,52.328 császár farintokat ,
mindazonáltal e' csak egy
nagyobbrésze zso'djoknak,
a' más, melly sokkal csekélyebb , ion a' kamarai to-

ke pénzbol , valamint a'
Királyi Udvari Kanczelláriánál is.
Kincstár-Hivatal.
A' kiacstár hivatal azon Fe
jedelmi Kamara Erdélyben ,
melly a' tartományi adón
(Contribution kivül minden
Státus' ¡ovedelmekrol gondoskodik ; Elsörea' Királyi
Kím stár-Mester , a ki alatt
a' Kincstár-Hivatal két ágra os¿l¡k , tudniillik: azon
kamara tanácsra , melly a'
bányai és pénzbéli ügyekre
vigyáz , és Thesiurarius Regiis.in Monetariis et Montanisticis nevé ; és azon más
Kamara Tanácsra , melly a'
többi kamarai dolgokat igazgatja , Thesaurarius Regiis in Cameralibus neveztetik ; ez alatt vannak min
den Erdélyi Só hivatalok ,
Harminczados,Tízedes tisztségek , valamint az elsö alatt Vajda Hunyadon a' vasra vigyázat ; az arany béváltó tisztség Zalatnán min
den ennek alá vetett tisztségekkel együtt 's a' t.
A' Státus Jovedelme
ésKôltése. A' Státus jo
vedelme melly esxtendönként két milliomra számítatik , foly a' tartományi
adóból, melly mind a' fenék , mind egyébb jószágról
fizettetík;tovább azon jószágokból f Dominia), meliyek
az ország Fejedelmet mint
elsö nemes birtokost illetik ;
és
azon jövedelmekböl ,
meliyek a' tart. Fejedelmé
hez , mint Fejedelemhez tartoznak : a' minök , bánya ,
harminczad , vám , posta
jövedelem , só jövedelem ,
és tízed jövedelem. A' Sta
tus! kôltségek kiterjednek
külombféle politikai , törvényi valamint Kamarai
és Katona tisztek zsóldjok

ra, és más szükségekre, а'
a' tábori regimenteknél a*
többi a' Fejedelmi Kasszá- , birtokos Generál , hanem
a' ki a'Regimentnél legfelЬа megyen.
söbb , a' midön azomba a'
Katonaság. A'tartom.
пак bátorsága végett tarSzékely Regimenteknek van
tatnak regulás , és regulábegy oszt. Generálisok ^Bri
lan katonák ; e/.ek nevezgadier^ a' ki Brassóbao , és
tetnek Felkelö Nemességaz Oláhoknak is egy, a' ki
nek , és amazok állanak
Szebenben tartózkodik. ETábori és Határ örzö regezen határorzo regimentek
mentekböl. A' Felkelö ÑeI76l-töl'i704-ig fegyverkezmesség az elvégzett had utettek fel. Ha csak minden
tán széllyel mennek a' nélöt férjfiak közül egy válik
kül , hogy rendes katonai
katonává támad közel 20.
szolgálatra kénszeritethetooo-böl á lió sereg ; -ezeknek
kôtelességek a* Moldva és
nének. Tá'bori Regementek,
Oláh ország szélein nyúló
mellyek fogdosás és Verhatár lineát a' szoros áltbunk által gyüjtetnek némeneteleket ftrizni , a' hol
gyen vannak , két gyalog
azon kell gondoskodniok ,
és két lovas. Az elsôk közül
hogy senki ama tartomáeggyik a' Benyovszkyé , anyokba, vagy onnét Ervagy a' 31. és ennek öltödélybe akár portékával azete fejér, kék nadrággal ,
kár a' nélkül ne menjen ,
sárga hajtókával ; a' másik
ha a' kornyülállások szerént
a' Splényié a'vagy az 51. és
vagy a' Contumáczot (egésez az elsötöl sárga gombség meçprobâlâsàra hely
jaival , és kék hajtokájával
vagy ido) meg nem tartolkülömböz. A' Lovasok kö
zül eggyik Savoyi-Drago- ta , vagy legalább (ha. a'
"Contumácz nem szükségés)
nyos, (ezen nevetama hi
magát nem jelentette, és
res Éugennek Savoyi Heraz illendö határ vámot 's
czegnek tiszteletére mina' t. le nem fizette , és a*
denkor megtartja) , ennek
maga passzusát meg nem
öltözete fejér, fekete hajmutatta. Ezen czélnak elétókákkal ; a' másik Ü Csász.
Kir. Fö Herczegsége" Jósef
résére , a' mint a' határ li
Huszár regimentje , vagy a'
nea a' bérczeken megyen ,
regimentnek számábah a'
olly távolságra, mellyen e2dik,e' kékre öltözködik sár
gyik a' másikat láthatni ,
ga gombokkal , és veres ma
és egymáshoz mehetrii , bgyar süvegekkel (kalpak) ,
rizet hazocskák építettek,
minden gyalog regiment
mellyek egynéhány katobékeség idején áll 3000. a'
nákkal meg vannak erñsítlovas pedig 1200 emberböl.
ve , és pedig Bukowinától
A' határ örzö regimentek
a' Brassó alatt levo Tomos
áltmenetelig a' Székelyekoten vannak, 4 gyalog, 1
lovas, kétrogimentállSzétol, és innen a' Magyar orkelyekböl, kettö Oláhokszági a'vagy Temesvári határig Hunyad Várm.ben azv
ból; a' Lovas Regiment pe
Oláh határorzo katonaktól.
dig Magyarokból, SzékeAzon fenék jószágok mellyékbol , és Oláhokból. Min
den Regimentnek Kommenlyeket bírnak , szolgálnak
dánsa ( Vezér), nem mint
békeség idején zsold. gya*

Chánt. Békeség idején madirector) , 's a' t.
t
goknak kell magokot ruOskolai Elrendelés.
bázni . és illykor a/, ö UniErdélyben a* fö Oskola (Ly
formjok áll durva fekete
ceum Academicum) Kolosréklibôl , (zeke), és fejér
váratt vagyon ; ennekelsö
nadrágból , a' rékliken vanfund imenlomát Bátori Istnak a' tulajdon regimentek
ván elsö Választott-Fejedelrózsa veres , vagy zöld hajme Erdélynek , és azutáa
tókái ; egyébbaránt magyar
Leníyel ors/.. Királya tetczipôt (topánka) hordanak,
te. Ezen végre 1576 Jesuitáés magos fekete csákót. A'
kot hivott , a' kik elñseor
háborúban ruházotjok feKolos-Mónostoron Kolosvár
jér , kék nadrággal, és a'
mellett építet tek Oskolát ;
Székelyeknél rózta szín ve
késobb Bátori Kristóí Kores hajtókával, a* hol egylosváratt a' Franriscán usok
szersmind az elsö regimenth i jdani templomát és kla.Snek gombjaik s írgák , a'
tromát oda engedte nékik,
másodiknak fejérek ; az Oés az 1.^3 1 újounon fundált
ïàhoknàl pedis* zöld hajtó
Akademiának (Fö Oskola^
kával , a' hol hasonlókép az
ajándékozta Monostor , Jeelsö regimentnek gombjai genye , Bogártelke, Tiburcz
eárgák , a' másodiknak fe
és Kajánt hely.ségeket. Ejérek. A' Székely Huszápok
zután külombféle változáuniformja setétkék fekete sok érték 1698-ig. melly
balpákkal (csákó) , és sar
esztendöben ismét vissza
ga gombokkal. Az elsö S/.é- állítatott. M. Therezia 1775.
jkely regiment Stábja fekJanuarius 26-kán megbovípzik Csik S/.eredán » a' má- tette. Hozzá tartozik a' nagy '
sodiké Készdi Vásárhelyen. Universilásbéliépuleten kiA' Székely Huszár regimen
vül az úgy nevezett Nemeté Szepszi Sz. GyöTgyön ; az sek Convictusok , és a' Sz.
elsö Oláh regimenté Orlá- Jósef Semináriuma. Mind
ton , a' másodiké Naszodon. a' kettöt Bátori Kristóf szerAz esrész katonaságegy Cora- zette , amazt az ifjú nememandirozó Generál alatt век számára , a' kik itten
van, a' kinek lakjaSzeben- minekutána M. Therezia
ben ; azomban a' Generál- azt méginkább gazdagítotCommandóhoz még tartoz- ta Iakást, kosztot , és tanak két oszt. Commendán- nitást kapnak egy külbn ésok , a* kik hasonlókép Ge- pületben , némellyek csuuerálok , és különös Adju- pán a* megnyert fundátzió
tánsiik vannak mint a' ereje szerént, mások fizetéCommandírozónak ; tovább sért 60—100 forintig ; egy
néhány Generál - Majorok Piaristának fö vigyázásaa(Brigade) , kik közül min- latt a* Kir. Rector Convidennek tulajdon Adjutánsa ctus. A' Sz. Jósef Seminávan , és végre 4 Eloadók (Re
riumát ugyan azon Fejedeferent) , a' kiknek ismét tu
lem fundálta , és ezentúl
lajdon Adjutánsaik vannak.
több nemes familiáknak
A' Generál - Commandóhoz bokezüségek által olly gaztartozik azután a' Hadi- dagon elö segítetett , hogy
Kanczellária egy Kanczellá- azokon kivül , kik bizorj.a xgaa.ga.tó val , (Kanczley- nyos szám ú magokat jól vi-

sel5 ifiak számára öszvejött gyobb tudományi íntózetekasszából részesek lenni ,
ik , Collegiumoknak neveztetnek. Ezek közül a' Kalmegérdemlik, az az fundávinistáknál több tekintetre»
tziót nyernek , még más
szeftibetünö számú if)ak
nézve elsö az Enyedi ,- ez>
egynehány nagyobb rangú
30 — 60—100 forintokig lefizetvén , lakhelyt , kos/.tot
Reformatusok alatt , kik
a' Collegiom Curátorinak
és tanítást vesznek tulajdon
neveztetnek , egyébaránt
épületben ; itten is egy Píavan egy Rectora, több Pro
ristára van bízva a' to vifessor! , a' kik Isten esmérgyázat, a' ki neveztetik :
Regens Seminarii. Ezekböl tetési , Bôlcselkedményi éfi
kilátszik, hogy ha a' Con- Nyelv visgáló tudományovictusban nines , valóban kat adnak elö a' felsöbbClassisokban , a' midön az
a' Semináriumban sem lehet az ifjak egésségét eltealsóbb Cl »ssisokban nehány
meto a' tömlöcz fenekén
öregebb Tanúlók tanítanak.
sínlytfdokénél- alább való
A' Tanúlók általjában makosztnak helye. Az egész
gyarúl öltözködnek mindLyceum a' Kolosvári Fo Isazonáltal az úgy nevezetfc
pany alatt van mint Dire
TogáLusok még egy feket©
ctora alatt. Vannak benne
köpönyeget vesznek a* ma
4 oskolai karok , (facultas};
gyar runára a' Tanúlók
mindöszve 1766 voltak 844»
tudaiillik-í Torvény , Orvos , Bob selkedmény , és
A' Kolosvári , Marosvásárhel)i és Udvarhelyi Colleszép mívbéli Tanulmányi
giumok is éképen vinnak
karok , az Istenes tudomáelintézve. — Az Unitáriunyi kar, (Facultas Theo
logical 1786. Pestre , és 1790 sok' Kolosvári Collegiumok
Károly Fejérvárra tétetett,
mél'án mondatik ezen vallásbéli ftlekezet legfóbb osa' hoi most Seminarium S.
kolájának. A' fö vigyázat
Stephani nevezet alatt es
mérete» , és vannak mellet- a' Collegiumra két legnate egy Regens Seminarii , 4 gyobb tekintetü Unitáriusoknál van, kik Curato—
Prof. , és mintegy 3oNevend.
roknak vagy InspectorokA' Gymnasiumok a' Vallásbéli felekezetek szerént nak neveztetnek. A' felsöbb
Classisokban bt Professorok
eloszlanak: Katolikusokra ,
az alsóbbakban pedig 8 ÖFejérváron , Marosvásárheregebb Tanúlók tanítanak.
lyen , Csik - Somlyón , Szebenben, Udvarhelyen, Kan- Az Unitárius tanúlók tulajtàn , Beszterczén.
Görög , don öltözetekkelmegkülömböztetik magokat , ez áll
egyesültre :
Balásfalván,
egy hosszú setét kék poszReforma tusokra , Enyedeu,
Marosv,ásárhelyt,Kolosv'árt, tó mentébol, mellyet togának híynak . és a' melly aés Udvarhelyt. Luteránusokra : Szebenben , Brassón, latt setét kék posztó DolSegesváron , Medgyesen ,
mányt, mellyre fekete ször
Beszterczén. Unitáriusokra, öv vaa rá tekerítve , horKokosvárott , Tordán , Szédoznak , valamint ugyan akely-Keres/.túron. A' Kál- zon setét kék színú magyar
nadí'ágot is , és három szegvinistáknak , és Unitáriusoknak ezen említett na- letü kalapot. A' Tardai Col-,

legiumnak egy , a' Székely
Kereszturinak pedig 2 In
spectora vagy Curátora van.
A' V a 1 1 á s о к' e 1 г e ndelése. Erdélyben 4 fo(privilegiált) Vallások , es két
mellék (csak szenvedtetnek)
Vallások vannak. A' fö Vallások elösztfr a' Római Katol. Religio az Erdélyi Püspök alatt , a' ki egyszersmind Suffragáneusa a* Kalocsai Erseknek , az о Püspöki Széke , es Káptalanja Károly - Fejérváratt van , de
mint Guberniális Tanácsnok most Kolosvárt lakik ,
utána következnek több
Kanonokok, Archidiáconok,
és Plébánusok , több Klastromokkal , a' minök az
Antoniánusoké , Franciscánusoké , Minoritáké , Piaristáké ,
és
Sz. Ursula
Apáczákkal. A' 17, Században a' Klastromok Erdély
ben kettoig1 lefogytak vala, de a' 18. Században ismét 51-ig szaporodtak, ezen
szám eltorültetvén 1773. a'
Jesuiták Szerzete hattal kissebbedett , és 178.3- II. József alatt ,5. férjfi , és 1 . Apácza Klastrom megszüntek , és így máradtak még
37 férjfi , és 1 apácza Klas
trom. Az Antoniánusok Erzsébet városán , Basiliták
Balásfalván , Franciscánusok Stephaniták Csik-Somlyón felsö Csík - Székben ,
Mikházán Maros-Székben ,
Szárhegyen G3r-ergyó-Székben , Esztelneken Háromszékben , Udvarhelyen, Szebenben , Brassóban , Medgyesen, Szászsebesen, SzászT^ároson , Kolosváron , Fogarason , Vajda Hunyadon,
Tordán , Toroczkón , Széken Döboka Várm.ben, Hátszegen. Sz. Ferencz Szerzetebéli Bulgárok-.Fe jérváratt,

Alvinczen , Déván , Koros
Bányán. Minoriták Beszterczén, Kolosváratt, Kantán , Szilágy-Somlyón , Marosvásárhelyt , Nagy Enyeden. Piaristák : Kolosváratt,
Beszterczén. Sz. Ursula Apáczák Szeben. 1766. találtattak 93)i35. Katolikusok
a' 153. Plébániák közül 11g.
világi Papok , 34. Szerzetesek provideálnak. Ugyan
azon eszt.ben azokhoz tartoztak még 116958 Görög
eggyesültek , és 1772. 119230,
ezek a' Fogarasi Püspök alatt vannak , ki az elsö
lakjáról ugyan így neveztetik , de most Balásfalván
széke. Ez is SufFragáneusa a'
Kalocsai Érseknek. — Második privilegiált Vallas a'
Reformáta, 176Ó. 140043 lélekkel , egy Superintendens
alatt, az egész Superinten
dencia megyékre oszlih ,
ezek Parokiákra. Minden
megyébôl választatik ugyan
azon megyéhez egy ugy nevezett Senior mint Elsör ,
és egy Notárius. A' Super
intendent bl Seniorok választják ,
kit azután a'
Nagy Fejedelem megerösit.
Harmadik privilegiált Val
las a' Lutherána , 1766.
130884 lélekkel , egy Super
intendens alatt, A' Superintendentzia Káptalanokra,
ezek pedig Parokiákra oszlanak. A' Káptalanok Elsöri Dechanok , ezek választják a' Superintendenst ,
melly választást azután az
Ország Fejedelme helyben
hágy. Negyedik bévett vallás az Unitáriusoké , 1766.
28647 1789-ben pedig 31921
lélekke!. Itt is mint a' Reformátusoknál, a' Seniorok
v. Archi-Diaconok választják a' Superintendenst, 's
a' t. no. Parochialis és 54.
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filialis Eklezsiákkal. — A'
cinae, kell lenni , azután
három utolsf' Vallások köa' kerületi Seborvosok , és
zül mindcniknek vagyon
a' kerületi Bábák ; azoraban
egy Fö C&isistoriuma is ,
ezeken kívül vannak még
melly a' Superinitndensböl,
más practicus Orvosok és
a' jelesebb Lelki Pásztorok
Bábák is, kivált a' vsokban.
közül egynehány ból , és viAz Oláh országba és Mol"lági személyekbftl áll , vadovába vivö szoros áltmelamint az All - Consistoyuneteleken vannak a' Contumatz ( ragadó nyavalyatiszmok is.
titási hely) hivatalok. PaAzon Vallások , mellyek
tikák vannak nem csak a"
csak türetnek , elöször a'
nem eggyesült Gürog Vallas,
vsokban , és pedig 3—'4—5,
1766. 444219. 1772-ben pedig
hanem tóbb mvsokban is,
558076 lelkekkel. Egy Püsmellyeket a' kerületi Orvo
sok gyakran meglátogatpök alatt egy ideig a' Molnak.
Némelly helyeken t
dovai és Oláh országi Püsmint р. o. Brassón van holt
pökkel tartottak , e' szenvizsgáló is , a' ki hasonló.telte fei Papjaikat , azulan
a' Budai Püspökkel , mig
kép Medicinae Doctor, v.
Seborvos, kinëlt engedelme
végre 1784. tulajdon Püspököt kaptak , ennek hálala
nélkül általjában 48 ora eólta a' Vajda Hunyadi Arlött a' holtat nem szabad
chi-Diaconus gondoskodik a'
eltemetni , (mert egyéb aránt a' Királyi-Gubernium
Megyérôl. 991 Plébániai állanak 29 Archi - üiaconok
rendelése szerént 1811, Sept.
alatt , és nagy s/.ámú Pó3-án semmi esetben 24 óra
pák alatt, a' mint ök neelött nem szabad elte
vezik. Másodszor a' Zsidó
metni).
Vallás két Sinagogákkal KáPosta Ügy. A* fö Posta
roly - Fejérváratt , de csak
mester Erdélyre nézve is
egy Pappal , a' kinek tudni
mindenkor a' HerczegiPaar
kell Zsidóúl , Németül , és familiából a' legöregebb r
Göfögül ; mivel effyik Si*
(most Herczeg Venczel Jánagoga a' német, a' másik
nos) , de a' Posta Ügynek
a' török Zsidókra van in- kö/.vetetlen elintézete a*
tézve. A' Zsidóknak ugyan
tartományi Guberniumnál
nem szabad Erdélyben mávan. A' fö Postamester alatt
«utt(tartózkodni Fejérváron van a' fö posta igazgatási
kívül, mindazonáll al csak
hivatal Erdélyben , mellynem mindenhol találhatni
nek s/éke Szebenben.
rájok.
Helységek. . Magában
Egé.sségiÜgyeletek.
foglal il. szab. kir. vsokat,
Egy tartományi Fö Orvos ,
66. mvsokat, 2566. falukat,
mint elsö Orvos , és minden
és 52. majorokat.
orvosi ügyeleteknek igaz- Ercfholm , 6 együtt f'ekvo kis
gatójá vagyon Erdélyben
szigetek a' keleti tengeren
állítva. Alatta vannak kü2 mfd. Bornholmtól. A' két
lönösen azon Orvosok, melnagyobbakon ,
mellyek
lyekkel minden kerület bir,
köztt a' keleti tenger egy
szep kikötöt forra ál, van
és a' kik kerületi Orvosoknak neveztetnek , és minnak örzö várak;ezek a* mappán Christians-Oye-nek is
nyájoknak Doctores Medi-
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neveztetnek. 1. Christian- dik Lajost megkoronázta ,
'3 a' Törökük eilen hadakosoë.
Erding , Aerding , (48o 18' 2,
zásra 20000 aranyokkal segítette. Lak. 4)láhok eleÉ. Sz. 29° 34' .5.3" K. H.)
élelményes
vska
Bajor gyesen , egyesült hitiiek és
orsz.ban Isar Iter. ben Sempt kat. Nevezetes hutáji , jó
fonal , mellyben a' Prey- határja, 's szülei vannai ;
singi Grófoknak szép palo- ha i dan
meg volt
erötájok vagyon; 260 h. 1600 sítve.
1. kik takácságból timár- Erdùd, hegyVer&czeVárm.ben,
ságból , és eréis gabona ter
Slavoniában , Es/.éki jár.
mesztésbol táplálják magoban , egy dombon Duna
kat. Helye a' tartományi mentében, F. U. Csepini Atorvényszékhek és Számtardamovies fam. Lak. egyetóságnak.
sültek és kat. volt egykor
Erdingen- Aloes, Bajor orsz.ban
erosége is , mellytöl maIsar ker.ben a' Müncheni
iglan a' Pálfy familia, Ertart. türvényszéktol Vohdödi nevet visel. Jó szölö
ringtöl egész Moosburgig
hegye vagyon. Számlál 290
lefelé kiter jed , és vagyon
kath. és 4ao ó-hitü rácz lak.
néki 74176 napszámi térsé- Dáljának filiája, mellytöl
ge. A' föld többnyire köxpl orányira távozik.
veccsel, és fôvénnyel öszve Erdôdka , igen elszéllett falu
kevert fekete laphely.
Arva Vrm.ben Namestói jár.
Erdö Bénye , mvs Zemplén
ban , Lengyel orsz. hatáVrm.ben , Tokaji jár.ban ,
rán , Kubintól 12 ora BeszLiszka vsától 3/4 ora , erkéd hegye alatt, mellyet
dös helyen. F. U. Szirmay Lengyel • Koloniák lakják
Uraság. Lak.
leginkább
107,5 kath. és 3 Zsidók. PajMagy. kath. , és némelly
táik , 's marha ist.állóik
ref. ; szöleji nevezetesek , 'a többnyire a' falún kívül
hatátán néha drága kovek
vannak egy mástól jól táis találtatnak.
vol. Neveztetnek Volwarkinak. Itt bizonyos nemü oErdö St. György, Gergeswald
Gyergyó , mvs Erdélyben ,
laj , és sok szekérkeno kéSzékelységben , a' Marosi
szíttetik. G. Erdödinek Arszékben , Szovati ker.ben F.
vai Uradalmához tartozik,
U. résszerént G. Teleky ,
itt keletkezik az Arva
résszerént két más nemes
folyó.
fam. Lak. Magy. és Oláhok, Erdôk osttályb , eggyik a' volt
refor. és ó hitüek tulajdon
nagy Francz. bir.nak osztáplébániájokkal.Küküllo pa- lyai közül , nevét nagy ertak nedvesíti határát, Nagydôségeitol kölcsönöze , és
kenatñl 1 ifl óra.^
a* Luxemburgi Herczs.böl
Erddd , (470 37' 42" É. Sz.) mvs
formáltatott ; nagysága 122
SzathmárVarm.ben.Kraszna
□ mfd, foglalt 226000 1. Kököri járban , Szathmár Né- vetkezö 4 Luxemburg, Neufmetitöl 3 ora. F. U. G. Káchateau , Bottburg , és
rolyi, hajdan Drágfi hires
Diekirch kerületeiben 28
nemzetség birtoka , 's szükant. és 383 kozséget számletés földe Bakacs Tamás
lált. Most Luxemburgi N.
Esztergomi Erseknek, killHerczegség név alatt eggy.
Bel

JBelgiom kirs, tartozik. Fö
gyüIErfurt , Herczegség Thurin^
vsa Luxemburg.
Erekli ,vs AnadoliTörök tart, giában, Gera f'ónál; a' Prusban kis Asiában , az ó He- szus hatalom alatt. 16 Q
racleanak maradéka , egy mfdet és 41680 1. számlálá,
kellemetes helyen, jó ha- temiékeny , Unstrut , Gera
jócsinálással, és nagy für- és* más fóktól öntöztetett
tart. A' fö vsa
fogáesal.
Eremitage , Einsiedeley , kö- Erfurt , Erfordia, Hieranofor' lönösen derék mulato hely
dia, 0=> 59' 8" É. Sz. 98°
£/4 óra iárásnyira Bayreuth- 42' 22" K. H.) régi nagy,
és « feileg váraktól ugy
tól. Kiterjed , részint egyenesre , részént hegyekre* mint: Petersbergtöl, ésCya' természeti és mesterség- riakusburgtól oltalmaztagel csinált ékeségek igen tott vs, Gera fónál 3 36 h.
16580 1. A' kath. vagyon itt
kellemetesítik ezen derék
térséget. Külombféle osz- 1 Collegiumos fundátzió j ok,
9 kl. 4 tempi, és 3 kápol.
tályokat foglal,mellyek köA'Luther'követöjinek 9 temzûl mindenik valami ujat
plomok ; a' káptalan temmutat : nézésre méltó muplom' tornyában Vagyon
latí lakásokat, gyönyörü
egy 275 mázsás harang. A*
ví/л mesterségeket , régi edényeket , rendképeket a' vsnak vagyon egy jól elintézett Universitása , szép
külombféle mesterség mívekonyvtárházzal , különös
seinek , Hollandiai melegkonyvtárral
a'
terméágyakat , narancsos kerteszet visgálók' számára ,
ket , Herczegi vsqkat , és
füvész kerttel , test bon-'
még más sok lakásokat, kel
tó hellyel, és csillag vislemetes kinézéseket, bargáló toronnyal ; tovább va
langokat , templomokat ,
gyon egy kath. és egy luth.
két sor fák küztt való sétáGymnasiuma , egy Akadeló helyeket 's a' t. 1718
Gyprgy Vilhelm Mark-Gróf miája , hasznos tudományok végett , azutángyap. által kezdetett el építetni.
De ezen nevezetes helyböl ju , pamuE , selyem , ec/.et,
bör , és más fabr. Kereskemár csak csekélység van fen.
dik izaccs.sl , ánissal , répa
Eresina, Elerena, Arevu, Spanyol orsz.ban , Casliliaha- , maggal , olasz koménnyel ,
mubtárral , czipóvel, és a't.
tárán , Sierra Tablata bér1808 October holnapban a*
czekból fakadó , és TordeFranczia és Orosz Császásilás felett Dueroba fó víz.
rok , a' Szász és Bajor KiráEretria , Chalkis után legjelyok, és más sok fö személesebb vs volt Eubciában ,
sok szállítmányokat bocsályek itten öszve jöttek.
tbtt ki ; régi neve volt Me- Erga , Ergaba , helys. Argob
lter.ben . melly Og Baszalaneis , máskép Arotria.
Volt Eretria Phthiotisban nil ák Királyáé volt. 5 Mós.
3.4. Gerasától ny.rai.5mfd.
és Hestiaetisban is.
Erft , nagyfó, melly Eifelben Errers j kis fó felsö Rajna
Francz. oszt.ban , melly a*
keletkezik , a' Jülichi Herczeçségen keresztül(V volt Vogesi hegyekböl jön , , és
Straszburgon felyüllllfób»
Ruhr oszt.lyan JClevébe foly
szakad.
és Reussnál Rajnába veЦйВ. LEX. II, OAK.
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Ergetz , kis , Svájtz orsz.ban • siában Kaukasus es Ararat
Sitzgow tart. ban Augstnál
hegyek köztt; vagyon egés
ségés levegöje, a' sok hea' Hajnába fó viz
Ergaltsbach , kis mvs also Bagyek miatt hosszú a' tel,
gyakorta
még
Aprilisjor orsz.ban Isar ker.ben.
Ergael, darab tart. Svajtz orsz.
ban is vagyon hó , de másban,melly Biel megettNeufkép termékeny a' földje ,
chatel
Herczegségig kinagy bösege vagyon a' gyüterjed , es elöbb déli Immölcsböl , gabonából , kert
merthalnak is neveztetett.
zöldsegböl, fa gyümöl(-sbolr
A' lakosok minnyájan réf.
drága borokból 'st. ef. vanes 8 plebániára osztattak,
nak hallal bövelkedö tavair
többnyire Francz. nyelven
és fóji, mellyeknek pontyai
és pisztrángjai különösen
beszélnek.
Erfiamna , tart. Marokko orsz.
tetszetösek. De az elöbbeni
ban , mellynek fö vsa Ma
pusztításoknak vannait még
szomorú nyomdolu. A' fö
rokko.
£ri , Caeres, kis fó Pápa birés régi lakosai az Ürmétokában Olasz orsz.ban t
nyek , a' fö vsa
Bracciano Hers, gen ált foly- Eriwan , Ervanum , (4°° 2o'
ván , Civita
~" " Vecr.hián fellül É. Sz. Ó2=> 20' К. H.) mellyet
3 mfdre Toskánai tengerbe
Zanghi fó keresztül foly , egésségtelen, de^nagy térsészakad.
Erich, Grossenerich,vska Thugen egy kastéllyal , mellyringiában , Elingen tisztségben a' képviselonek paloben , Helm fónál, 2 mfd
tája vagyon , több temp'loSondershausentöl, tartozik
mokkal, egy nagy fákkal
a' Schwartzburg- Sonderskörülvett, és boltozott porhauseni Herczeghez.
téka rakó hellyel , és deszEricsberg , Gróf Gyllenstiern
ka boltokkal körülvettpijószága Svéd Südermannacczal a' testi' gyakorlásokland tart.ban szép Para , sok ferdökkel és néhány
lotával , és nevezetes pötnevezetes utazó seregekkel.
tögetett márvány bányával
Lakik itt egy Püspök , a'
Eridano , egy os*t.nak nevé
kézi mesteremberek a' külLombardiai Kirs.ban ; Po
só vsban laknak. Selyem,
nevezetü osztályb.
és szölö mívelést üznek, és
Eriels , 1. Oerielz.
ezekkel nagyon kereskedEríe ttí , északi Amerikában
nek. A' jól épült erosségCanadában 70 mfd a' hosza
nek kerületében vagyon
és 20 mfdön felyül széles ,
4000 lépés , mint egy 500 h.
'600 □ mfd nagy , több szi3 magas köfalai és ugyan
getekkel , mellyek csörgö
annyi vassal béborítaíott
kígyókkal tele vannak. S.
tornyai, közel ide vannak
Clair által Huron tóval öszaz Artaxata tôredékei.
ve kapcsoltatik , a' Niaga Erkelens , Herculum , Hercura fón által pedig az Onta
Ianum , kis és ré^i vs -Jurio, tóval. Ezen keresztül
lichi Herczs.b., Rürem ondm egy a' határ felsÖ Cana
hoz 3 mfd. 2230 1.
da , és észak Amerikai sza- Erla , falu a' Szász érczes hebad statusok köztt.
gyekben Schwartzenbergi
Eiiwan, Iran, vagy Persiai
tisztségben hires a' vasbéArmenia, tart. nyugoti Pernyákról.
-
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grlach, Cerlier vska. Svájtz Erlenbach, helység a* Simmeri
orsz.öan Bern kantonban, völgyben Svájtz Bern kant.
Ziel íónak Biel toba folyásá- ban , vannait nagy ló vánál , és Jolimont hegy al- sárjai.
lyánál egy hegyi épülettel. Erlenmarkt , 1. Egerbegy.
Eríach , Urod. és hely Swar Ermeland , egykor Püspókség,
tzenbergi Grófsban, Fran- most pedig keleti Prussziai
koniában, i kat. és evang. tart.a' Braunsbergi,és Heilsbergi ker.nek ¡ó darab réplébán. 's kastéllyal.
Erlach , Urod. kastély és törsze, 74 □ mfdnyi térsége vavényszék fei. Austriában G.
gyon , 1800.ban 1 1349.3 1. A*
Weissenwolfé.
Püspöknek vagyon 24000
Erliif, fó alsó Austriában ,
taller ki rendelt jüvedelrne,
melly nagyra, és kicsinyre lakását tartja Heilsbergben,
osztatik. A' nagynak a'í'or
vagy Frauenburgban.
rása vagyon az Oetsch hegy Ermenonville , falu, vár, mulatóx
erdocskeOÍse oszt.banFrandéli oldalán , és Pechlarnál
czia orsz.ban egy erdöben ,
a' Dunába esik. A' kis Erlaf keletkezik , dél ñyugot
1 ifz ór. járásnyiraSenlistól ,
koztt Windhagnál a' he10 Francz. mfd Páristól ; a*
gyekben , és Weinzierlen
római módra készült mulafelyül a' nagy Erlaííál ösz- tó erdocskében élte utolsó
esztendeit ama hires Rous
ve foly.
Erlangen, C49O 35' 36" É. Sz.
seau , és egy fejér mályva»
28o 43' 39" К. H.) vs Bajor
szigetben nyugosznak az o
orsz.ban Rezat ker.ben, nem
hamvai.
messze Regnitztöl , 6 és új- F.rment , l. Arment.
ra, v. Christian-Erlangen- Erms , fó Würtembergi királyre osztatik , vagyon több
ságban melly 1 óra járásra
mint '800 háza és 16000 1.
Urachon felyül Albnál keegy hires Gymnasiummal
letkezik, és 1 mfdre Nürtin
öszvekapcsolt Univetsitása,. gen felyül Denzlingennéí
betegeket-gyógy. intézettel,
Nekárba foly.
füvész kerttel," ChemiaiLa- Ermsleben , vs és fö hely ha
sonló nevü oszt.ban Blanboratoriumal , 's a' t. Aa
kenburgi ker.ben Halberorsz. torvényszék', és Számtartóság' helye , vagyon to- stadti Her.ben, Hannoverában. Selke fónál 1 templomvább szép vára, evang, temmal , 321 tüzhellyel , 1590 l
ploma, harisnya, kalap.bör
derék festö mühellyel, saítesztyü , tükör , karton ,
létrom fozéssel , és nagy
gyapju , tobák , és bór fab.
len termesztéssel.
vashámora , tükör koszorülése , 'sa't. vagyon derék Ernausch , 1. Ehrenhausen,
kereskedése.
Ernée , kis vs Mayenne FranErlau , 1. Eger,
oszt.ban, egyhasonló nevü.
Erlauf , vas hámor , felsö
fónál, melly nem messze LaStájer orsz.ban Brucki ker.
valtól Mayennébe megy.
ben, egy rettenetes puszta Ernsbach , mvs Hohenlohetarkban, a' Zelli, és Gems
OehringenHerczegs.ben Rocher fónál 120 ház. papi
havasok köztt. Az ide köros malommal , vasházel fekvö hasonló nevü tó
választja el Stajer orsz.t az
morral , melly áryukat ,
üstpket ,
mozsárokat д
Austriától.
12 *
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készít , és egy réz hámorve-zamky Ujvarínum, népes
ral, a' hol veres, és sarga priv. mvs Nyitra Várm.ben,
réz edcnyek készitetnek.
és jár.ban. Nyitra vize melEmsdorf, falu az Auetriai Silett , délre Nyitrától öt ora.
leziáuan, Tescheni ker.ben,
F. U. az Esztergorni Ersekegy kath. tempi., egy eség , 5625 1. elegy esek , kat„
vangel. Ekkiezsiával os- tulajdon pléb. Franciscakolával,egyUrod mi várral,
nusok klastromával, es Norékesség és mulato kerttel e- malis iskolával. Az Erselú
gyütt 146 h. 970 1. .
ház , 's itt levo vár a' jó
Ernsdorf, falu Prussziai Silemalraak említést érdemelziában Reichenbachí ker.
nek.
ben 1618 1 karton , parkál Ershausen , plébániás falu és
és rása szüvésseL
egy hasonló nevü oszt.nak
Ernstbrunn , mv? Austriâbaïi fóhelye Heiligenstadt ker.
Mannhard hegyén alól fek- ben, Harz oszt.ban Westvö fertályb., egy Uri várral,
falia Királyságban 3 nemes
plébániával és 108 h.
kuríával , 114 h. és 428 1.
Ernstthal, falu 40 h. Cseh or- Erstem, Erstheim , (48° 25'
szágban Bidschowi ker. ben,
22" É. Sz. 25o 20' 11" K. H.)
vagyon egy vas hámora 2
vs 111 fónál, az elobbeni
magas kemenczéje , és egy Alsó-Alsatiában a' mostani
fegyverhámora.
alsó Rajnai osztályban 226
Emstthal, vs S< honburgi Uro- h. és 2344 !• és dohány terdalomban Glaucha megett,
mesztéssel.
Szász Királyságban , 250 h. Ertelsen , 1. Arzen.
1954 l. len, és pamut szö- Rrtholmen , 1. Christiansöe.
véssel.
Ertve¿de,vs a' voltSchelde oszt.
Eropia , igen kis Királyság ban egy. Belg, orsz.ban, 236a
alsó Senegambiában kozép lak.kal.
Afrikában egy hasonló ne- Ervy , vs Aube oszt.ban Fran,
vü iöhellyel Ergina fónál.
orsz. 265 h. 1925 1,
Eruy k-Chatel, vs Francz. orsz. Erxleben , plébániás falu, és.
ban Aube oszt.ban, bor,
egy hasonló nevü oszt.nak
kender, és len termesztése ,
fó helye Neuhaldenslebeni
és gyolcs szovése vagyon.
ker.ben Albis oszt.ban a'yolt
Erpel, vs Ilajnánál Rajna és
Vestfalia Kirs.ban 3 nemes
Mosel Francz. oszt.ban, terkuriával , 134 tüzhellyel,
mcsz't jó bort, melly Bleiés^ôço 1. •
chertnek neveztetik.
Erymanthus , Elis és Arkadia
JËrrif, vagya' kis Atlas, hegy köztt ész.ról Alpheos vizéláncz Barbariában északi A- be folyóviz.
frikában , melly a' Gibral- Erzberg ,
fj/iggóleges
litari uttól egész Bonaig a'
niában 400 lábnyi пгаpart hosszán, némellykor
gos hegy, felsö Stájer orsz.
nehány mfdnyi távolságra banBruckiker.ben.Vordernkiterjed.
berg , és Eisenerz mvsok
Errif, tart. Fez Királyságban
köztt; a' kozép ált' méróje
északi AfriLában a'tenger- tesz 9f)0, és az b formátlan
nél , a' hol Penon-de-Velez kerülete 6000 Láchtert fogegy kis Spanyol kastély yalal. Egy ki meríthetetlen
gyon.
vas bánya. A' bányászás a'
Ersek U¡v ár , Neuhäusel , Ne- két ellenben levo oldalán
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a' hegyne"k üzetik. Dél felé
zött fejér , szürke , és viola
és del keletközttj nevezteszínü porczellán földet is ,
tik Vordenbergi bányás/.at- azután agyag foszló követ,
iiak, ezt üzik több eggyes veres mészkôvet , banyavitöbbnyireVordernbergi mvs- rágot, Gypszet, daráskóvet,
ban lakó birtokosok, min- vagy kové vált mohát. Fdenik a' maga kôltse'gére, zen vasbányának eredete
és a' maga nyereségére; e- legrégiebb idökböl való , és
zen ал oldalon számláltat- hihetóképen már a' Rómaiaknál is esmértetett.
nak 14 olvasztó kemenczék.
Eszak felé , és észak nyu- Erzen , Arzen, Ertelsen, helvs. got köztt , neveztetik In- a'volt VestfalifiiAller oszt.b,
nerbergi mivelésnek ; eztü- Hümme fónál , és Wesernél
zi Eisenerz vsban levö ugy
127 ház. i plébánia tempi.,
és
nevezett bányász társasság - -SupeemtendenséggeJ ,
hözönseges kôltségen , és
sárga réz bányávál.
Itözönseges nyereségre. E- Erxerum , Arzerüm ArzanRum , Basaság Tur'komanzen bányász társaságnak vagyon 6 olvasztó kemenczéniában , mellynek egyenetlen nagyobb , és küzép ,
je , mellyek az elôbbéni
14. esztendökben évenként részét a' Török Armenia 260000 mázsa vsnál többet nak déli része foglalja. Itt
iizettek. A* darabos vasból kelfttkezik , Eufrat több It icsiny patakoknnk , es fóklett aczélnak , rudvasnak ,
nak egyesülésébol. A' lak.
és bádognak értéke 1 }fz
száma tesz 120000, kik kömilliom forintokra számzött ^ooooTorökök, 60000 ürláltatik, mellyekböl az ormények » és 10000 Görögök
ezágban alig szükséges 1/2
vannak. Ezen tart.nak Ramilliom. Tnlältatnak ezen
sája Béglerbég<-zímet visel,
liegyben csornokos es üreés 150000 tall, jövedelemmel
ges Labyrinthusok , a'többir. 14 Sandschakságra oszbiek köztt vagyon egy Sinobel nevezetü barlang , tatik ezen Basaság. A' fö
mellynektöbb mint /joLafeh- vsa
ter a' mélysége. A' termé- Etternm, (39O ¿8' 35" E. Sz.)
vs termékeny eíyenességszettöl formait barlangok
ben Eufrat forrásaí köztt,
köz&l, az ugy nevezett kincs
egy sor hegynek tovénél ,
kamara különösen nézésre
melly ugyan nagyon kitermelló. Ezen áldott gödrökjed ,^de roszul épültt. Ketnek fó nemei ezek : aczélkö vagy Pflintz külömb- tós kofalakkal vagyon kcrül véve, vagyon 2,5000 l.kik
féle nemekböl , idös vasköközött 7—гЗооо Ôrmény hiböl néha termes czinobrit'üek , 500 kath. Ôrmények
ommal, vas més'szel, verés .500 Göröffök vannak , a*
mekkel, vagy kristály for
többiek Törökök , kik s; к
ma vasércczel , vasfénnyel,
réz portékákat készíten*k ,.
fekete üveg fejekkel , bormellyekkel valamin t esry bisó ércczel, sárga rézzel ; tozonyos nyést fainak börivább találni Spátot, és hevel 7 nagy kereskedést üzgyi kristályt" , torfát * és
rend kívül való szép feiér nek. Lakik itt egy Basa ,
kinek Beglerbég 17.irne.ya-.
vas virágos , külömb féle
gyon. Azon kívül ь$у Ür
agyagnemeit, a'többikö-
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Tnêny Ersek és egy Görög vs szép várral , egy" hegyert
Püspök. Ezen varos rakoAlberche fónál , Spanyol
Toledo tart, ban, egy Herdó helye az Indiai, Persiai , és Bucharai portékákczs.nek fo helye , vagyon 4
nak.mellyeket a'Karavanák
külsó vsa , 4 plébánia temBagdádból Georgiából , és ploma ,
egy kollegiáta
templôma, és 3200 1.
Persiából ide hordanak , a'
korül fekvô tájéknak sok 'Esch, kis vs Urod. és vár Lufája, de tobb réz, és ezlist
xemburgi Herc.ben Elz fó
bányája vagyon,
nál.
Erigr.birg'i Kerület
Szász Aichelberg , vár, és Urodalom
Királyságban ,
Lipsiai ,
Austriában , 3 mfd. LintztölTraun Grófhoz tartozik.
és
Meisseni kerülettel ,
Cseh országgal , Voigt- Eschelkam, mvs Bajor orsz.ban
landi , és Neüstadti kerü
Regeni ker.ben , Cham vilettel , Reuszi Urodalmak- zénél , 45c 2ak.
kal, és AltenburgiHerczeg- Eschellohe , mvs Bajor orsz.
«éggel határos, 102 i/i[3mfd ban Isar ker.ben, egy hi
a' térsége, mellyet 434021
res ásványos forrással.
emberek lakják, Mulda'és Eschenau , helység Bajor orsz,
Zschoppau vizekkel öntöz- ban ílezat kerületben , egy
tetik. A' legmagasabb hegy várral.
a* kis Fichtel hegy febö- Eschenbach, vs Bajor orsz.ban
Wiesenthalnál 3731 iáb a'
Main ker. Naabe fónál 161
h. 440 L egy várral , a' tart.
tenger lapon felyül. Ezen
ker. nevét veszi ércczel igen
torvényszéknek helye.
gazdag hegyektöl, mellyek- Eschenbach , mvs , Bajor orsz.
böl esztendonként ^ezüítbt ban Rezat ker.ben «6o h.
f60000 markot) rezet , czint, Eschenlage, falu Gothai Her
.¿1 mot,
.¡ti. 400 lak.
1-1.
czegségben 124. ház.
¿1
vasatJ. , kobáltot
vizmutérczet , egérkbvet
vannak kobányáji , és izacs
's t. ef. szednek , és 12000
termesztése.
bányász ember mincíen nap JEjfAi/i/Äa/,völgySvaicz orsz.b.,
Sabaudiai határon ; laknak
kívantatik , sok lakosok
készítenek bádog edényeket
ittsok kés kovácsok. Ebben
c.sipkét (16000 ember csipkevannak ezen helységek :
kötesböl el), gyapjút , paThum , Bondozula , Pontmutot , és lent fonnak, a'
may és Grevola.
fo vsa Freyberg.
Escherndorf, falu a' volt WürziLsaro, kis fó Calabriában Náburgi Nagy Herczs ben Main
poly Királyságban , melly
fónál, 365 lak. vagyon szölö
Crotonánál a' tengerbe foly.
termesztése.
Esbus , Hesbon , Chesbon , Si Eschershausen , mvs , és egy
chern Ammoniták Királyá- hasonló nevü osztálynak
nak lakhelve , 4 Mós. З2.
föhelye Eimbeck ker.ben ,
37. melly Kuben nemzetsé- Leine osztályban Westfália
gének jutott Jos. 13. 17. jeKirs.ban Leine fónál 1 temles hegyen épült /s , Jeri- lom. 120 ház, 72,5 1. kik fnchónak áltellenénen. Jor
képen gyolcs szovésbol éldán vizétol 20 mfd.
nek , 3 ország vásár esik itt.
Escala , szoros út , Cataloniá- Eschilstuna , v. Carlsgustavsban Spanyol orsz.ban Ro
stadt , Svéd vs 1100 lak.
ses tart.ban.
Südermannland tart.ban ,
Sitatona , köfallal körül vett
Hielmar tó végénél , melly

ÎH egy nagy fónak setesznek , itt csínálják a' leg
gítségével a' Malár toba
jobb Hassziai bort. A' ketwegy. Ezen vs mindég jobreskedése eleven , a' Werrán
ban nevelkedik , .1777. szép
való áltmenetel igen derék.
Itt vagyon a' helye az alsó
gyarapodást kapott , midön
itt királyi réndeles altal sok
Praefectusnak , a' kérület
îiitanult okos kézi mester
polgári türvényszéknek és,
emberek, kik vassal, es aegy reform, felvigyázásnak.
czéllal foglalatoskodtak , leA' vs nevét veszi egy kiételepedének, kik ittlakáso- gettetett körös erdöt&l. Ebat's mühelyeket építettek,
hez közel vagyon a' MeisIi özel ide egy köszörülö és
neri hegy.
fenyesitö mühelyt 10 évig á- Eschweiler , helys. a' volt RuhrTendába tartottak.
Franc, oszt.ban Inde és Den
Etchlismat , vs Svaicz Lucerni te folyóknál 1420 1. vagyon
selyem és posztó fabr. és.
kant.ban 2200 1.
Eschwege , kérület Werra oszt.
koszén godrei.
ban a'voltWestfália Kirs.b. , Esclées , h Clées les.
also Hassziának egy részé- Escodar, Iscodar , Skutari, eböl, Schmalkaldi Urodalomrbs vs Skutari Sandschakból, és Treffurti öroksegnck
ságban Albaniában , Euronéhány faluiból áll, kivé- pai To'rük bir.ban Bojana
*vén S hmalkaldot , ész.ról,
folyónak a' nagy hallal gazés kel.rol határos Heiligendag Skutari tóból való kietadt ker.tel , Eisenachi
fotyásánál, egy kath. PüsHerczegséggel,délíelül Hers- poknek lakhelye , és egy
íeld ker.tel, nyugot í'eliilCas- Basának. Jó kereskedéat üz
eeli ker.tel. À' 3 nagyobb és
fával 's t. ef.
kissebb darabokban olda- Escorial, 1. El- Escorial.
lasan fekvô , és tôle elvá- Escudo , Portugalliai. pénz ,
lasztott 6 osztályok az elóbmelly 3 for. 39 xrt ér.
beni Schmalkald Urodalom- Escudo de Vellón, Spanyol pénz,
ból, a' Hennebergi Urodamelly 1 for. 2 xrt ér.
lomnak egy részét teszik, Escudo d' oro , Spanyol arany
' és mindenütt a' Szász birpénz , 3 for. 38 xrt ér.
tokokkal vannak korülvéve. Escuen , 1. Ecouen.
27 45/100 □ mfdettesz a' tér- Escurial , 1. El-Escorial.
sége , és 831,57 emb. lakják. Escurolles , vs Audillot patakVagyon benne 8 vs , 3 mvs,
nál Allier Fr. oszt.ban 150
5.52 faluk ésmájorok. A' ké
h. és 1042 1.
rület tartozott a' 7 Katonai Eseíswiese , nagy hely v. rét
Querfurtnál felsó Szász ken
osztályhoz , és 2. erdö örzö
ben, hol minden Husvét u»
testhez. A' fö vsa
tán való Szerdán nagy váEschwege , Werra folyó bal
partján , mellyen keresztül sár tartatik. Nevét vette
onnét , mivel Bruno Oueregy köhid vezet , körül va
furti Grófnak szamara, mel
gyon köfalakkal véve , va
lyen ö n.Század elein mint
gyon vára, 4 tempi. 625 h.
4440 1. kik magbkat foképen
pogánytérító Prussziába amezei gazdaságbol , baromkart útazni , ezen helyen
állva maradott. A' rnidön
tartásból , és kézi mesterezen tôrténetnek emlékezeeégbôl táplálják. A' timátére csak egy kápolna épír
rok nevezetes munkákat

tetett, es ebben Husvét hezet, melly északrél leginkább hajló Amerikának
tén Pápai búcsú osztatott
bi , hol sok kalmárok, kea' terméketlen fold menereskedök megjelentek , és
teleit ,
mellyek 50 — 70.
így lett , hogy azu'tán az
gr'ad. felyül az ész. szél., és
említett idöben eszt.ként
26,5-tol egész 325 kel. hosz.
nagy ország vásár tartatott.
H udson öbölnek keleti oldalán , és Gronlandián kiterEstns,
38' 5A" E. Sz.
jednek , lakja. Felosztatnak
\¿' 40" K. H.) vs Ost-Frieslandban , már Hannovera északiakra , és déliekre ; azok sokkal kissebbek , mint
orsz.ban, kñfalakkal és árlíokkal korülvétetett , van
ezek, mellyeknek kôzépsze2 tempi, i. deák oskolája, ru nagyságok vagyon , és
1. áryákháza, 335 h. 1590
igen alkalmatosak a' kö1. kik mezei gazdaságból ,
vérségre. Természet szerént
fejérek, de a' halzsírtól * és
barom tartásbol , marjia és
füsttöl riitak , vadászatból
gabona kereskedésbol , kézi
mesterségbol táplálják maés halászatból élnek.
gokat. Vannak itt tükör, Eski-Pargana , v. Tomiswar ,
söret , tö , és gyolcs fabr.
vs Silistria Basaságban Bul
Esgaeira , régi mvs Leira tart.
garia török tart. ban fekete
ban , Portugalliában , 1600
tengernél , Ovidiuj ama hi
lak.kal, egy pléb. tempi,
res Költö számkivetésének
mal , szegények házával ,
helye.
ispitállyal ,t es a' helybéli Eskischeher , (39° 52' E. Sz.)
kereskedö vs Pursaknál, Na»i'fazgafonak székével.
toliában Török Asiában ,
Esimv , Elúrñesino , iËsis , fó
borral , és konyha zôldséMetauro Olasz osztályban,
melly Ancona , és Sinigaggekkel bövelkedö sikságban,
vannak melegvizugró kútlia köztt Velenczei öbölbe
]ai , és meleg ferdöji.
önti magát.
Eskdule , 1. Dumfries.
Eskiudnr Skutari , vs NatoliáEtkefiord, ujonnan készült keban Török Asiában egy viz
csatornánál , Constantináreskedö , és kikötö vs keleti
poly vsához áltellenbe , а'
Islandiában.
hol mindjárt egy külsö vst
Eskenderassi , 1. Alessio.
tesz , vannak sok mecsetjei,
Eskienderun , 1. Alexandrette.
Eski-Hipsar , (az az : régi vác)
és Török koporsó kövei. Ez
Anadoli Török Basaságbári
az Asiai kereskedök gytilö
Asiában , egyedíil a' régi
helyek éslerakások, üz néelpusztult Laodicaea vsnak
melly kereskedést atz orsz.
Lycusnál nevezetes maraban , és Konstantinápoly
dékaiból All. Egy hasonló
vsba , vannak ñéhány senevü helység vagyon az elyem , és pamut materia falöbbeni Stratonicea vs töbrikáji , a'körül fekvö táredékeinél. , ■ ,
jék jól míveltetik , azért teEski-Kyrim, O-Krim , vs Taurem gabona , kerti zoldség,
riai Orosz Helyt. vagy Eu- gyümölcs , de kiváltképen
ropai Kriméában , Agir- szolö. A' távol való temetö
misch-Dag hegy allyában y helyek , mellyek egész Tö
Tschürück fónál . 600 h.
rök orsz.ban legszebbek , a*
Eskilstuna , 1. Eschilstuna.
vson felyül feküsznek , es
Eskimos , Esquimeaux , nem
kel.röl del fiele kiterjednek
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л* tenger felé le , és az elö- Espeiujr , helys. Quadalquivir
beni Chalceden vsának rom- fonal , Jaén tart.ban , Spalad ék i lele. Ehez közel va» nyol orsz.ban , régi neve
gyon Kadhi-Kioi, v. Lean- Ossigi , v. Ossigitania, 's fö
der tornya , egy kösziklas vsa volt a' tulsq Hispániászigeten.
nak.
Es la , Estola , folyó Spanyol Esperón , v. Eperon , egy a'
orsz.ban , melly az Asturiai legmagosabb hegyek közül
begyeltben keletkeziií,és Mi- Sevenneknél; Gard Franczia
randa'de Dueron felyül Du- osztályban , egy irtóztató
eroba ünilik.
nagyságú foszlokö , mellyEslarn , mvs Bajor orsz.ban neb talpánál szép gesztenye
Regeni ker.ben , 170 h. és erdok vannak.
1200 lak.kal.
Espeso , (37o 47' É. Sz. 12o <l'
Eslida , kis vs Spanyol Valen- К. H.) vs Spanyol Cordova
cia Kirs.ban , vagyon se- , tart.ban 4640 1.
lyem termeszíése.
Espinosa de los Montes , kis heEslíngen , 1. Esslingen.
gyi vs Trueva fónál SpaEsna, 1. Assint.
nyol Burgos tart.ban 2000
Esne , v. Asna, nevezetes vs
1. isméretes Ii és 12. Nov.
felsö jEgyptusban Nilus völ1808. itt elkövetett csatáról.
gyében az ó Latopolis he- Espinouse , hegyláncz Hérault
lyén, mellyböl még toredéFrancz. oszt.ban a' Lodeve
kek , és régiségek vannak begy által Sevennékkel öszfent. Lakik itt egy Kiast hef,
vekapcsolódik.
a'többi lakosai között van- Espirito Santo, egy az ú¡ Hebnak Koptok is , kiknek a
ridek közül Australiában ,
tempi. к vagyon, és gyolcs
a' tágos Veracrux hajó álló
szôvést üznek.
hellyel.
Espagnac, kis vs Tarnnál Lo- Espirito Santo , vs hasonló nezere Franczia oszt.ban.
vü fónál Rio Janeiro Helyt.
Espaiion, ve és kerület' föhelye
Brasilia Kirs.ban, déli ALotnál Aveiron Francz. oszt. • merikában.
ban , 2620 haz. é- ,posztó Esposende , helys. Portugalliai
fabr.
Entre Douro e Minhe tart.
Espalmador , egy a' Pythiusi
ban Cavado' tengerbe való
szigetek közül.
torkolatjánál , vagyon 300
Esparagüera , kis vs Spanyol
h. egy kis vár által örzött
Catalonia tart.ban, gyapjú
kikötöjea' kis haiók számá_és posztó fabr.
ra; vagyon itt egy plébán.,
Esparre , v. Lesparre , csekély tempi. 1 szegényekháza, és 1
vska 820 1. Gironde Francz.
vendégház.
oszt.ban, a' körülfekvö tájék Esquere , Ghteli Squelie , kis
melly Medocnak neveztetik, vs Oláh orsz.ban , a' hol
az ö nevezetes borairól esAluta a' Dunába foly.
méretes.
E-quimaux , 1. Eskimos.
Espejo , mvs Quadalquivir vi- Esrom tó , hallal gazdag tó
zénél, Cordova tart.ban SpaSeeland szigeten , Dániáb._
nyol orsz.ban , í.pléb. Jila- Éssarts (les) > vs az elöbbeni
strommaljés ispitállyal, Mealsó Poitou tart.ban a' mosdina Celli Herc>.gé. Nevezetan i Vendée oszt.ban 407 h,
tes a' vidékében lévo Duer2089 1. kereskedést ü«.
nási sóbányától.
Essay , Essey , vs 203 h. Qrne
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France, oazt.ban.
Efjerum ,
ezelótt BcnediEjj<?, Erse , fó a'volt Westfaliai
ctinus klastrom , most egy
also Albis oszt.ban , melly
nevezeteshelys. Dániai See
nern messze Wipshausentöl land szigeten 1 mfdHelsinbeletkezik , Utzen alól Fuse
görtöl, a' Királyi Urodafoba vegyiil.
lomhoz tartozik. Vagyon
"Etseck , 1. Eszék.
itt egy királyi mènes 2000
£sten, Ansidia, ("51° 27' 55"
lovak számára.
É. Sz. 240 39' 6" K. H.) vs Essex , Grófság Angol orsz.
az aleó Rajnai Nagy Herczs.
ban ész.ról Suíí'olkkal és
ben, Prusszus hatalom alatt
Cambridgével, ny.röl Hert3070 1. vagyon Gymnasiuforddal és Middlesexxel ,
ma , es jó posztó fabr. de
délrol Kenttel , mellytöl
fegyver fabr. elpusztultak.
csak a' Themse által válaszEhez közel vannak a' bôven
tatik , kel.röl az Oceánnal
fizetô kôszén ásványok. Kühatáros ; foglal 73 □ mfdet
Jönös emlitést érdemel fö
2i vssal és kis vssal , 415
temploma, és a' volt JesuiEklezsiával, 39398 h. 226407
ták Sz. egyháza , az Apá1. A' föld kôzônségesen véturné lakhelyével eggyütt.
ve derék , de a' fekvése szeRissen , luth. Ekklésia , és fö
rént változó a' termékenyhelye egy hasonló nevezetü
sége. A' délnyugot köztt vaoszt.nak Osnabrücki ker.ben
ló részt foglalja az Eppinga* voltWestfaliai Weser oszt.
Forest , jontözi a' Roddon
ban 254 h. vagyon nagy len
fó, hires a' jó ízü iros vajvásárja.
ról. Esz.ról a' Saffron erdô~Jùssequebo , nagy fó déli Ame
nél ,és egy 10 mf dnyi ker.ben
ritaban Guineában , melly
voltak nagy sáfrány mezök,
Parima tóból keietkezik , és
erre most kevés szorgalom
több mint 90 mfdnyi folyása
adatik. Ezen tartomány hoz
titán szélesen sok szigetekkoriandromot is , és olasz
3<el , és fóvény halmokkal
kôményt. — A' kozép része
meglepett torkolaton az Atezen Grófságnak kôzônsége
lanti tengerbe esik , de a'
sen véve jó rozs termo hely,
sok víz rohanások miatt ,
kiterjed egészen a' tengerig
mellyeket 30 felyül számMarschen felé le , hoi a'
lál, a* hajózásra alkalmatHundred of Essex derék lelan. Ö rajta, és más kisgelôket foglal. A' Themse
eebb folyókon vannak a'
partjaitól a' Lee béfoHollandiai plántáltatások ,
lyásától egész a' tenger par
• 1200 h. és 20000 szerecsetig vannak derék rétségei ,
íiekkel , kik kávét, czukrot,
és nagy számmal hajt borpamutot, és jó répát terjúkat a* Londoni vásárra.
mesztenek. Ezen fó bémeAz országi gazdaság jól el
Sietelénél vagyon Zeeland
vagyon rendelve , és csak
Itastély , az igazgatásnak
kevés haszontalan tájékai
helye , mellyet 1803. az Anvannak ; de a' mocsáros
golok elfogialtak.
tart.nyok egésségtelenek ,
lesera , fó Aragoniában Spahanem mellette igen terményol orsz.ban , melly Vekenyek is. A' jelesebb fóji
nasquenél keietkezik. Legezek : Themse, Coin , Lee ,
»nagasabb hegyrol foly , és Blak-water,CheImer,CroUch
Cjiuca fóba ömlik.
Boding, a' fö vsa Colchester, *

Issex . Grófs. Eszàfei Ameri■ kában Massachusetts Sza- bad Státusban , also Merrimaknál , . 19 □ mfd nagy ,
57.9 s 2 lak. , keletröl és északról kósziklás , és szároz , a'
belsejében termékeny gabonára , fára , marhákra ,
halakra , vasra , márványra, mészkore, 's t. ef. nezvén; a' fövsa Salem.
TLstex , Gróf'ság Es/.aki Amerikában, New-Jersey Szabad
Státusban, Newark Öbölnél , 9 □ mfd nagy, 17.78.5
lak.; iffen termékeny. A'
fövsa Elisabethtown.
"Essex , Grófs. Eszaki- Amerih ában , Virginia Szabad Státusban , termékeny gabonában, dohányban , fában ,
vadakban , halakban, 's t.
eífélékben.
Essey en Voivre , vs Macd fónál, Meurthe osztályban,
Fran, orsz.ban.
Essey , 1. Essay.
Essing , csekély mvsBajorországban , Regeni kerül.ben
Altmühlnél ; vagyon dekánsaga, 260 lak., és vashámora>
Etsling , Esslingen, (48o 44'
27 ' É. Sz. 26o 58' 30'' K. U.)
vs Würtemberg Királyságban, Stutgardi ker.ben Neckarnál , 1000 ház. 5.277
lak. : Paedagogiumraal vagy
Fundátzióvafl az ifjúság kiformáltatására a' muzsikában, nyelv tudományban-,
's t. ef. ; a' gazdag К italin
vendég házával, len , , és
gyapjú szovéssel , bor, gabona, gyümölcs, és fôzelék
termesztessel. Azon bor ,
melly az ugy nevezett Neckar táján a' vsi urodalomban terem , nevezetes.
Essling , falú Austriában,
Mannhard hegyen alatt lévñ fertályban, mellytöl
MassenaFran. Marsal, Ri-

voli Herezeg, midön a' s1
és 22 MájusL 1809. nevezete8
ütközet után a' Fran. Seregnek vissza térését fedezte,
Esslingi Herczegnek elneveztetett. E/.en helytöl nevezik a' Francziák azon ütközetet , melly Austriában
Asparni ütközet neve alatt
esméretes.
Essomes , helys. Marne fónál ,
Aisne Francz. osztályban ,
305 ház., és szölö termesztéssel.
Essonne*, vs 134 ház., Seine
és Oise oszt.ban , Franczia
ors/. ban ; vagyon papiros,
karhon, és puskapor fabr.
Essuan , 1. Assuan.
Estachnr , l. Persepolis.
Estadillo, vs egy kastéllyal
Spanyol Arragonia Királys.
ban, Ribagorza Grófs. ban
Oinca fónál.
Estagel, kis vs az elöbbeni
Roussillon Grófságban , a*
mostani kel. Pyrenaeusok
oszt.ban, Fran, orsz.ban Egli fónál.
Estain , kis vs Lot fónál, az
elöbbeni Guienne , a' mostani Aveiron oszt.ban,' Fr„
orsz.ban, 1.075 1а^'
Estain , Etain ,
Stagnum ,
("490 iy É. Sz. 23o 18' K-.H.)
vs Orne fónál, Maas oszt.
ban , Francz. orsz.ban , 557
ház. és 2.253 lak. , materia f
kalap , és bör fabr.
Estaíres , kis vsLys fónál., az
elöbbeni Flandriában , a'
mostani északi oszt.ban,
Franczia orsz.ban , 557 ház.
5.660 lak.
Estampes , Etampes , Stampac.
, (48o 25' É. Sz. 19o 45' К. H.)
vs az elöbbeni Beauce tart.
ban , Fran, orsz.ban hason
nevü fónál, melly Juine fóba esik , termékeny tájékban, Maas kerül. föhelye,
Seine és Oise oszt.nak, 982
ház, 7.786 lak., sUveg ét
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börfabr.; kereskedik gyap
szolgák , szegények , keresKjúval, gabonával , és liszttények, sok pogány Isten
imádók maradékával.
tel.
Estland , Revat , Orosz Helyt. a*
Estape y 1. Etape»
keleti tengernél, 1721 лт
Estaples , Etaples , Stapulac ,
kis vs Coche torkelatjánál ,
Svedektöl elpártolt , délfeaz elôbbeniPieardiàb.,a'molül Petersburggal , Lieflanstani Calaisi tengerzúg oszt.
dal, és Peipus tóval hatában, 176 ház. 1.360 lak. ;
ros , és 487 1/4 □ mfd 216.546
vagyon kikötöje; halászást ,
ember laítja. Egy lapos , de
és kereskedést üz.
termékeny tart. , a' hoi a*
halászat többet hoz bé ,
Estavayé , 1. Stäffis.
Mete ,. Ateste , (45o 13' 21" E.
mint a' vadászat ; azEstheSz.- 29o 19' 35" К. H.) vs
ken kivül vannak Németek ,
Svédek , és Oroszok. A' keBachiglionenéí , a' Paduaí
vés keresmény és csekély
Urod.ban , Lorab. Vel. Kir.
6.000 lak. Familiaháza egyfabrika mellett derék a'
kereskedés a* tengernél vakor virágzó Este háznak,
ló fekvése miatt ; a' Helymellybôl a' Modenai Hertartóság osztatik 4 ker.re ;
czegek szármoztak.
'Este , fó , a' volt Vestfáliai al
a' fövsa Reval.
so Albis osztályban , melly Estotiland , 1. Labrador.
Buxtehude megettBremei vi- Estrella, hegy a' Portugalliai
dékre megy , és Estebrug
Beira tart.ban , Tajo'torkogenél az Albisba foly,
latja felé , melly Cintrának
neveztetik , egy magas köEstebrügge, vs , a' volt Weser
sziklákkal körül vett tónál.
torkolati oszt.ban > 326 ház.
Ennél vagyon egy alabas2.280 lak.
Estella , Stella , vs Ega fónál ,
trom bánya , és innét tarSpanyol Navarra Királys.
tatik hóval nyáron 60 Por
ban , 4.600 lak. , kastéllyal ,
tugalliai mfdre távol lévó
Gymnasiummal, és gyapjú Lissabona.
Estremadura, tartom. Spanyol
íábrikával.. .
Királys. ban , északról LeonEstepa, vs egy dombon Spa
nal , nyugot felül Portugalnyol Sevilla Királyságban ,
liával , del felül Sevillával ,
4.000 lak. , és 2 plébánia
kelet felül la Manchával ,
templommal.
ésToledóval határos , 682 □
Estepona , kis vs Spanyol Gra; nada Királyságban , kozép
mfd nagy; vagyon 416.922
lakosa , hegyes , és meleg
tengernél, 3.500 lak.; va
klimája vagyon. A' Tajo és
gyon kastélya , és halászást
Guadiana nagy fók a' tarüz.
tományt keresztül folyják
JLstevay , 1. Stäffis.
Esthek , az az : keletíek , tót
Portugalliába , és az ö folyások alatt sok kis vizeket
népség , mint egy 430.000
lak. , kik Estlandiát es Lief- vesznek fel. A' hegyi lak.nak
land egy részét lakják. Ok jó vizek vagyon, de az emagok magokat nevezik gyenességben lakók nagy foMaa Rahwastnak , az az :
gyatkozást szenvednek , és
tartom. lakók, kik komoly
csak eso víz kútból élnek,
phlegm atikus az ivásra hajezen tart. termékeny gabolandó veres nép , de másnában , borban , fa gyümölcsben, jó ízü makban,
kép jó alkotból valók rab-
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karmazin színü szßloben ,
's t. ef. vannak, kiváltkép
derék legelöji ; azért sok
szarvas marhákat hajtanak
más tartományokból , ésitt
hizlaltatnak ; vagyon mindenféle színü marványa. A*
fövs Badajos.
Ettremadura , a' legtermékenyebb tart. Portugallia Királvs.ban , északról és keletröl Beirával, del felé Alemtejoval , nyugot felé közép tengerrel határos , 367
□ mfold nagy , és vagyon
876.290 lak. , a' nagyobb fó
Tajo ; vagyon itt sok gabona , bor , olaj , köles , hüvelyes vetemény, méz , so ,
's t. ef. A* f'övsa Lissabona.
Ettremoz , népes , megerösitett
vs Portugalliai Alemtejo
tartom.ban ,. 1,594 h-Az. 6.563
lak. ; felosztatik felsö és al
so vsra , mellyek küzül amaz várral, dombon , ez
pedig völgyben fekszik. Ehez közel vagyon fejér márvány bánya , és jó szagú
pecsétes agyag, mellyböl
szép edényeket készífenek,
és messzére elhordják.
Estrepagny , helys. Eure Fran,
os/.t.ban, 261 ház. , éscsipke fabr.
Észak , a' világ fö tartományai közül azon' rész, mellyге a' nap szükün éjfélben
szqlgál , közönseTesen à'
fold - útazások leirásában
N.-betüvel jeleltÊt ilt meg.
jtstak-Amerikai Siabad Státusok , mellyek máskép neveztetnek még Észak-Amerikai
egzyesült Stdtusoknak , 30° —
,50o É. Sz. és 283o— 3lio.igK.
H. kiterjednek, nagy tart. az
Eszaki - Amerikának keleti
partján, melly északról új
Skót'ziával,Brittus,és szabad
Canadával , nyugotról a'
Canadai nagy tóval , mellyben a' Szabad Státusnak is

vagyon részek , Szabad In*
diai tartományokkal, és úi
Mexicóval , délrôl Mexico*
tengeröböllel, és Floridával , keletröl az Atlanti tengerrel határos; a'nagysága,
52.200 □ mfd, kivévén a*
Szabad Indiai tartomanyokat, és az általjában való
Louisiána határinak kiterjedésével egész Rio brava v.
delNortéig 24.000 □ óra. A*
Szabad Státus birtokaho»
tartoznak még azok a' szigetek is, tnellyeknek belsö
részé 20 tengeri mfdre va
gyon a' partoktól , kivévé»
az új Skótziai szigeteket. A*
négy egyközü hegységek
ezek : a' kék , az északi
(North-Mountains) , az Al
legany hegyek , vagy a' vég
nélkül való hegyek ( Endlefs-Mountais , ) és Lorber'
hegyek(Laurel-Moun tains),
mellyek ôszveségesen véve
Apalachok , vagy a' legmagosabb rendjek szerént Alíeghanynak neveztetnek , S.
Loréncz vize' kifolyásátót
egész a' Mexicoi tengeröbölig keresztül fogják az orszá'got , a' tartományt felosztják keleti és nyugot i
részre*, és több ágokra elszélednek. Ezen hegyek némelly tartományokban a*
havasok' magossággal bírnak , gyakran terméketlenek , és hóval bé vannak
fedve, detöbbnyire iszonyú
nagy erdökkel bé vannak
fedve. Az eggy'es hegyek
közül való a' Washington ,
mellynek 10.000 láb~a' raagossága, Tafelberg déli Carolinában 11.000 láb magas.
A' nagy számú fók , tavak ,
és öblök ezen Státusoknalc
igen virágzóvá teszik a'kereskedését. A' fók közüllegnevezetescbb :
Missisippi ,
Connectitut, Hudson vagy

"Northfluss , Delaware, Susszített hunda börök, vaJ
quehannah,Potowmak,Rapdaik, há/.i állotik , halailí ,
pahanok, Fluvanna, Sa
's t. ef. — A' lakos. száma
vannah, Alatamaha , S.
18 o reá ment 7.238.421 leMary fó, (MaryflussJ 's
lekre, kik közö*4 vannak
a' t. A' tavak közül legne- sok Angolok , Svédek , Franvezetesebbek : Mitsohigan ,
cziák , Németek , HelvetuChamplain, Oneida, Onta
sok, Szerecsenek , Emberrio, Seneka , Caynaga , 'sa'
korcsok , Indusok. A' nyelt. Áz oblók közül különö- vek közül leginkább kitersen nevezetesek : Ipswich
jednek az Angol és Német
Massachusettsben , Penob
nyelvek. Némelly tartomáscot , Frenchmans- Narra- nyokban e^ész szabadságok
ganset-Long öböl, 's a' t. A* vagyon a' lakosoknak a' hit
partokon s/.ámtalan mocsá- dolgában , és semmi fö szeros tartományok vannak. — mélyne'k , ki vévén a' Gone A' klima harom lele: i) é- titutot , sehol nem szabad
szak telé hideg a' Hudson magát a' hit dolgában avation fölül. 2) del feie kôzép- ni. — Mesterségek és tudos/erü egész Potowmak fóig. mányok csak némelly fö vá3) nyárban meleg, a' hol rosoítban üzettetnek , 5 fö
a'tél mindég gyengébb , és oskola vagyonPhiladelphiávégtére egészeryfelenyészik. ban , Cambridgében ,
14
Georgiában a' klima forró intézetek New-Hampshirannyira , hogy nyáron a' Ъ&п , New-Hafenben , Newforró homokban tojást leYorkban , New-Jerseyban ,
hetsütni. A' hegyektölnyu- Marylandban , 's a' t. , 79
gotra fekvö tartományok
oskolák , és más tanúlásra
is sokkal gyengébbek , mint való intézetek , más több
a'mellyek a'partnál vannak, tudóstársaságok , konyvháés azért a' levegö is nyu- zok , mesterséges és termegotban sokkal egésségesebb , szetes gyüjtemények , 's a'
mint sem keletben. — Ke- t. A' jegyzö könyvek és ujlet felé a' föld kivált a'ten- ságok legkedvesebb olvager partokon homokos , és sás , 1801 több mint i8o ujñera olly termékeny mint ságok számláltattak. — A'
nyugot felé.— A'fbldnek ne- fabrikákban semmi fogyat
vezetességei kozzé tartoznak kozás nihcsen, mellyeknek
a' Savannok (1. Savannok).
18-dik Aprilisban 1806 megEzen tartományok gazda- jobbitásokkal , melly utárx
gok mindenféle termeszet a' Brittusi portékák béadományaiban , csak azok hordása 15-dik Novembernem , mellyeka' legszuróbb ben ugyan azon esztendcben
ég alatt vannak ; vagyon
úgymint 1806. megszünt ,
nékik aranyok , vasok, re- nagy elömenetel tétetett ;
zek, ónjok, márványok, vagyon bör , vastag papi
gabonájok , riskásájok , do- ros , czukor, üveg, rumpáhányok , krumplíjok , gyülinka , föld olaj , fegyver ,
vászon ,
kôtél,
mölcsök , lenjek , kender- vitorla
}ek , borok , pamutjok, bu- gyolcs , kalap , gyapjú , és
zérjok , indigójok , sassafras pamut matéria , só , fa.gyökerek ,
Ipec.acuanha- zék , tégla , szappan , gyerjók, isjtonyú erdeik, kiké- tya, ее sortit fabrikákj sole

Tnalmai, vas, és тег. bá- tal. Minden eggyes tart.ba»
nyáji , hajó csináló helyei.
a' legnagyobb hatalom' va
— A' kereskedés mindeddig gyon a' felsö és alsó háznál
igen kiterjedett , jkivált NyuKormányozónál , vagy Elölgotilndiába, Angol ország- ülónél. Minden fegyver alá
ba , Franczia orsz.ba, Hol- való lakos 26 egész 40 evzlandiába , Spanyol ország- tendeig katona, és minden
ba , 's a' t. Most ugyan az
tart. kiállítja az ó részét. .—
idök változása miatt valaFelosztatnak a' tart.nyok
mint máshol is , igen meg régiekre és újakra.
Azok
vagyon . szorítva. A' keres- a' régiek , mellyeknek fügkedesnek kónnyebbítésére
getlenségét Angol orsz.tól
szolgálnak 72 nyilván való
a' Párisi békeség 1783 bizonyossátette, ide t.artozik
váltó asztalok.Kihordani va
következendö 13 :
Newló szerek: a'gabona,liszt, keHampshire , Massachusetts ,
nyér, fa , hordófenék , sinRhode-Island , Connectitut *
dely , evezö Iapátok, megkészült fa házok , (Nyugoti (ezen 4 tart.neveztetnek máskép új Angliának ) NewIndiába) hajók , len , lenmag,
olaj , kender, fes- York , New-Jersey, Pensylték fa , indigo, dohány, vania, Delaware,, Mary
kikészített bunda
bftr , land, Virginia, Eszaki-Carolina, DéU-Carolina j Ge
marha börök , selyem, vas,
gyolcs, stockfisch, Ts a'
orgia. Azújakhoz, mellyek
többi. Ellenben béhordat- késobben vétettek fei az
eggyesülésbe ,
tartoznak :
nak
kalapok ,
kapVermont (1790-töl}, Ken
czák , czipök, és más bör
portékák, pamut és selyem
tucky, Tenessee(i796-tól^ ,
Ohio (1804-töl), és Missima,tér ia , üveg , tükor , szappan , ércz és pompa por
sippî . Orleans , és Indiana
tékák , bör , herbaté , czuVidékei.
kor , szyrup, kávé, csoko- Êszaki-Afrika, 1. Afrika.
ládé,, só , czérna, szegek , ïùstaki-Amerika , 1. Amerika.
kotél, kender, kôszén , a- Êszaki- Amerika , ( Brittusi ) j
czel , ón , raalom kövek , melly északról Hudson öbö*s a' t. — Az eggyesült Stá- li tartományokkal , kelet
tusok 1784-töl formálnak felol Atlanti tengerrel , nyuegy népuralkodási szabad got felöl Szabad Indiai Urodalm.kkal, delfelöl ÉszakStatust , m'ellynek eggyes
Amerikai Szabad Státussal ,
tartományi egybe vannak
kapcsolva: 1). A' kozonsé- 42O—52o É. Sz. 35o— 76o N.
ges oszvegyülés által Was- H.jkiterjed , a' szigetekkel ehingtonban , mellynek elñl- gyütt reá megy 40. 000 Q
ülóje minden hatodik esz- mfdre. Foglal magában 5
tendbben választatik ; (1809 fö részeket vagy helyt. ügyesztendötöl fogva Clinton mint: Newfoundlandot vagy
Terreneuvet ,Quebeket vagy
GyórgyJ ; 2). A' véghez vi
vo hatalom által , melly
B rittus CanadátjUjSkócziát^
nek elölülöje hasonlóképen ü ¡Braunschweigot ésBermudas , Sommer , vagy Tetrminden 6 esztend&ben kifelsinseîn, ördog szigeteneveztetik , (1809-töl Madi
son James); 3).Egy közönket.
jzuki- Amerika , (Spanyol}»eéges felso tórvenyszék ál
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foképeB; határos az Atlanti zítelen köszikla Mageroe
tengerrel , Mexicói tenger- szigetben Norvegiai Lapöböllel , az eggyesült Stá- poniában , melly messze
tusok Urodalmival , és Sza- a' jeges tengerbe nyúl , és
bad Indiával. Az eddig va- Europának legészakibbcsucsló közönseges felosztások csát formálja.
szerént foglalja a' 3 ország- Északi-Jutland , 1. Jutland.
biróságot Floridát , Új Me- Êszaki-Oceân , Skandinavi-Oxicót az Uj ílavarrával , és
ceán , egy része a' nyugoti
Californiát, és az O Mexico
Oceánnak , északi , keleti ,
Vice - Királyságot vagy Uj
és nyugoti tengerrekkel.
Spanyol országot
Északi ostt. , Francz. ors/., ban,
Északi- Aiit , 1. Asia.
melly nevét veszi az ö fek
Északi-Bevetand, sziget Hollan- vésétol, fekszik tudniillik
diai Zeelandia tartom.ban ,
a' régi Francz. országnak
melly Zuidoliet víz által vá- északi határjain , és az egylasztatík Wolfersdyktöl , az kori Franczia Belgiumot
árodásoktój rend kivül so- foglalja, vagyonnéki egyekat szenvedett, kivált 1530
nes térsége,ioo □ mfd nagy ,
és 1532, a' midön egészen és 839-830 lak. ; öntö/.tetik :
elveszett, és egy századdal Lys, Deule, Scarpe , Sam' késôbben szárodott ki , fö bre, Scheide, 's a', t. fókhelye Kortgene.
, \
tól , van nak több mesterJÉizaki-Curoliaa , egy az Eszak- séggel csinált fóji is. TerméAmerikai S/.abad Státusok sei: savanyú forrásokon ki
közül , melly 1760 □ mfd
vül gabona, len , gyümölcs ,
nagy, és 478. 100 lakosa vadohány , barom , 's a' t. ;
gyon , kik között 133.300
vannait ittsok fabrikák is,
szerecsen rabszolgák van
úgymint : gyapjú, pamut,
nait. A' titrt.nak szélén van- gyolcs , csipke, szappan ,
nak az Albemarle és Pon- bör, c.zukor, 's a' t. 6 köticoesund, mellyek a' ten
zônséges ker.re, úgymint:
gerrel közösülnek , és több Lille , Douay , Beranes , Havizeitaz orsz.nak felveszik.
zebrouck, Cambrai, és AEzek között vag^a»n egy i- vesnes ker.tekre osztatik ,
szonyú nagy mocsár, Dis
mellyek ôszveségesen 617,
mal Swamp vagy külömbк ozsé?eket 60 kant.banfogségnek okáért attól , melly
lalnak. A' fövsa Lille.
Virginíában vagyon Alliga- Északi partos , (Nordküsten ) ,
■
Г*
~ — Grófság
( L' . 1 ^ va„
J. Tí
•
t <■
tor
Swamp.
30
oszt. Franczia országban ,
gyon ezen Szabad Státus- melly nevét veszi az ö fekban; a' fövsa Naleigh.
vésétül , mivel az északi parÉszaki - Csatorna , ( Nord-Catokon Bretangnetól a' Britnal), níesterséges fó Eggy.
tus csatornánál vagyon,
Belg, orsz ban , melly 1З07127 □ mfd a,' térsége, 5TO.460
töl fogva az ö utjában Ant- lak. Fóji: Guet, Treguier ,
werpiától Venloo felé Schei
Trieux , Arffueron , Ranee,
de fot a' Maas fóval , és VenLie , Oust , Blaveí ; termeszt
lootól Neuss felé a' Maas
gabonát , kendert , lent ,
fot a' Rajnával öszve kapgyüniölcsöt , és bort ; va
gyon nevezetes barom tecsolja. ч
Északi-Fok , (Nord-Cap.) , (71O
nyésztése. Az oszt. 5 közön
xo' ¿.Sz. 43" 30' K. R.) meseges , t. i. : S. Brieux , Lannion ,

nion , Diñan Londéac és
Guingamp kerületekre osztatik, mellyek ôszveségesen
-376 kózségeket 47 kantonokban foelalnak. A'fövsaSaint-Brieux,
tltzaki íf/itfcrjészakiOcean.Periira , és uj Spanyol orsz.ra
dülö déli tengerhez ellenben által fekvó longer.
fttiaki tender, 1. Ném. tenger.
Étzaki Wales, 1. We les.
gjtdró , Er.dra, vásáros helys.
Szathmár Várm.ben , Nyiri
járásbun , Nagy - Majtényhoz nf m messze , N. Kátolyhoz 1 jyáóra.F. U. Linpner Uraság; lak. Oláhok ,
hat. és óhit. ; jó marhatartással , és szölö miveltetéssel.
"Eszék , Esseg,, Oszik , Essekinura (az E. Sz.
34' i.V
alatt) , 1809 esztendö olta
szabad kir. vs Veröcze Várrri.
Slavoniában , fekszik szép
Js termékeny rónaságban
Dráva fónak déli partján ,
Pécstül lo mfdnyire. 800 h.
és 9000 1. Négy reszre oszlik,
tudniillik: az alsó , felsft ,
es új vera, melly utolsó kijzônségesen
Majorságnak
- neveztetik , és az ezeknek
kôzepén épült belsö vsra-,
vagy is az erös várra. Mindezek egymástól egy fertálynyi tiszta térség által választatnak el ; a* felsö vs,
a' vár , és az alsó vs egy
lineában a' Dráva partjain
feküsznek , a' negyedik rész
vagy is a' Major.ság a'vártól egyenesen délnek ñera
rég kezde felemelkedni. Utszáji tágasak 's egyenesek,
de a' váron kivül , mtndkokirakás nélkül szükölködnek , 's innen említett külso vsai hosszas ess&k után
sárosak. — A* vár kettñs
bástyával 's sáncczal erósíttetik; a' katonaságon kivül
HÜB. LEX. П. ПАН.

900 kath. ftémetlak. foglal;
épületei diszesak , 's nagyobb részint két emeletüek , utszáji jól kivannak rakva , szép teres hétivásár piacza Sz. Háromság oszlopától fénylik. Van két jó ízlésben épült szentegyháza,
mellyeknek eggyike a' plébániához, másika pedig a'
Sí. Ferencz Szerzetesinez
tartozik. Széke a' vár Kapitányának , és a' volt Jelachich, most Hiller gyalogsága Stábjának , kir. Harminczadnak , só és posta
hivatalnak , 6 iskolának;
melly az említett Szerzetesek gondviselése alatt vagyon, de csekélyszámú ifjiíságtóllátogattatik. Fegyvertárja's kaszárnyáji nagyok. Bástyáji, nem külömben a' virágos íüvektól illatozó Glacis'ja is, gyönyörü sétáló helyet nyújtanak.
Keleti kapüjának jobbján,
melly alsó vsnak nyillik,
épült a* jeles faoszlopos híd
Dráva vizén által : és¿nnen
Bellyéig a' nagy koltséggel
emeit tültés nev e/.etesiti Es/.ék vsát. — Az alsó vs három hosszú egyenes széles
's szép fo utszákból áll,
több mellék utszáktól álthasítva , nagy részint szép
épületekkel, 2200 kath. é»
i¿oo ó-hitü rácz lak. i kath,
és 1 ó-hitü plébániával ,
ternplommal és két kath.
kdpo'nával ; alkalmas ven*
dégfogadóji, vígsággal tellyes mulato kertjei emlitést
kívánnnk. — A' vártól napnyúffotnak két rendu szederí'áktól árnva/.tatett mint
egy ezer lépésnyí úton érkezni az életes 's vi^felsñ vsba; ezt 3Soo merö kath. IIlyrusok lakják.
Jelesebb
épületei közül valók a' 3
Szent egyházok,mellyeknek
4

- 194 egyike a'Capuczinusok Con- feküdt hajdan nevezetee
veñtjéhez és eggyik a' pleMurcia római vs , a' mint
bániához tartozik. Ez utolezt az itt kiásott régiségek,
eónak kôrnyékében tartat- 's nevezetesen a' Dráva part
«ak ama egéez Alföldünkön
ían felállított oszlop bizoelhíresedett Eüzéki országbs
nyítja.
vásárok, mellyekben Magy. Etztergom Vármegjre , Comita
Horvát , egész Slavónia és
tus Strigoniensie , Graner
Török országnak közelebb
Gespanschaft , Magyar or
levö vidékei részesülnek ;
szágnak Dunántulso kerühéti vásárjai is népesek
letében fekszik. Nevezetét
•zoktak lenni. Nevezetesaz.
vette azon nevü vártól : éitt virágzó selyem fabrika; szakra Hont , keletre Pest
és Pilis, délre Fi jérvár , és
a' Veröcze Várm. dís/.es épületével , a' Capuczínusok Komárom , nyugotra Ko'e más Uraságok ékes kert- márom , és Bars' Vármeieiikkel. Felso vsnak nyugoti gyékkel határos , Pilistôl
vég.ével kapcsoltatik német Esztergom hegye , Komá's ezután magyar Rétfalu romtól Vértesi telök, és BáGrróf Pejachevithnek hely- torkeszi erdök , Barstól a'
#égei , azt 560 kath., ezt pe- Farnadi moesárok, Honttól
Garan vize által választadig 670 magyar refor. lak■ják. Nevezetes az einüben
tik-el. Nagysága 19 ц mfd.
az említett Uraságnak szép
hossza 5 szélessége 3 ma
gyar mfd. két járásokra u.
ízlésben épült nyári kastém. Esztergomira és Párkálya 's kertje. — Negyedik
nyira osztatik. Vidékje igen
részébe is a' Majorságba
kellemetes; kebele hegyek»zép fás út vezet , a' vártól 1/4 órányira f'ekszik , kel 's erdökkel vídámittamellynek is egyszersmind
tik , és kiesen vétetik körül. Nevezetesebb hegyei
filia ja. Számlál 600 kath.
egyveles lakosokat. Mulat- közül: í-só Árpás hegye,
ságnak nyilt kertjei kedvemelly a' Dömösi térségrôl
sek. — Kbrnyéke Eszék vsá- látszatik más" hegyek fenak bo termésü , jól kímí- lelt darabos derekával fellyebb emelkedettnek lenni;
velt kies ronaeág; levegöje
is , bátor áitalellenben f'ek- tetojinhaidani várnak vagy
vö Baranyai szomszéd vi- más jeles épületnek fundadéke sokszor Drávának ár- mentomi és dülcdékei láttatnak. 2-ik Csokásko .3 ik
jaitól elboríttatik , mindaFejérko , ezek kö/.öttfekszezonáltal egésséges, vagy legíiek Marót, és Eszitergom.
alább nem olly egésségtelen
mint némellyek hibásan vsa. 4-ik az Üllökö hegye.
vélik , mert mint mások,
5-ik a' két ágú hegy. 6-ik
a' Strázsa hegy. 7-ik a' Szamint önnön tapasztalásim,
márd hegy. 8 ik a' Gerepiros, izmos , testes lakosi,
csény, hegye, és a' tübbiek;
's számos görbült öszei elpzekhez tartoznak a' többi
lenke/öt mutatnak. — A'
vsnak szabad Királyi vsok Esztergomi hegyèk , melköze való számláltatása ,
lyeknelt olflalain ieles szövalamint Pees vsé, mind
lo tokék ültettek , és sok
fddig a' törveny könyvbe gyümölcsüsek vannak. —
ïiem iktattatott bé. — Itt
Folyóji : Duna és Garan vi
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-те , ez GÖmör Vármegyémintegy 900— iooo-re megy.
nek hegyeiböl, Zólyom és
Suífruganeus Püspökei : a*
Bars rótj£Í kött leíolyván Nyitrai, Besztercze Bányai t
Bény hellységnél szakad
Rozsnyói , Szepesi , Váczi,
Esztergom Varmegyébe ,
Györi , Szorabathelyi , FeKernend körül mintegy azir
jérvári , Veszprémi, és Pegetet formáiván , Kövescsi Püspbkók. —
den alól a' Dunába szakad.
Azide tar tozó Szerzetesek"
Igen jó féle halakkal , vidmonostorai 31- re szaparodrákkal , és kedves ízü rá~
tak, mellyek közül 4 a' Pikokkal bövelkedik. — Föl- aristáké , 3 a* Benediktinude termékeny, 's a' termésokéi i a' Cistereicáké , 2 a'
ezetnek kolômbféle javaival
Misericord., 1 a' Servitáké,
megáldatott ,
különösen
10 a' Sz. Ferencz Szerz., 3 a'
borral, mindennémü gaboCapucinusoké; — la'N-otre
nával, gyümölccsel, fával,
Dámáké(Canonissae de nos
tra Domina) , 1 az Angol
és kereskedésre is alkalmaApáczáké (Herulae Anglitos fekvése lévén , méltán
kedves és kies, lakó helyet
canae) , 2 az Ursulina Szerzetbéli apáczáké, és 2 a' Sz.
szolgáltat lakosainak. ;— i
szabad kir. vst, l Fö-Erse- ' Erzsébet Szüzeié. —
ki vst , ,5mvsokat, 45falu- Esztergom, Gran , Osztrihom,
Strigoniura , Istropolis , sza-^
kat és % pusztákat számbad kir. vs azon nevü Várm.
lál; népessége 41294 lélek.
ben , valamint Buda vstól»
Lakosi csak nem minnyáúgy Komárómtól ,5. Sz. Feján kath. , 's töbnyire Magyarok , vannak Németek jérvártól 7 mfdnyire , róna
mezoségen. Régi márSz. Istés kevés Tótok is. Pprtáji
¿9. Az Esztergomi Fö-Ersek- ván Király itt születése ál-*
tal nevezetes , és Pannoni-.
séghez tartozik.
Az Esztergomi Fó-Érseki ának legnevezetesbb , legMegye , Esztergom , Po- gazdagabb '$ legnagyobb
zson, és Hont Vármgyéket vsa ; az elsö Magyar Kiráegészlen , Bars, Nógrád, Ko- lyoknak mellesleges Udvarok , .vagy mulató helyek.
márora és Nyitra Vrraegyék
legnagyobb részeit, Pestes — Úgy tartják, hogye' heGyór Vrmegyék' némelly lyen állott hajdan Brégoerészeit foglalja korében ; tio. — Régi fényét a' Ta*
Van 1 Érseki és 1 Colleg. tár pusztitás donté elösször
Káptalanja; az Eszterg. Ers. homályba, melly alatt száKáptalanbéli Urak' száma raos templomaitól, klastro22 , a' Pozsoní Colleg. pe-, maitól , 's más egyébb pomdig 12- el vagyon 8 Fö-Es- p ás épületitól megfosztaperestségekre(Archi-Diaco- tott. IV. Béla Királytól felnatus) osztva , mellyek .37 segíttetvén 's Sz. Ferencz
al-Esperestségekre (Tire Ar- szerzetesinek klastromával
chi-Diaconatus) vannak ré- és templomával díszesíttet
szelve. — Számíál ßH Apá- vén , idövel több Királyok
turságot és 4: Prépostságot, nak adakozásíval felékesí469 Plébániát; 2i4káplány- tetvén a' szomorú Moháesi
veszedelem után ismét romeággal, és ezekben 687047
-híveket. Az egész Papság lásra iutott a' Törökök 's
•száma ezen Fö-Megye.be& bonnyi háborkodók álUl
13*
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's csak I. József Kir. urnlkodása ólta újult meg. Hajdani helyén all ugyan , de
sokkal kissebb térségen ,
mert virágzásakor 1/4 mfd
térségre terjedí, a' mostani.
3000 és egynehány lépéseket t.észen ; köfalainak ia
's árkainak nyomai lálszatлак. Vannak két kapuji a'
fiudai , és a' Lörinczi , pom
pas vsháza , mellynek eggyik rcszében a Benedictinusok' gondviselése alatt
lévô kir. Gymnasium , más
részében pedig a' Nationa
lis oskolák vannak; a' Gym
nasium mellett van a' jeles
Vármegyeháza: a' pia( zon,
a' díszes Sz. HáromságoszJopán kívül , áll Feiér Fiorentziai márványból Gor
ged lMárton Esztergomi Kanokok által emeltetett Mária Thereziának képe , díszesítik tovább a'vst a'pompás Pléb. templom ( öreg
templom ), a' Barátok' temploma és tágas klastroma,
a' Benediktinusok' épülete,
az új vendég-fogadó, pom
pas szálájával, az Ispitálybéli és Rácz templom , 's
rémelly Uraságok' há/.ai.
Útszáji kövel vannak kirakva rendesek és tágaíak , fökép a' Buda , és az öreg útsza. Piacza derékés tágas,
mellyen nagy héii vásárok
tartatnak. Póstája és tcibb
vendég-fogadóji vannak. Különcis emlékezetet érdemelnek az Esztergomi szölö-hegyek, mellyek jeles fejér és
veres bor , és hires ôszi és
duranczi bara'-zkokat teremnek , kivált a' Diósvölgyben , kis-Kurián , éa
a' Szamár hegyén fekvök ,
kertjei isjóízü gyümölcsöket adnak. — Lakosai Magyarok töhbnyire és Németek , kath. 7728 «zámmal,

Ezek közül a* tehetôsebbek kereskedest, vagy mesterségeket üznek , a' szegényebbek pedig szölo és föld
mivelésbftl táplálják magokat. Egy szóval lakosi egy
•zerü és józan életü emberelt , baratságos szíves és
vendég- szeretök. — Külonöeen kedvelteti magát ezen vs a' nyájas és deli termetü szépeinek szelídségek
és ártatlan társalkodások
által. —
A' vs í'elett , mintegy 300
lépésnyire a' Duna partjához küzel, fekszik' egy he
gyén Esztergom vára, hajdan népes sok templomokkal , és épüleíekkel ékes ,
számos tornyokkal, ésnégy
kapukkal
megerösittetett
Fejedelmi és krseki lakhellyel is ékes volt. Tohb ízbéli ostromoltatási , és a*
Törököknek pusztítása után, mellyeket böven leírt
Vályi András Geographiájában dülöben vagyon. A* Királyi templomhoz Erdéndi Bakóc.z Tamas Érsektñl
építtetett kápolnában máiglan isteni szolgálat tartatik. Egy díszes nagy tem
plom is ékesíti most a' várat. — Jó pinczék, és egy
igen mélly.kút van a' várban. Eggyik fold alatt lévô
épületben krisl ályos so talállatik. Miolta az Eszter
gomi Érseknek vissza-adattatott , G. Barkóczy , és .H.
Battyányi által a' várbéli épületek kezdettek megújulni. — Esztergom Sz. kir.
vsával egybe kapcsoltatott
a' Vízi vagy Érseki vs is ,
igen erös toronnyal és kökerítéssel meg volt hajdan
erösitve, de mellyböl mar alig látszik a' helye ; Földes
Ura az Es/tersjomi Fö-Ersekség , lak. Magyarok '«
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Németek 633 számmal.Emdan az ott lévô Prépostság
lítést érdemelnek itt : a' kir.
birtoka volt , most a' Fftélésház, a' Jesuiták volt Erseki Káptalannak UrasáCollegiuma , melly most ga alatt van , lakosi mint
kis-katonák intézetévé y&lt,
a' Sz. György^ek többnyire
a' Barátok volt temploma, szölö mívelésbftl élnek. Az
Cmind kettejeket Gr. Szé- Uraságnak , avagy a' Kápchényi Gy. Esztergomi FfttaJannak há«a legszebb épület ebben a' vsban. A'
Érsek heílyhezteté ide) , a'
meleg tó bizonyos idôkben
volt Vármegy e-ház , a' ¿íkenköves illatú gözös köszes primatiálisPiesidentzia,
döt bocsât ki magából. Ne
a' két tornyos tágas pléb.
templom, és a' Párkányba vezetes továbbá ittén a' keserü víznek kút forrasa is.
vivo repulo hid. A* királyi
vstól ez elfttt egy kapü ál- Az ide való szegényeknek
szamokra a' Káptalan ba
tal választatott el , de ez
za mellet áll egy gazdag
1815-ben elrontatott. Sz.
bpitály Kápolnájával egG'yörgy mezeje észak felé
fekszik, a' vlzi , és ezen vs gyütt. A' régi ferdoknek v.
tóitak helye nagyobb 60 leköztt az Esztergomi vár espésnél, szélcsíége pedig 40
vén közben. Ennek is hajdan Prépostsága , Káptala- ■—.50 lépésnyi , melly soha
meg nem apad , sem a* jég
na , és vsi fö temploma vaalá nem zárattatik, 's egy
la; neháriy eszte'ndöktöl
malomra sok vizet is szolkezd ismét virágozni., Fólgáltat. Sz. Tamás hegye ades Ura , az Eszterg. Erseklatt hajdan szerzetes klasség. Lak. «legyesek , kathol. mintegy 2000. számtromok valának.
mal, mezeiés szölögazd.ik. Eszterhdz, mess/.e terjedt helység Sopron Várm.ben feiь ft
Nevezetes itt ama hosszú ,
yár. banSarodfS rollen ),Szépés sok oszlopokkal megerftlak, Söjtör (Süttern), és
sített kapu, mellySz.Gyórgy
Sz. Miklfts között , Sopronvsának a' vsnak más rétól 3 1/4 Posontól 6 órá.
szekkel konnyü közösülesiHires H. Eszterházynak ire intéztetett , 's az ide коgen ékes 's méltóságos kaszel eso Káptalan lakhelyétélyától , kertjeitól és más
ül szolgáló roppant hosszú,
Herczegi épületitñl. Ezen
vastag , épület ; mindeniket
Magyar Versáliának alkol onéhai Primas G. Barkoczy
ía volt H. Eszterházy Miképítette temérdek kftltséglos, csudálóia minden szemgel 1762-ben. — Leg-közelélft; leíróji és képre metlebb van a* várhoz 5z. Ta
szöji több külföldiek , - és
mas vsa, mellynek lakosai
honniak voltak. Elég bft(kik most 1,500-ra kerekedveu leírattatott Vályi Andnek) a' Törököknek kiüzetrástól is. Mioita a' kövebtetések után , résszerint
kezendft Hef i-zesrek t öbbny iMagyarokból , Tesszerint
re Bécsben és kís-Mártonypedig kiilföldiekböl syültek
ban vették lakásokat , e*
vala öszve , többnyire kat.,
pompas lakóvárfftbb ékesés isteni tisteletre az.Erseki , vagy is vízi-vsba gyül- ¿¡égeitol me^fbsztatott. 320
jiek öszve. Fekvése azonne- *akos. Németek kath. — Van
más Eszterháít is Pesos»
vü hegyen van keletre , haj-«

Тагт.Ъеп, Csaloközben, IIlésházának szomszédságában.
Etain , I. Estaïn.
Emmpes , 1. Estampes.
Etaplrs , falu észahi partok
osztályában Fr. orsz. 4000
h Ehez közel fekvö Binie
falu egy tengeri kikötö.
Et apies , I. Estaples. .
£t¿d, Eteta, Erdélyben, Székelységben , Udvarhelyi
' székben , fei. ker.ben , Bözödi járban fekvö szabad
mvs , Marosvásárhelytol 10
«Sra. Egy katona sereg(Primipili, Pixidarii) fö helye. Lak. többnyire ref.
T&tlingcn , kis TS Badeni nagy
Herczegségben Alb fónál ,
vagyon 8347 alattvalója. Ezen vstól yeszi nevét az Etlingi linia, melly a' Spanyol ôrëkségi hadban nagy
költseggel építetett , de e' gészen tôkéletességre nem
iutott.
Etoillts , 1. Hogsties-Islands.
Uton , helység Àngol Bucking
ham Grófs.ban közel Windsorhoz , hires VI. Henriktöl
1441 szerzett Kollegiumtöl ,
ez Cambridgei Kings-kollegiumnak csemete osííolá)а. , vannak szép épületei.
Etorpu , egy a' Kuriii szigetek
küzül. 300 1.
Etruria , helys. 100 h. Angol
StaffordGrófs.ban nem mes
sze Ne\v-Castletol a' Wedgewoodi fabr. intézetekkel,
mellyekkel 15000 ember foglalatoskodik , kik a' házi
eszközökön kivül fejér vagy
sárga agyagból szép emíékeztetô pénzeket , faragott
képeket eszt.ként 1 milliom
font sterlingért készítenek.
Etruria, 1. Hetruria.
Etsch , Adige , nagy fó valamint Tyrolban , ugy Olász
orsz.ban is, keletkezikGrauhünden kant.banSvaitz orsz.

ban nemmesszeBraliohegyhez , Reschen nevezetü falunál, a' Tyroli határok felé. Glurenznél jön Tyrolba , általfolya az el&bbeni
Tridenti urodalmat, mellyen által Olaszorsz.ba jön»
ennek keleti része mindég
a' Po' fóhoz egyközü erányban foly, és végtére Brundulonál nem messze ezen,
folyótól , mellynek torkolatjától csak egy foldrsúce
által választatik , az Adriai
tengerbe foly. Ezen folyótól 2 osztály veszi nevét Olasz orsz.ban.
Etsch , (felso^ melly 1810. Bajor Tyroh Etsch ker.böl
Ckivévén Primor tôrvényszéket) , és az Etsch urodalomhoz tartozandó Eisack
kerület részébôl (azúgy nevezett Etsch tart.ból) formáltatott, és 4 Vice-Praefactuságra osztatott ; ú. m.
Botzeni, Clesí, Rivai és Roveredoi Praefectuságra , és
20. ú. m. Condino, Stenico,
Tione , Riva, Mori, Ala,
Roveredo, Trento (Trient),
Pergine , Levico , Borgo ,
Lavis , Denno, Cíes, Fondo,
Malé , Caldaro (Kaltern),
Egna (N^umarktj , Cavalese , és Bolzano (Bötzen},
kant.kra;i38 Пт^0п 273000
1. a' fö vs Trient.
"Etsch , (alsó) , melly az elöbbeni Velenczei Urodalomnak azon részét foglalta ,
melly a' Garda tóig kiterjed , és Veronese -tart. hoz
tartozik : 30 2/3 □ mfd nagy
266550 1. a' fö vsa Verona.
Etsch , v. Tyrol az Etschnél ,
elöbb a' Német rendnek Prébendája az Austriai ker.
ben, melly egészen a' Ty
roli fö hatalom alatt állott.
Etschland , egy a' nem tulajdonképen úgy nevezett 6.
fertályok közül , mellyböl
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az elübbeni Herczegségre e30" K. H.) vs Alb fónál Ba
meltetett. Tyroli Grófság dem nagy Herczs.ben 39З h.
éllott , Etsch mellett fe2440 1.
liüdt i az ö eredetétôl Bö Ettrnánsdorf, falu Bajor Orsz.
tzen vsig , 1806-tól fogva ,
ban, Regeni ker.ben, váírmidön Tyrol Bajor fo haral , üveghutával , vaehámorral, és tégla vetövel.
talom alá jött, az Eisack
îieriilet részét teszi , de Ettj-eA, helys. Fejér Várm. ben,
1810-töl a' felsö Etsch oszt.
Bicskei jár.ban, Bia patak'
nak jó darab része Olasz
eredeténél, ezen falutól nerrí
orsz.ban.
messze, Márton - Vásárhoz
"Etschmiaten , Idschmiazin , Caz
3 óra. A' T. Fejérvári Kápaz: az Lsten Fia lejovetele),
talan Urodalma. Lak. 1255
az Ormények fô klastroma
kat. 2,52 ref. tulajdon pléb.
és tempi. mal , 1 eváng. 14
îteleti Persiai Erivan tart,
Zsidó. Nevezetes e' helységban, melly az idetartozandó helységgel , melly 3 f'anèk termékeny határa , é*
luból áll , Dreykirchennelt
kobányája.
aieveztetik , az Ormények' Et tel , v. Atzél; Hetzeldorf,
elsö Patriárkájának lakheOtzel , szab. m^sErdélyben
Szászvárosi Székben , lakják
lye , ki igen kemény klastromi életet visel. Minden
Szászok , Oláhok , CzigáÔrménynek legalább egynyok , egy evang. és nem
egyesült Gorög pléb. •
szer éltében ide kell jönni.
A*- klastromnak
vagyon Eu , Augur , Auga , ("50° 2' E¡
könyvnyomtato mühelye.
Sz. 190 5' К. H.) vs Bresle
litten , falu Egy. Belg, orsz.
fónál az elöbbeni Normatídiában Francz. orsz. barí, c'
Flandriában .38.50 1.
mostani alsó Seine oszt. ban
Hattenbach , kis fó Breisgau tart,
750 h. 3.380 I. czérna , csipban , Ettanheimnál áltfoly,
ke , gyolcs és aczél fabr.
és Cappeltal nem messze
stokfis fogással az ide kózei
Rajnába szakad.
lévo Treport kikötöben.
Ottenheim , vs Ettenbach fóTalálni itt római régiséjiál Bádenben Kintzig ker.
ben , 2230 1. fonál kereskegeket.
déssel , es szölö termesz- Eubelsiadt , I. Eivelstadt.
Eur.hendorf , mvs Bajor orsz.
téssel.
ban , Dunán alól való ker.
Ettersberg , (51° i' 36" É. Sz.
28o 54' 49" K. H.) nevezetes
ben Yilsnél 129 h. 470 1.
begy Szás.z-Weimari Herczs. Eufemia , 1. S. Eufemia.
ben, ko és gipszbányával, és Euganeihegység, alacsony domszép bükkös erdövel , melly
bok csöportja Olasz országi
s ok vadakat tart ; fent a'
Brenta oszt.ban , melly egykor mint elsö széle a' Rhäti
hegyen vagyon egy vadász
ház, hasonlíthatatlan kinéhavasoknak a' tengert határozta ; az ö hossza kel.röl
zéssel.
Eltes , magyar falu Nógrád
nyugot felé 16, az ö szélessége ész.ról iê\ fele9mfdet
Várm. Széchényi jár.ban ,
foglal ; két oldalról egy haKaracs hegynél , vagyon 1
józásra alkalmatos viz csakath. tempi, sok erdeje, és
tornával , és köles mezökezöleje. Lak. Magyarok. F.
U. Széchényi Urasag.
kel , körül vagyon ve
Ettlingen,, (43° J5' É. Sz. 26o i'
te mocsáros helyekkel ,
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Vulkání szigeteknek tar- 318 lak. '
tatnak ,
mellyek elöbb Eulenburg , 1, Eilenburg,
a' tengerben állanak va- Eupatoria , elöbb Kcsloíf, (45a
la , van nak a' keleti , és
14 É. Sz. 51O ç' K. H.) ker.
déli oldalán több meleg sabel i iö y s Orosz Tauria
vanyú vír.források Alb an ôHelyt. a' Tauriai féls/.igetnál , Montortomnál , Mon- Пек nyugo ti részén , a' fekele tengernél , szabad kitagnonenél, Montegrotonál,
kötövel . 928 h. és 4348 lak.
S.Elenáaál,S.Bartolomeonál
kik Tatárok , Zsidók , UrCattajoiJ.il , Lispidánal, Calaonenél, Batagliánál , mel
mónyek , Görögök > és Oro^
lyek közül az utolsó nagy
szok , düledezett kofallal ,
divatban vagyon.
és tornyokkal korül vagyon
Eugenius T Fok .
Eugenius
véve , vagyon i3 Török mehegy , egy hosszan tartó
csetje , nevézetes kereskedést üz sóval , gabonával ,
fold Budán alól Pilis Várm.
ben, vagyon itt a' Hereteg börrel, gyolccsai, vassal,
Eugentoí építetett mulato
's t. et.
vár. Sok bort termesztenek Ечреп , Neau , vs Ourthe Fr.
itten.
•
oszt.b*n 1500 hi 10000 lak.
Eugoböa , l. Negroponte.
vagyon posztó fabrikája.
lugubio , Ugubio, Gubbio , vs Éufrat , Frat , Euphrates ,
az Urbinoi Herczs.ben a' Pánagy fó Asiában , melly Erpa Birtok. 3600 1. . vagyon
zerum Basaságban Török
gyapju és selyem fabr. viArmeniában, más több folyókból keletkezik , Samoasz fejérítése, és ola] terrnesztése.
satnál
egy
vízrohanást
füuiusii , íohely a' fekete Portesz , Kornanál a' Tigrissel
tugalliaiak urodalomában
egybejön , és Bassoránál
a' Molukki Timor s/.igeten.
Schat-al-Arab név alatt (AEule, Eula, Gilovia, mvs Cseh
rabiai té) több ágokban a'
orsz.ban Leutmerit/.i ker.
Persiai lengeröbölbe szakad.
ben, loo h. várral , és egy Eure , Ebura , folyó Francz.
kath. tempi
orsz.ban , melly az elöbbe%ule , Elau , Eiaw , Gilowa,
ni Perche tart.ban, a' moskir. nyilt arany bánya vs
tan i Orne oszt.b.m NeuillyCseh orsz ban
Kaurzimi
nél keletke/.ik , Maintenonker.ben, 187 h. 840 1. az itt
nál hajózni lehet rajta , és
való arany bányászás u3o Francz. mídnyi folyása
jonnan ke/.detett. Ehez kö- után Eure oszt.ban Pont de
zel vagyon ásványos ferdö.
Г Arche nél a' Seine fóba
Eule, (a' magasj, hegy mellyömlik. Maintenontól ezen
nek magassága a' tenger folyóból egy víz csatorna
lapján felyül 3326 Párisi
jön , melly uj Eurének neláb, Glatz Gróf's.b. melly az veztetik Versailles felé. E*
Eulen hegynek a' Reichen7. en folyótól 2r osztály veszi
ba( hi ker.ben nevét adja ,
nevét.
melly lával bé vagyon nö- Eure, oszt. foglalja egy részét
ve, vagyon m^rvány , és
Normandiának, 110 □ mtfd.
. ltô banyája
(613283 Ilektarok) , 415.580
"Eulenberg , kjs vs Morva orsz.
1. vagyon termóskove, kör
ban Olmützi kerül.ben ma
szikláji , vasa , gabonája ,
gas hegy-várral , ¿o ház. és
leu je, kendere, Iterti zöld

sége, gyümölcse, fája, szârvas marhája , vad állatja,
bala, 5 kozônséges tudniillik : Evreux, Louviers, Pon
taudemer, Andelys és Bernay ker.br« osztatik , mellyek 8í43- kôzségeket , 36.
kant.ban foglalnak.
"E-urcés Loire, os/.t. az elöbbeni
Beauce tart.nak részét foglalja > mellyben Chartrain
tartomány vagyon , és Perchének egy részét, 108 □ mfd
és 2,59970 1. a' fö termése
gabona ; 4 kozônséges ker.
re osztatik fel ; u. m. Char• tres, Nogent-le-Notron, Chateaudun , és Dreux , raellyek 460 kôzség. -¿4 kant.
kban foglalnak.
Tíuripo , Egripo , ^ógroponte ,
törökül Egjiriboss , szig-et
az Archipelagusban , melly
egy hasonló nevü szoros
tenger által Livadiától választatik, vagyon 60 □ mid
és 40000 1. több örökös hóval béfedett .hegyei. Termeszt pamutot , olajt, gabonát, bort, íát, márványt,
's t. ef. Fö vsa Egripos.
Euripo , Euripus , tengerzug
az Archipelagusban , Euripo és Livadia szigetek köztt;
oily kesbeny , hogyaligmehet által egy evezô hajó ,
azért egy h{d által a' száraz tart.nyal öszve vagyon
kapcsolva , mellyel elöbb
egy fold csucs által vala
kôtésben. Ezen tengerzug
az árapodás regulátlansága
miatt hires. Igaz ugyan ,
hogy a' hold ujától egész
az elsö fertályig , és a' tele
holdtól egész az utolsó fer
tályig regula szerént való ,
de a' tobbi fertályokban 94
v.25Ór.alatt 11 — 1 4- ig is tart.
"Europa , egyike a' fold öt részei köztt, legkissebb ugyan , de legjelesebb mindazáltal. Leghihetöbb, hogy

a' Phoeniciabélíektñl neveztetett így lakosinak fejérszínekre nézve. Délre Afrikától a' kô/.ép tenger által
választatik el ; Asiától pedig keletre az Ural' bérczei , Tañáis (Don) vize , az Azowi (Moeotis)
tava, fekete tenger , Helespontns , vagy Konstantinápolyi tenger szorúlat, a*
márványtenger és az Archipelagus vagy Görög ten
ger által. Nyugotra az Atlanti ,
vagy
nyugoti
tengerrel, északra az északi tengerrel határos. Fekszik az északi szélességnek
.343 30' egész 70' ig; a' keleti hoSszúságnak 8C —80o
ig, 's így legnagyobb ré*zént a' mçrséklett ég alatt,
kisded része esik fa^yos alatt. Nagysága 155000 Q
mfd, tehát 13-dik része a'
száraz földnek : e' térségre
.nézve legnépesebb valamint
palJér«zottabb , 's erösebb
is a' lôbbieknél. Levegöje
's idojárása valamint foldünk más részeiben , fekvé
séhez, természeti alkottatásához , és táiékihoz képest
külömbözft. Egész Europában egy orsz. since , melly
merö róna mezoséff, ésszámos hegyekkel , legalább
dombokkal változó ne volПЛ. A' legnevezetesebb lar
pos tartományok- Castilla
Spanyol orsz. ban , és Au
vergne Francz, orsz.bañ ; az
elsö 1740: a' másik 2160 pár .
lábnyira nyúlik el a' ten-,
gerszíne felett. Lepnevezer
tesebb hegyek : a' Pireneusok, Havasok, (Alpes) Kár-r
pát és Ural bérr.zei, ésHae-r
mus. Ezek közttN legmagosabb a' Montblanc, melly-j
nek teteje 14532 Párisi lábnvira emelkedik a' tenger.
sikján fejül. A' legnagyphb

ïiegyallyalt : nyugot felöl
a' Finisterre , és Sz. Vin
cent Fok; északról a' Nordcap Norwegiában , délfeïôl a' Marepan Fok.
Europának vannak elég
haiókázható fójiisa' keresbedésre ; 'e ezeknek szükében csatornák vonattattak.
Legnevezetesebbb folyóji :
Rajna, Rhone, Pó, Duna,
Odera, Albis (Elbe), Vistu
la (Weichsel), Don(Tanais),
Dnepr, Dnester , Wolga,
Dwina , Garonne , Loire ,
Tajó, 'sa' t. Europa körül
a' keleti tenger a' Bothni
és Finni tenger öböllel ; a'
Sund, és Belt által az éBzaki tengerrel egyesül , és
megént a' Calaisi tenger
tug és víz-csatorna általa'
ïiyugoti tengerrel ; ebbol a'
Gibráltári szoros út a' közép tengerre , *s az Adriai ,
Görög , márvány , és fekete tengerre vezet. Eszakról
van a'Jégtenger. A' tengerezorúlatok.: a' CafFai zug ,
Hellespont , Gibráltári út ,
Calaisi-út , Sund , és mind
két Belt. L.égjelesebb
tavai Muszka és Svéd orsz.
ban esnek. Hajókázható csatornáji ész. Bélgyiomban ,
legnagyobbak Fran. orsz. és
Orosz birod.ban vannak.
Europának eggyik tartoWiánya se termékeny e'géàzen 's mindenben , hanera
«ggyik termékenyebb a'
másiknál , egyben másban;
íiol a' természet adakozóbb
voltából , hol a' lakosokíiak nagyobb serénységek
által. Termései a' vetemétoyekneméból: a' buza, rozs,
tenkel , árpa , zab , köles ,
liajdina , kukoricza , bük>kön , riskása, léñese , borsó, bab , 's csicsiriborsó 's
•t. ef. Sehol sincs a' mezei
gazdaság nagyobb divatjá-

ban mint Angliábart: itt
nyilván Iegbövebben teremne is a' gabona, he. egy
idötöl fogva a' Ió és juh
tartás, és kertben gyönyörkodés sok szántó földet ei
nem vont volna. A'gabonával legbövelkedobb tartományokLiefland , Lengyel
orsz., Litvánia , Sicilia,
Magyar ország , Prusszus
orsz. , Német birodalom , és
Dánia. A' tobbíekben vagy
az égnek hidegsége , 's a"
gyakor fagylatok által .
mint Norwegiában , Svéd
orsz. ban , Swájtz orsz. ban,
Harz körül Német orsz. ban,
's a' t. vagy a' lakosoknak
tunyaságok , élés házakkal
ezükölk Vléíek, ésnagyszámok miatt mint Spanyol éi
Portugall orazágokban MáI->
tában 's a' t. fogyatkozást
szenvednek. — A' szólótokék , nyilván Asiából plántáltattak által Europába ,
elöször ugyan Görög , Olasz , és a' Narboni Francz;.
országokba, 'sezekbóimá*
tart.nyokban is elszaporíttattak. A' tulajdonkép bort
termö tájok azok, mellyek
a' szélességnek ,50 grádicsáig fek'ús7nek; terem ugyan
ezen túl ii hellyel közzel
bor p. o. német orsz.ban ,
de nem hasonlítható azokhoz , mellyek azon alól teremnek. Borral legbovelkedöbb tart, nyok Európában Franczia, Olasz, Spa
nyol ország , Portugallia*
'sa't.
A' legszebb , 's legjobb
fagyümölcsök Olasz országból szaporodtanak el; ide
pedig Görög orsz.ból , Asi
ából , és Afrikából : mint
az almák Syriából , Aegyptusból, Görög orsz.ból ; a'
sárga baraczkok Epirusból;
ft* legjobb fajtú kürt^ékA

i
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îexandriaboî, Syriából,Nu- Europai északi széleken épmidiából , es Görög orsz. Sen ninesenek magas fák ,
anem csak apró esepró
ból ; a' czitrom és naranosok Médiából, Persiából , bokrok. A' jég és északi
Assyriából ; a' fügék Asiá- tenger hány fenyö és más
ból ; a' gránát-almák Car- fákat , a' lakosoknak methagóból, a' GesztenyékCas- legülésekre. Az Európai termések köztt igen jeles a*
tania Magnesiai tart.ból
len és kender is ; Liefland,
Macedoniában ; a' cseresCurland, Litvánia , Orosz
nyék Pontusban levo Ceraés Német orsz., Franczia,
suntból ; a' mandolák Asiész. Belgiom és Magyar
éból Thasos szigetébe Gö
orsz. némelly részei olly irög orsz.ban ; a' diók Per
gen bövelbednek lennel és
siából ; a' nagy mogyorók
kenderrel , hogy keresked
Pontusból; az olaifa gyünek is vele a' külföldiekmölr.sqk Cyprus szigetebcli
kel. Legtöbb dohány joEuPaphusból Görog oriz.ba,
ropába mindeddig eredeti
's innét tovább ; a' duránhazájából AmeriJiából , de
czi és öszi baraczkok Per
némelly tartamányiban is
siából ; a"1 szilvák Armenimint Franczia, Német, Svéd,ából, és Syriából-, a' birskôrtvék Creta szigetbeli Cy- - Ranus , Oros/, , Lengyel és
Maeyar országokban , 's
donból Görög orszba, 'sin
Svájcz orezágnak némelly
nen Olasz огзд.Ьа j 's a' t. Legtájékin bftven terem.
több jó gyümölcs terem OA' veresre festö plánta
lasz orsz.ban , 's az ehez
szomszéd német tart.nyok- , ' fKrapp, buzér) termeszfefik
bftven Seeland, Flandria ,
ban; és ezután Franczia,
tartományokban , és né
Spanyol, és Portugallorsz.
melly Német , Olasz , Ma
ban raellyek kereskednek
is vele ; AngHában, Nor-, gyar, 's Svéd részeken. A'
kékíestft fü (izacs , Waid}
mandiában, *Bayor, Sax orterem fel. Languedocban ,
szágokban , 's felso AustnCaennál Normándiában ,
ában olly sok gyümölcs te
Sommerset Grófságban Anrem, hogy bor szerü must
gliában , Genfnéí Svájcz
készittetik belöle , valaorsz ban , Thuringiában ,
mrnt Slavoniában a' szilNémet orsz.ban , Julichi éa
vából. Mennél tovább észak
Mark Her.ben Prusszus orsz.
felé , annájkevesebb a' gyü
ban, Késmárknál Magyar
mölcs , Európának legészaorsz.ban , 'e a' Spanyol ,
кДЪЬ részén pedip épen nines.
Portugall és Svéd birtokokA' fának legszebb épületre ban.Sáfrány
terem portugalvaló nemeit Europának éliában
,
Spanyol,
Franczia,
szaki részén találni : NorOlasz,
Angol,
Német,
Svájcz,
végia , Svéd, Orosz, PrusMagyar
,
Töröb
ors/.ágok-"
szus , Lengyel orsz. , 's Litban , és Irlandiában. A*
vania , némelly német tarvad , vagy festö sáfrány is
tományokkal eggyüttnagy
terem soíí Német és Magyar
kereskedést üznek vele a'
tart.ban. Hamuzsír készit
külföldre. Némelly tartotetik sok erdös tárt.nyokmányokban olly pusztítás
bon.A' czukor plánta, melly
tétetett az erdökben , hogy
elöször Spanyol, Pityuszi,
та' fának szüke vagyon } ая

lOí
îvicza szigetben találtatott
fei , csak Spanyol es Portu
gal! orsz. ban tenyészül. A'
pamut csemete se honyosodott meg eddig Europában,
azonban Ecija ker.ben Spa
nyol orsz. ban , Thessaliában, es a' kozép 's görög
tengernek némelly szigetiben , millyen Santoria ,
Thermia, Syra , találtatik
még is. A' finora porczellán
földnek legfinomabb nemével Europa dicsekszik ; mil
lyen az t melly Meiszeni
ker.ben , Mark ker.ben ,
_tobb Austriai tart.nyok-'
ban / és Franczia orsz.ban
ásattatik ki ; kalló fold a'
posztósok
szolgálatjára
több tart.nyokban találta
tik ugyan de legjobb az Angliai. Legjelesebb 's legfi
nomabb találtatik Stalimene Archipelagusi szigetben,
jó van Siléziában , Cseh,
Svéd , 's Magyar orsz.ban ,
és némelly Német tart.nyok- ■
ban is. Mindennémü festöfölddel is bövelkedik Euro
pa , valamint fejér , fekete,
tarka és vonásos márvánnyal is leghíresebb azon
ban az , melly Carraránál
's Florencziánál Olasz orsz.
ban , Pharos, szigetében ,
Genuai tart.ban, Siciliában
íejtetik ki. Szint úgy bö
velkedik alabastrommal is,
kivált Német és Olasz orezágokban. Asbest, mellyböl elé¿?hetellen vászon készíttetik böven , Norvegiában , Svéd, Magyar, Corv
sika , Candia , Svájcz ,,i 's
több tart.nyok ban. Külörhbféle szappan forma palléroztatható , és faragtatható kövek vannak Orosz, Ma
cedonia , Svéczia , Norwegia , Lengyel , és Magyar
arszágokban.
Az Europai drága kövek,

alább valók ugyari a' nap«
keletieknél : de még is becsesek azok , mellyeknek
külombféle nemei találtatnak Német , Cseh, S/.ás/
Morva, Silézia, Magyar országokban , Tyrolisban ,
Norvegiában , Svéd , Len-I
gyel, Spanyol, Portugall 7?s'
Island tart.nyokban. Van
Europában kristály is , ki
vált Svájcz és Magyar orsz.1
ban., „valamint akhát , jáspis és opál is. Savanyú ,
kozép, szék, timsó; hegyi^
vízi , tengeri, tó, kutsó , és
minden más só nem böven
találtatikEuropában ; a' hegyi só leggazdagabban van,
Gallicziában, Magyar orsz.
ban, Erdélyben, Cataloniában , Angliában, Salzburgi Her.ben , 's a' t. A' ten
geri só leg inkább készíttetik fozés által Norwegiában , Svécziában , és némélly Franczia tart.nyok-'
ban ; napon száríttás által
Portugallés Olasz országokban. A' kutsó legbövebb.
Német orsz.ban, kivált Mag-i
deburgi Her.ben. Vannak e-|
gész sócavak is. Azon föld
gyántának kemény nemét ,
melly borostyánkonek neveztetik a' keleti tenger ,
kivált Prussziának partjai
ra , böven hányki. A' köszén éppen böven találtatik
csak nem minden Europai
tart.nyokban , de az Angliai kôszén bányák még is
a' leghíresebbek , 's leggazdagabbak , 's más tart.nyokat is eltartanak. Torfával
sok tart.nyokban tüzellenek. Europában, természeti és készített kénkô,elevenkéneso , czinóbriom legbövebben van Ydriánál Karinthia és Görczi ker. között ; van Tyrolis, Meiszen,
H ess zen Her.ben , Magyar,
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Ceeh , Lengyel, Spanyol országokban , és Erdely '5
Toskánai fö Her.ben is.
Kemény félérczek,millyen
a' piskolcz , czinkércz, kobaltércz , egerkö ércz , van
nak sok Europai tartomány okban, mint Magyar orsz.
ban és Erdélyben is. Az arany legkevesebb találtatik ugyan Europában ahhoz képest , melly Asiában,
és Amerikában vagyon , de
a' Magyar, Német, Svédországi , és Erdélyi aranybányák mindenkép tekentetet érdemelnek. Más hegyekben is találtatnék arany, ha míveltetésétól a'
munka és kôltség nem kéméltetnék. Vannak Europának aranyt hordó vizei
is: illyen a' Rajna, Eder,
és Körös fó. Az ezüst tisztán vagy más érczekkelvegyest bövebben találtatik
az Europai bányákban , Né- *
met , Magyar , Svéd , Nápoly orezágokban , .'s Alsatziában , Norvegiában, Er
délyben; más tart.nyokban
is találtatnék , ha ásattatnék. Az ezüst érteke minden javak , még az arany
becsének ís mértéke Euro
pában az egy Portugalliát
kivévén. Más földünk részeiböl is sok ezüst gyül
Europába , de ki is megy
kivált Asiába. — ^léz is ta
láltatik tisztán vagy más
érczekkel vegyest nagy bñséggel Német, Magyar, Fr,
Angol, Olasz, Svéd országban és Erdélyben. —: Ama
minden érczek között legközösebb hasznú vas talál
tatik szélte egész Europá
ban, némelly tart.nyokban
olly böven , hogy általa
gazdagodnak leginkább: il
ly enek a' Svéd, Norvegiai,
Sta jer tart.nyok, és némelly

tájékok Magyar orsz. ban.
Az Orosz vas csak résznyire Europából való , nagyobb részint Siberiából ,
's más Asiai tart.nyokbóí
jó. Vannak ugyan némelly
aczélbányák is Svájczban
és Piemontban, de nagyobb
réi/.ént vasból készíttetik ;
leges legjelesebb a' Stájer
országi. — Czin tisztán Eu
ropában mindeddig nem
talállatott ; de van más ér
czekkel vegyest ; legjobb ал
Angliai; ezután jü a' Meiszeni és Cseh országi; alábh
való a' Német , Magyar,
Siciliai, Spanyol, ésPortugalliai. Az ólom, valamint
leghasícnosabb a* vas után ,
úgy legközösebb is Euro
pában; legjobb találtatik
Angliában.
A' marhatartás mindég a'
földhöz képest való, 's mivel sok Europai tart.nyok
ban igen jó legelök vannak,
innen ott a' marha tartas
is igen nagy divatban van.
Legjobb lovak tenyésznek
Spanyol , Anglia , Dánia ,
Nápoly, Lengyel, Német.
Magyar országokban ; a*
Telenczei , Moldva , Oláh ,
Erdély ,, Ukraina , Friesland tart.nyokban. Az Eu
ropai ménesek az Arabiai
monyasok által általjában
igen megnemesíttettek. —
Magyar, és Galliczia orsz.
nak a' marhatartás esztendônkéntsok milliomot hozbé. Dánia és Német tart.
nyok is hajtanak ki mar*
hákaL. Holstein , Ostfries
land , Oldenburg , Br*emen
és más német tart. nyókból»
Belgiomból , Hiberniából»
más Europai országokból
temérdek sok irósvaj vite.tik ki. Legjobb sajt Euro
pában az Edami vagv éezaki Hollandiai , Angliai»

i Lîmburgi , Holsteini , és a'
Pármai. — Spanyol orsz.'
leginkább megfinomította
juhait az Afrikai fajták ál
tal ; ezek által Britannia,
Franczia, Portugallia, Nápoly , Magyar orSzágok.
Jelesa' Hollandus, Lengyel,
's Német gyapjú is. — Sz«rvasokat, özöket, vad kecskéket leginkább találni Eu
ropa! tart.nyokban közösen. Ama hasznos Jávor
szarvas , 's Irámszarvas Eurápának északi részeiben
lakozik. A' nyúl, tengeri
nyúl, mókus, holgymenét,
nyest , czobol , farkas , róka , hiúsz , medve, torkos
borz, vidra és kásztor börökkel tetemes kereskedést
üzni Európában.
Az északi és német tengereken fogatott czethalakkal , és más csupa börü íiadzó nagy halakkal nagy
kereskedés üzettetik Euró
pában ; némelly pikkelyes,
szárnyas , ikrábol szaporodó halakból is , millyen a'
tökehal , hering , dors - gadócz , viza , junhal , 's a' t.
sok pénz jö forgásba. Altaljában a* halászat több
milliomokat hoz bé az Europaiaknak Az ostrea csigák is , kivált az északi
tart.kban, nagy nyereséget
s/erzenek. Az ostrea csigákban találtató gyöngyok
nem olly nagyok és szépek
ugyan mint a' tengeri csigákban lévôk , de azonban
jelesek, kivált az ollyanok,
mellyek folyó vizekben találtatnak ittis amottis Eu
rópában. A' tengeri rákokkal is kereskedni. — A' selyem miveltetés , melly
1130-ban Rogerius Sicilia I.
Királyától hozattatott Gbrüg orsz. bol Siciliába , egyébb Európai tart.kban i»
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elterjedt; Sicilia, Nápoly,
Bononia , Genua, Mediolanum és más Olasz tart.kból,
kiváltPiemontból,mellynek
selyme legjobb, sok selyem
küldetik külföldre, Fráncz.
orsz.nak is van selyme , de
számos íábrikájinak nem
elég. Spanyol orsz.nak felesleges ; Portugallia , és a.'
kiizép és görög teDgeri né
melly szigetek, mint Creta,
Thermia , Tine , Andros ,
Naxia , Zia , Morea olly gazdagok selyemben, hogy ki it
küldenek. A' selyem míveltetik már a' Magyar és
Német tart.kban s/.inte az
északiak-ig. — A' méz , és
és viasz olly böven gyüjtetetik némelly helyeken Eu
rópában , hogy abból gazdagodnak leginkább. Liineburgi Herczs.ben csupán
líoooo tallérnyi árultatik
el eszt.ként.
Divatjában
vagyon Gallicziában , és Banátban is Magyar orsz. ban,
Az Europa* népessége nagyobb volna, ha a'hajókázatok , és máshová , kivált
Amerikába , koltôzés által
eszt.ként lakosinak nag-y
számától meg nem fosztatnék Tartományi köziil eggyik bövelkedik lakosoïckal, másik szükölködik ; ál—
taljában többeket is eltarí hat na m ég. Üszveséggel 180
miHiomra becsültetik né
pessége. — Európában mai
nap több nyelv-nemek u—
ralkodnak mint hajdan : a.*
következök nevezetesebbelc
l) a' Német: ezen beszélni
némünémü változással Né
met, Hollandus, Anglus ,
Dánus , Norwegus , Svécl
tart.kban. 2.) a' Róraai
nyelvtöl származott vegyes
nvelv : ezen beszéllni : O—
láh, Olasz , Spanyol, Portu^allus, Françzia, 's

inelly Swaîcz tart.kban. 3)
a' Tôt s Muszka , Lengyel ,
Prusszus, Cseh , Morva, né
melly Magyar tart.kban.
4) A' Gothus nyelv
Is
land , némelly Svéd , es a'
fekete tengernél , Duna torkolatjától fogva az Asovi
í'óig fekvö tart.kban. ¿) a*
Hun nyelv , Magyar es Er
dély orsz.ban. 6}Finn nyelv,
Finnland, Estlandban , és
Laplandban. y) A* Letti :
Litvániában , és Kurkindban. 2)A" régi Celta , vagy
Gallus nyelv fenn van alBritanniában , és Walesi
Herczs.ben. 9) A' Cantabri,
v. régi Spanyol nyelv fenn
maradt vegyülve Biscaja ,
Guipúzcoa , Alava , Spa
nyol és Frannczia Navarrában , 's Labour és Soûle
francz. ker.kben. 10}. Az
Iri nyelv Irrlandiában , észàki Skót/.iában , és a' Hebridi «zigetekben. u) A' gö-'
rög nyelv romolva a' görög
tart.kban , Europai török
bir.ban. 12) A' török nyelv,
a' török és tatár orsz.kban.
»3) Az Arnauta nyelv: Dalmatiában , némelly török
tart.kban , és a' hét Jóniai
«zigetekben.
A' Religyió 8-féle Europában: 1) Ker. Római Katholiha. û) Ker. Evangélica.' 3)
Ker. Reformáta. 4) Ker. keleti, vagy is GÖrög. 5) К,
Unitarius. 6} Mahumedána.
2) Zsidó. 8) Pogány. ~ A"
ker. Római katholika vagy
napnyugoti , deák , vagy
keleti görög szokást tartó ,
mindenik a' Római Pápaval
egyesül. A' k. Római katho
lika, melly a' nyugoti , v.
deá-k szertartáaú , egyedül
szabad Spanyol , Portugall
orsz.ban , és némelly Swaicz
kantonokban ; u raíkodó Olatz orsz.ban, és Lenjyel,

Magyar 's Horváth orez.gofcban ; a' Franczia, E. Belgiom , Német országokban ;
Erdély , Kurland Herczs.ben
's némelly Schwaicz kanto
nokban , egyenlö jussal bir
a' ker. Protestans Religyióval. Dánia, Prusszus, O rosz,
Török orsz.ban eltürettetik,
Irlandiában , Angliában i»
számosan tartoznak a' R.
K. Religyióhoz, deazértennek nyilván való szabadság
nem engedtetett.—A'ker.kelv
egyesült gorög , V. паркеlet i szertartasú Religyió
Magyar ország némelly Vármegyéiben , Erdély , Siavonia , Galliczia, Lengyel,.
Török ország némelly részeiben gyakoroltatik. A*
Lutheranus Evangélica Reí.
uralkodó Dánia, Norvegia,
Prusszia orsz.kban , Liefland, lngermannland tartom.kban. Német orsz.ban,
Erdélyben , E. Belgiomban,
Curlandban egyenlö jussat
bir a' kathol. religyióval,
Szabadon
gyakoroltatik
Franczia , Anglia , Orosz ,
Lengyel , Török orse.kban,
Magyar orsz.ban meghatároztatott. A' reform. Evan
gélica Reí. uralkodó Scótziaban , 's némelly Swaicz kan
tonokban ; egyenlô jussokkal bir a' kath. és luther.
religyióval , Német , Prus
szus , Franczia , E. Belgiom,
Erdély országokban. Szaba
don gyakoroltatik Anglus ,
Lengyel , Dánus , Svéd , Qrosz országokban , és Kur'
landban, meghatároztatott
Magyar orsz.ban. Az Evan
geliza Püspölti , vagy fô Re
ligyió uralbodó Angliában,
és Irlandban ; másutt hellyel helyel szabadon gya
koroltatik csendess.égben.—
A'keveszténykeleli Rel.uralkodó Oros» bir.ban ; sia

Ladon gyakoroltalik Ma
gyar , Lengyel, Török orsz.
ban , Slavoniában es Erdélyben. —A' Ker. Unitarius
Reí. Erdélyben egyenlö jus•al bira' más ker. Religyiókkal; máshol csak eltüretteфк. A' Mahumedana Rel.
uralkodó Török orez.ban ,
«Itürettetik Orosz bir.ban ,
Litvániában , és Livorno
vsában Olasz orsz.ban. —
A' Zsidó Rel.Portugall.Sp^nyol, Orosz, Své1, Norvegus orsz.kban ti Jalmas ; egyébb Európai tartományokban ettürettetik ; szaladon gyakoroltatik mind
a' két Siciliában és LivorЛ10Ьап ; legszámosabbaktól
Lengyel orsz.ban es Litvá
niában. — A' Pogányság
fenn van még Lapland, és
S/.amojed északi tart.kban ,
a' Cseremisszek, Csuwaszok,
és Morduinok kö.ztt Nischneinovogorod Helyts.ban ,
Orosz bir.ban. — Vannak
ezek felett csekélyebb számú szakadár keresztény felekezetek is : mint az Armijniánusok , Mennoniták , Anabaptiszták , Herrnhuterek , Quackerek 's t. ef.
A' mesterségek , kézi müvek, fabrikák , legjelesebbek , 's legszámosabbak Europában ; ennek kereskedéee, 's serénysége kiterjed e$rész földünk kerekségére.
R égenten állot.t e' száraz
földi orszácfokból : Hispania
és Lusitania , Italia, Ger
mania , Sarmatia , Scythia
Europaea , üacia , Pannonia , Rhaetia, Vindelicia ,
Noricum , Illyricum, Moesia , Thracia , Macedonia ,
Graeeia , Epirus , és Peloponesua. Ezen sziget országokból: éüzaki Oceánnál: Bri
tannia, Hibernia, Thy le,
vagy Tliule , Scandinavia ,

Scanzia. A' kôzép tençernél : a' Baleari szigetek ,
Sardinia, Corsica, Sicilia,
Creta és Euboea. Most Európában vannak ,3 Császári
birodalmak : az Austriai ,
Orosz és Török Cs. birodal
mak. E' királyi országok :
Bajor , N. Britannia , vagy
is Anglia, Scotia, Hibernia,
Dánia, Franczia , Hánnovera , E. Belgiom , az az i
volt Austriai és frigyes Nie
derland , Portugallia, Prueszia , Saxonia , Spanyol ,
Sardinia , Swéd és Norvegia, Sicilia kettö, Würtenbergi kis országok. Ezen
Nagy Herczegségek királyi
ranggalt Badeni , HesszenCasseli , Hessen Darmstadti , Luccai , MeklenburgSchwerini ,
Meklenburg
Strelitzi, Holstein-Gottorpi,
Oldenburgi , Sachsen-Weimári, és Eisenachi, Toskánai N. Herr.zs gek. — Ezen
fö Herczegségek fejedelmí
jussal : Anhalt - Bernburgi ,
Anhalt - Dessaui , ArihaltKöthi, BTaunschweig-Wolfenbütteli , Holstein Becki,
Holstein Gliicksburgi , Hol
stein- Sonderburg-Augusten burgi, Modenai, Nassau-Usingeni , Parmai , Piacenzai , Quastallai , Zweybrückeni, Birkenfeldi , Pfalcz
Neuburg, Sulzbachi, Sach
sen-Coburg Saalfeldi, Sach
sen-Coburg Meiningeni ,
Sachsen-Gotha és Altenburgi , Sachsen Hildburgshauseni F. Herczegségek 's a' t.
Fö hatalmú Landgrófságok
e' következök-. Hessen-Homburgi , Hessen-Philippsthali , és Hessen-Rothenburgi
Landgrófságok.
Uralkodó
Herczs.gek : Anhalt - Bernrburg-Schaumburgi, AnhaltPlessi, Anhalt- Zerbsti, Hohenlohe-HechingeniyHohenlohe
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lohe Sigmaringeni, Isenburg
csal , gabftnával , és szarvas
Birstein,i , Leyeni, Lichtenmarhaval.
eteini , Lippe - Dfctmoldi , Egenburg, jeles kastély OstLippe Schaumburgi , Lothfrieslandban , Hannovera
ringeni , Nassau Saarbrücki,
orsz.ban.
Nassau Weilburgi ; Reusa- Everbecq , vs Jemappe Francz.
Greitzi , Reusz-Ebersdorfi ,
oszt.ban 3500 1.
Reus/. Lobensteini , Reusz Eveighem , vs 6880 lak. SchelSchleitzr, Savoyen Carignade volt Fr. oszt^ban.
ni , Schwartzburg-Rudols- Eversberg, vs hegyen Rubr fostadti, Schwartzburg-Son- nál a' volt WestfáliKirs.ban
¿ershauseni , 's Waldecki
130 h. és 760 1.
Hercxegségek. Más orsz.ok Evesham, 70 kereskedß vs 5000
és Hercz.s.gek , mint Ma1. Angol Worcester Grofs.
gyar , Lombardiai - Velenban Avon folyónál , melczei , Lengyel , Cseh , Horlyeri keresztiil egy hid vavát és Slavonia , Litvánia,
gyon, egy termékeny tôle
Curland, Lieíland , Finn- nevezctt völgyben , vagyon
land, Erdély , A. Rajnai ,
harisnya koto fabr.
Poseni , Holsátziai , Genua, Evian , Aquianum, kis vs Genii,
Morva , Lusatia , Branden- tonal Leman volt Fr. oszt.b.
burg 's t. ef. más orsz.khoz
1500!. és meleg ferdökkcl.
csatoltattak. Vannak ezen Evola , Levóla, Lígula, Amafelül Európában még 1 szasenus , kis fó Campagna di
bad hoz társaság Svvaiczi ,
Roma tart.ban , Pápa bir1 Egyházi v. Pápai birtok ;
tokában , melly a' Toskáni
.5 szabad és független vs ,
tengerbe szakad.
Rrema, Hamburg, Lübek, Evoli , 1. Eboli.
Frankfurt és Krakó .
Evora , megerösitetett fÔ vs
ILurotás , 1. Basilipotamos.
Portugalliában , Alemtejo
£uschentAal ,vsReL)na bal part- tart.ban 3162 h. 11900 lak.
ján, Zweybrückentöl nem
Erseki lakás , vagyon itt
messze.
egy Universitás , elôbb InEusenheim , mvs Würczburgi
quisitiónak s/.éke is; vaHer.ben , Bajor orsz.ban. .
gyon ,5 pléb. temploma. 45
"Euskirchen, vs , a' volt Ruhr
klastr. 1 szegények háza , i
Francz. oszt.ban, 1.254 lak.
kir. vendégháza , és más
"Eustache , 1. S. Eustache.
tóbb vendégházai , régi jó
Jíuston, kis vs Angol Suffolk
tartos vízcsatornáji.
Grófs.ban , Oute fónál , ЕЦз- Evora Monte, vs é,s hegyi épütonhall nevezetü várral.
let a' Portug. Alemtejo tart.
Eutin, Utina, (54o 8' E. Sz.
ban 800 1.
,
28o 36' K. H.) az Oldenbur- Evran t vs az Eszaki partok'
gi Lübeck Herczegs.nek föoszt. Fr. orst. 3570 1.
vsa, egy hason nevü halla! Evreux , Mediolanum , (49° i'
bövelkedö tónál , 269 ház.
30" К . Sz. л'н» 48' 54"
H.)
Й340 lak. 1 várral , 1 deák
fö vs Eure Francz. oszt.ban
. oskolával , és serfözessel.
Iton fónál, 8420 1. 27 fr. mfd
Evaux , Evaon, (46o 55' É. Sz.
Pátistól, egyPüspöknek lak20o 10' K. HV) vs Creuse
helye, és oszt.béli fö hataFrancz. oszt.ban , 160 ház. Iomnak ; vagyon szép káp¿s 2.080 lak. ; vannak meleg talan temploma , mezei gazferdöji, kereskedése gyoidasig' társasága , valaminfc
«ÜB. Ь£Х. II. .DAR.
, tü
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tudománybéli , és mester- ezon fabr. és vas hámorrah.
gégbéli társaságai is. Pos*- Exheim , 1. Egisheim.
tó, materia, czérna, gy olee, Exideuil , kis vs az elobbeni
gombostö , és bör íabrikáji
Perigord tart.ban a' mostais vannak , ezen portékák- ni Dordogne oszt.ban Frankal , és országbéli terméczia orsz.ban , 870 lakos.
«ekkel , ú. m. gabonával ,
kal.
borra!, pálinkával , alma, Exilies, his megerösitett vs
és kortvély-musttal , roegaz elobbeni Dauphiné tart.
lehetös kereskedést uz , 1/2
ban az utóbbi Po oszt.ban,
óra járásra innét vagyon
Francz. orsz.ban Dora fonal
ama jeles Navarra vár Iton- hegy-várral.
*
nál , melly Josephina Csá- Exin , Kcyn , (52o 59' 40" E.
ezárné , ki az Urától elSz. 350 9' 39"' K. H.) vs Nevalt, tartózkodá^ára építe- tze fonál , Warsói Herczs.
tett.
benBrombergi volt oszt.ban,
Evron, Vs Mayenne Fr. oszt.
21,5 ház. 857 Kereszt. és 596
ban 570 h. 3110 1. üz keres- Zsidókk&l.
kedébt.
Exoii , 1. Exeter.
Ewanowitt, Lichtenstein Her- Expailly , fallí egy Vulkan
czegi vs Igla folyónál Morhegynél szép bazalt kôképva orsz.ban Olmützi kerüpel felsö Loire Francz. oszt.
letben.
ban.
Их, Isca, lsaca , folyó Angol Exter , fó a' voltVestfáli Kirs.b.
orsz.ban , melly Sommerset melly Alverdissennél keletGrófs.ban keletkezik , és a'
kezik , és Rintelnnél a' WeBritanni tengerbe foly.
serbe ómlik.
Exea , ,de los Cavalleros , (42° Extersteine , esoport több ir11' É. Sz. 1,5o 37' K. H.) vs tóztató hnsadozott , és csuAragoniában , Spanyol orsz. dálatos állású kósziklákból,
ban, pléb. tempi, mal , és egy szép barlanggal , nem
két klastrommal.
messze 'Horn vstól, Lippe
"Exeter , Exon , Isca Dumno- Grófs.ban Westfáliáb. Vanniorum , (50° 44' E. Sz. 14o
nak szobák , konyhák , fa
эеппе
¿' 30" K. H) fö vs Angol állások ésjjrádicsok be
DevonGrófs.ban a'hajózásra kivágva. Eggyik kftszikláalkalmatos Ex fónál , egy nak a' hegyén lóg egy nagy
kellemetes tajébban ; va- ко, melly, ha a' szél fú t
gyon nyilván való kereske- mozog , és majd csak nem
do foglalatossága , kivált leesik, de mégis semmi eró
ryapju materiával belsö és le nem vetheti.
Jfülsö orsz.ban ; vagyon vas Exton , v. Aitoun , vs Eyn fóöntö, és tafota fabr. Lakik nál Shire of Berwikben ,
itt egy Püspök , vagyon 1
déli Skótziában.
nagy püspöki tempi. 16 pléb. Extuca , tart. SuS orsz.ban,
tempi, szép útszáji és épüleBiledulgerid határán , Matei, 17400 1.
rocco bir.ban Afrikában.
fixeter , vs egy hasonló nevü Exuma , az Angol Lucayi szifónál Rockingham Grófs.
getek közzül egy, kelèti Inban , északi Amerikában ,
diaban , sok hallal gazdag
New-Hampshire szabad köz folyóktol keresztül folyatársaságban 350 h. 1720 lak. tik , termékeny búzában ,
Akademiával , vitorla va- gömbölyü borsóban, 's t. ef.

À' közel lév6 Exumasund
igen jó kikötöt formál.
Eyafi dur , kereskedö faely
Vadla Sysselben /Islandiának északi fertályában, egy
tengeröbölnel , mellynek jó
kikötoje vagyon ; hallal és
szarvas marhával való kereskedést üz.
Eybenttchitz , koZépszerü vs
Morva orsz.'ban Znaymi ker.
ben , i pléb.val , hasonlóképen egy tart.nyi dékánsággal , Üslawának Iglába
való béfolyásánál , egy termékeny magas hegyektcil
bézárott völgyben, 447 h. és
26.50 1. kik között j.3.3 Zsidók vannak. Hercz. Li<htensteia Urodalmához tartozik , melly Krumauinak
hivatik.
Eye Intuía, helys. Angol Suf
folk Grófs.ban aü Ipewichi
útnál , melly Norwich felé
vezet , paszamánt fabr. és
fonással.
Eyemouth , helys. és kis tengeri kikötö déli Skótzrában,
Berwick Grófs.ban az Eye
torkolatjánál 900 1. vagyon
kereskedése a' keleti tenger
kikötöjivel, kiváltképen országi terméseket és halakat
hord ki.
Eyenihal , meglehetós termö ,
és kellemetes völgy Lucern
kant.ban Svaitz orsz.ban.
Eyerland , egy tó által a' Texel szigettel öszvekötött
tartomány , nevét veszi a'
soktojástól, mellyet a' tengeri Sirájok a' partokon
tojnak , kereskedik gyapjuval és sajttal.
Eygalitres , helys. Rhone torkolat Francz. oszt.ban 2925
1. és szölö termesztéssel.
Eylang, Hang, fó a' Branden
burg! Neumarkban , melly
Sternbergnél keletkezik, és
Oderába ömlik.
Eylau , (Pruseziai) vs keleti

Prussziaban Brandenburg»
ker.ben Arschen tónál, (.¿4a
22' .50" É. Sz. 3З0 18' 40"
К. H.) 189 h. 1620 1. nevezetes a* 7. és 8 Feb. i807-ben
tortént ütkozetröl.
Eylau, (Német) Hawa, (53°
3/;' 40" É. Sz. 375 13' 4,5/' K.
H. ) vs keleti Pruss/.iában ,
Genserich tónál , 126 h. 1320
I. vagyon posztó , és kalap
fabr. és timársága.
Eymet , kie vs az elqbbéni al
so Perigord tart.ban , Guiennéban , a' mostani Dro
me oszt.ban Francz. országban 2.39 h. 28,50 1.
Eymouth, 1. Eyemouth.
Eymoutiers, Antimonasterium,
kis vs káptalan templ.mal.
Vienne vizénél, f'tlsö Limosin tart.ban Francz. orsz.
ban.
Eyne , vs Eggy. Belg. orsz.
Flandriáb. 2100 1.
Eynezat , l. Enne/.at.
Eyoerek , vagy Ajoerek , számos , hatalmas hadakozç,
és lovas Szerecsen népség ,
a' Rabszolga part belsejében felsö Guiñeaban , egy
igen nevezetes Urodal.m:ii
Dahometöl kelet fe"lé. A'
Király hatalma nem határtalan , mert ha a* nép meg
nem elégedik véle , kirendelttek által elhivatja , és
azután az ö Felesegeitöl fojtatik meg. 100000-et a' tiborba szállíthat , a' Dahomei
Király, és más 10 Királyok
néki adót fizetnek. Készítenek itt sok pamut matériát , és kereskednek.
Eyp*ly kis vs Gseh orsz.ban,
Königingrätzi ker. ben , va
gyon 152 h. egy kath. plébániája.
Eyragola , kis vs és fö helys.
egy Schamaitiai ker. ben ,
Litvániában Oroáa Lengyel
orsz.ban.
Eyraeues , vs Rhone torkolafe
U *
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Francs, oszt ban , 2390 1.
lehet rajta.
Eyrasburg , vár Bajor orsz. Isar Eytowa, helys. 1300 l.'déli Skóker. ben, nem messze Beyer- tziában Berwick Grófs.ban
bergtcd , hol derék kösze- bye fónál , mezei gazdaságnet találni.
gal , barom tartással, és paEysack , Atagis , Aisacys , fó
piros csiná.lással.
Tyrolisban , Botzenen alól Eywanowiti, Lichtenstein HerEtsch vizébe szakad.
czeg vsa' 73 h. Morva orsz.
Eyther, folyó a' volt Westfáliai
Olmützi ker.ben.
Kirs, a' Hoyai Bruchhausen Ezkaray, nagy helys. Tiron fomvsban keletkezik a' S. HenálBurgos tart . Spanyol orsz.
gyen<, és a' Thedinghausen Ettkli , vs Rum-llyben márosztályon keresztül f'oly ván
vány, tengernél , egy GóHorstádnél a'Weserbe megy.
rög Ersek' lakása.
Nyáron egészen kiszárad , Ezjongeber , vs Heds' has tart.
nem igen bövelkedik . halban kôzép Arabiában , a'
1й1 , de hogy ha a' Weser
Synai hegynél.
kibnt, gyakran veszedelmes, Iitula , mellék foja a' Dueroés л' s/.omszéd mezöket mind
nak, Spanyol orsz.ban.
elönti , és akkor hajózni is htust folyó , 1. Plata.

F.
Faahorg , Faburg, vs a* Dániai Fyen szígeten 1800 1.
vagyon, egy csekély kikötöje, kcreskedik gabonával ,
mézzel, irósvajjal, sajttal,
szalonnávaí. Nem messze
ide Beuthenfalunál vagyon
egy áltáljárás az Alsen szigetbe.
Fahianice , vs Kaiisch oszt.
ban , a' volt Varsói Herczs.
ben.
Fabriano , vs Olasz orsz.ban
Musone oszt.ban derék papiros és pergament fabr.
Fabrika , Fabrique, tulajdonképenolly mühely, mellyben csak tüzelnek és kalapálnak, valamint Manufaktura az ollyan , hol kalapács nélkül bézzel dolgoznak; de a* beszédbéli szokás az ezek köztt lévo külümbséget, nem követi , és
naind azon mühelyt fabriJmnak mondja , mellyben
mbármelly portékák czehea

kivfiî lévo Mesterekt ol паgyobb számmal készítetnek.
Fach , I. Vacha,
Fueltingen , falu Nassau Herczegségben, savanyu vizzel,
mellyböl
esztendônként
200000 korsónál többet ki
hordanak.
Fachs , 1. Rion.
Facsét , Fakschet (Német)kîs
priv. Kamarai mvs Krassó"
Várm. azonnevü ker.ben,
Temesvártól 51/2 mfd. Tiszán tùl , Bega fónál, egy
kath. tempi, pénz beszedö
altiszt séggel , egy kerületi
biróval , és az Erdélyi uton
posta váltással.
Facsét, (Oláh) kis priv. Kamará mvs Krassó Várm.
Német Facsét mellett Bega
fónál ó-hitü plébániával.
Fácskn^, Fasko , Facskow,hoszan kinyuló Tótfalu, Trencsén Várm. Vág Beszterczei
jár.ban , Vág Beszterczétól
a mfd a' basonnevü hegyek

—■
zen vs ama hires Tericelliköztt, mellyek az utazóknak igen terhes áltjárást
nek születés helye. 5 Apriokoznak, egy kath. plébá- lisban 1781 ezen helyen , és
a' körül fekvö tájékokbaa
niával, és majorral, üveg
hutával. A' lakosok jobban nagy fold indulás vala.
tejböl mint kenyérbol él- Faerd , Ferro , Faeroenses ,
Glessariae insulae j ,(6i°
nek. F. tj. ßalasaa, és Szatoi egész 62« i¿' É. Sz. es
pári Grófok.
io°töl egész 140 K. H.) DániFdczányok' szigettt , 1. Fasanen.
ai sziget csoport , mellyek
Fadd , népes helység Tolna
közül 17-ben laknak, 8- ban
Várm. , Foldvári jár.ban a'
Duna mellett, számlál 17,50 pedig nem, Islandia , és a*
Schetlandi szígetek között,
kath., 970 ref. és ,50 zstdó
oszveségesen 4oQmfdet t.eszrészint magyar rés/.int ne
me t lakosokat. F. U. Gróf nek , mellyeken .5270 1. vanFestetics és más Uraságojk. nak. Neveket veszik a' vad
Határja-bó termékenységü, juhoktól С Faar), mellyeket
az elsö Remeték találtak
az itt termesztett dohány
itt. A' klimájok mérséklett ,
hires, rétje jó , nádja , 's
fája sem hibázik. Fekszik fa' leve.sfñiek nedves, Még is
dühösködnek jtt а.[ forgó- , Tolnától ésDunaSz.Gyürgyszelek , és a' negyekbftl a'
töl 1 1/2 órányira az. É. Sz.
• 460 47' 10" alatt.
völgyekbe, és tenger öbölbe jön kevergö szél oily
Pfaden , hoszú mérték , melly
erövel , hogy még a' liövefc
foképen a* tengeri utazásis hi szakasztja a' földböl.
han, és az alsó Szász erdöt
A' leghosszabb nap , és legîlletô dolgokban öl gyahosszabb északa 16 1/4 ora.
Xiànt használlatik , és kö-,
Ezen szigetek mind hegyezonségesen 3 relet , vagy
sek, a' partok hoszán le , <Je
6 lábat í'oglal magában,
még is igen termékenyek.Az
Faellerne, falu hires ásványos
ásvány ország ád hazált
forrással 1/2 mfd Wexiötöl
követ , köszenet , torfát , ■
a' Kronebergi kapitáayságjáspist ; a' s/.arvas marha ,
banGotlandiában,Svéd orsz.
kivált a,' birka tartás turFaenza ¿ Faventia , ("440 17'
19" É. Sz. 29Э 31' 30" K.
hetö , nem annyira a' gabona termesztés. A' haláH.^ régi és nevçzetes vs , és
szat , külänösen a' czethaï
a* volt hasonló nevü ker.
fogás , a' madár fogással
nek föhelye Olasz orsz. ban
nevezetes. Egy fñ ága az éRubicone oszt.bam jLiamolelem módnak a' gyapju
ne fónál 18330 L, Egy Püsharisnya kotés , Tnellybííl
pök lakhelye ; nevezetes itt
esztendonként 120000 pár
a' káptalan templom. Itt
Dániába f&képen a' haios
találtatott fel a' hamis porlegények számára vitetik.
czellán , mellyet a' FranMás egyebeket is hordañak
cziák onnét Fayencenek neki, minden felé gyapju maveznek. Csinálnak itt még
teriákat» böröket, faggyut,
szép agyag edényeket is ,
irósvajat, tollaf , halakat,
melly munkát az ö feltahalzsirt, mellyek mind ha
lálója utánMaiolikának nesonló értékkel visza hordatveznek. A* vsnak a' fö pianak. Egy kir^ ország bíró
cza igen szép , és árkádokfoglalatoskodik e» igazga»
kal kdrül vagyon véve„- E-

tással , egy Prépost, es 7 Faido , 1.« Pfaidt.
Plébános az Isteni tisztelet- Fa ifо , kikötö es kereskedö v*
tel. A' fö sziget Strßmöe.
Kochinchinában , vannak
ïnnétt békeség idejében An- nékihelyes, és széles kögol országgal , és Hollandivekkel kirako.tt utszáji és
ával kereskedés üzetik.
jól építetett koházai.
Faesulae , vs Apennin hegyek Fairfield, északi Amerikának
alatt, Macra és Arnus viConnecticut szabad status'zek , köztt , hová Catalina nak Grófsága 34 □ mfdön
Manliushoz pénzt küldött ,
362.53 la к. vannak, hegyea
most Fiezola.
ugyan , de még is terFagnolet , Grófság , és vs a' mékeny buzában kenderben
1 Franczia Henegau határáés fában. A' fö helye
nál , Lüttichi ker.ben Al. Fairfield , Sagatuk es Sasco
Rajnai Prusszus N. Her.ben. fónál, vagyon A^ademiá50 h. 200 1. 1 Pléb. tempi. ja , és Fairfield-Bay neveMarienburgtól nem messze.
zetït kikötöje.
Fahlun, Falun (60° 35' 49" Fairjord , helység Angol GlouÉ. Sz. 33O 14' 30" K. H.)
cester Grófságban Colnnál
a' füsttöl barna szint mu- mellynek templomábanDtit ató , fö és bánya vs Svéd rer rajzolása szerént intéDalerne kapitáhyságban , zett ablakja hires.,
1650 h. és $070 1. kit posz- Fair hie, (.59= 28' E. Sz. 1
tó, gyolcs , pamut , gum- 45' К. H.) egy a' Schetlándi
Tni , jatszó kártya , pipa,
szigetek közül maj.d csak
választóvíz fabr. pamut fonem kôzépen az Orkney és
jiásból és bányászatból élSchetlándi szigetek köztt,
nek. Ezen vsnál vagyon a'
3 mfd hosszú és 4 mfd szélegnagyobb rézbánya Svéd les, 200 1. 5 magas hegy foorsz.ban , melly esztendñn- kokkal , egy kiszálló helként 1000 hajó font rézzel lyel a' dél - keleti részén. A'
300 arannyal és valami ke- földje termékeny , dea'bavés ezüsttel is szolgál va- rom tartás.a' mezei gazgyon itt égy gâliczkô bá- daságnak eloibe tétetik. A'
nya is.
juhok
gyapja
különös.
Fahr, falu a' Rajna jobb part- Halak ,
vízi,
és tenjan, alsó Wied Grófságban,
geri madarak nagy sokahol
nagy ált járás yasággal vannak itt.
■] "'■
vagyon a' Rajnán , honnét Fajum , 1. Fíum.
a' hely nevét veszi.
Fajtdtf lfetkhely Heves Várm.
Fahrafeld, vár alsó Austriá- ben , Gyöngyösi jár.ban,
han . melly a' Mikosch faGyöngy«<jtöl 1 iß óra , Pamiliához tartozik , a' hol ta és Tarjan között. F. U.
«zép , és mesterséges tü- Almási familia, AlmásiFekör fabr. vagyon.
rencz Urtól szép kerttel fel
Fahrnnberg,b.egyRa.)OT orsz.Reékesíttetett.
geni ker.ben, búcsüs tempi. Fakenham , helység az Angol
Fahrlnnd , kastély és Urod,
Norfolk Grófságban , dükozépMarkbanBrandenburg' ledezett só bányával.
Her.nem messzeHavel vizétol Falaise , (48o 45' É'. Sz. 17»
Taiechh , vs 2430 1. a' Nápo2.5' К H.) kis, vs Calvados
lyi Királyságnak innensö
Franczia oszt.ban egy köHerczegségéôen.
fizíklan Ante fónál » 3 kül<
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sôvsokkaï, mëllyek között
Gordárban, némelly HyénáGuibrayban Augustus holkat , mellyek à' vsba jötriapban hires vásár vatek, Kemmontoknak lenni,
îgyon. Vannak 66o h. és 1 3550 kik boszorkányság által al1. azon kívül csipke, gyolcs
lotokká válfcoztak legyegyapju materia ¡ kée , és
nek , leg nagyobb nyomo2talap fabrikáji, kereskedik
rúsagga.T élnek, a' fö vsban
ezen adományobkal, lovak- táplálják magokat fa vá«
Jtal és vágó marhákkal.
gásból-, és vízhordésból.
FalanicAe, (39° 32' É. Sz. 17Э Falces, vs Navarra Királyság25' K.
vs Spanyol Ma- ban Spanyol orsz.ban 300
lorca tart.ban , 6800 1.
h. és 2600 1.
<I<)t¿asc/ias,(az az-. SzAmkivetet- Falnonara , Val di Noto tart.
tek), így neveztetnek a' Zsiban, Siciliában, küzép tendók , kikmég most is Habesgerbe fó viz.
siniában Samen tartományt Falconera , megerösitett ki• lakják , és tulajdon igazsrakötö Spanyol orsz. Catatások vagyon ; mondják
lonia" tart.
hogy Menilech uralkodása Fafciin , 1. Faltschy.
alatt 3040b. jöttek legyenek Faieriu t vs Italiának , Piceide, eleinten Demb.ea lapály
num tart.ban, most Faltartományt lakták, demileroni.
dön igen elszaporodtak vol- Falerii , Falerium , , vs Falisna,, azért 960 esztendft köcusok tolden, Tiberis vizérül a' mi idö számlálásunk
nél. Ennek lakosi adták meg
szerént azon iparkodtak ,
ÍSnként magokat Cammilhogy Habessiniát magok
lusnak , ki az elárúló Meehatalmába vehessék , 'saktert gyermekejkkel nékík
bor kénszeritfettek mago- tfissza küldé. MosÇ Falari.
bata' durva, 's alig járha- FalesLa , vs Italiának Hetrutó hegyes Samen tart.ba
ria¡ tart.ban, most Civit*
viszahuzni,azttartják,hogy
Castellana.
még most is kiállíthatnak Faletthint Palestinának török
100000 embert a' hadra.
nevé.
Beszélnek egy megromlott Falem« , nevezetes folyó Setalmudi dialcktuson. Az Ö
negámbiában, mellynek keKirályok és Királynéjok
letkezése ismeretlen ; Senelegujabb idöben neveztetgalba foly.
nek Gideon, és Judith. Fi- Falkenau , Falkenow , jól ézetnekugyan adóta'Habespült vs kof&íakkal Cseh orsiniaiknak, demásképfüg- szágban
Ellbogeni ker.
getlenek. —- Ezen Zsidó népben, Eger fónál, egy kath.
ségnek egy ága a' Kemmontempi. , 324 többnyire kötok f kik 17-dik században házokkal , 1550 1. egy szép
a' keresztség felvételére várral és-nagy komló terüénszeríttettek , és így fél
mesztéssel. A' szép vára Köberesztyényekké
4ettek ; nigsbergnek ueveztetik. Emert ök nem sokat tudnak zen tájékban taláni köszea' kerèszténységbôl
van- net.
nak nékik némelly tulajdon Falktnbeig , Falcoberga, régi
szokásaik , és annyira utál- tengeri vs Svéd Haímstadt
tatnak a' Habessiniaiktól ,
tartományi kapitánysághogy az emberek elhitték ban déli Gothlandiábaa Ы

Aethra, vagy Falkenbergi
fónak kifolyásánál vagyon
csekély kikbtöje , läzacz
és héring fogása.
Fockenberg , Falcomontinum ,
lengyelül Niemodin, Gróf
Pras"hma, uradalma , és vs
hasonló nevezetü kert Ьел
SileziaiOppelni Herczegségben Steinau fónál 134 h.
1350 1, kat. és evang. tem
plo m m al.
Fatkeiyberg , Fr. Fauquemont,
vs Nied fónál, Mosel francz.
oszt.ban 1.54 h. 1050 1. Ehez
ko/.el vagyon a' kék kút
(Blaubrunn) egy forrás, kékes , de mégis ihatóvízzel.
Falki-nberg , mvs Bajor orsz.
Lan Main ker ben 107 haz.
600 1. és sok gyölcs szüvéssel.
Falkttnburg , Berk i familiához
tartozó vs Draga folyonál,
Brandenburgi uj markban
271 h. 1560 lak. Posztó , és
gyolcs szovéssel.
F'ttkenhagen, Kleist familiához
tartozó mvs Brandenburg!
kôzép r. arkban Lebusi kerületben.
Falkenslein , Falconis Petra ,
egykor Grófi helys. és vár
az elobbeni felsö Rajnaikerületben , keletröl , és'délröl Lautern Herczegséggel ,
nyugotról a' Zweybrücki
Hercz.séggel határos, azAustriai házhoz tartoaott , de
9. .Febr. 1801 Franczia orsz.
hoz csatoltatott.
Falkenstein, mvs a' Voigtlandi ker, ben Szász kir. ban ,
vagyon 210 h. 1000 lak. és
gyolcs szovése. Az idevaló
bányász ker. ben 2 ora járásnyiraAuerbv htól vagyon derék topásztorés, a' szomszéd
Ellfeld nevü falúban pedig
egy hámor és sárga részbánya.
Faäenstein , helys. a' Klus nevü szükutnál egy várral a*
Svajtzi Solothurn kantonb.

Falkenswaart , falú ar Rajna
torkolati Franczia oszt.ban
1074 lak.kal , nevezetes a'
sólyom vadászókról , kik
czéht formálnak, és a's.óly-'
mokat a' nyúl , és madár
vadászatra
mesterségesen
tanít ják.
Falkiopinç , Fokopias, kis vs
S véd Skaraborg tart.nyi kapitányságban, Gothlandiában; vagyon lazacz fogása.
A' városhoz kö/.el fekv&Nockeräng nevezetü részen yerte meg MargithKirályné Al
bert Királyt i388-ban,és btet
fiávalegyütt fogságra vitte.
Falkirk, vs dé i Skotziai Stir
ling Grófs.han, nem messze
Carrón fótól, 8840 1. kiköiövel, vas öntö mühellyel , és 3 nagy marha
vásárokkal , mellyekhez a'
birkák' és lovak nem számláltatnak, hanem egyedül
'60,000 darab =zarvas marha.
esztendünként adatik el.
Falkland, helys. déli Skotziai
Fife Grófs.ban egy királyi
palotának maradékival , a'
lakosok gyolcsot szönek.
Falklandi stigetek, máskép Maloinek, vagy Pepys szigeteknek is neveztetnek, С 5 i-töl
egészen 52o зо'-ig D. Sz. és
62-töl egész 68°-'igN. H. Paristól} egy csoport 2 nagy éa
több apróbb szigetekbñl ke
letröl Patagoniától déli Amerikában. Minda'két nagy
szigeteket válossza a' Falk-^
Jandi viz csatorna vagy
Carlislesund. A' foldek hegyes , a' klimá}ok mérséklett. Minden féle füveket
találni bennek de semmi fát
nem , sem 4 lábu állotokat.
Azért vannak itt a' sok vad
Iudak , és réczék , snefíek »
sima oroszlány fokák. "Czet
halak , és szornyü nagyságú,
fokák a' tengerben. TalálШ itt torfát-ii.jj Jól Uhat
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ezen szigetek a' déli tenger
ka szigeten Martha Brae ki
utazóknak nehezek Iégye- kötö' déli oldalán 200 há
ueli, még isazAngoIok 176.5 zokkal.
egyiken nagy haaznos kikö- Faitbay, Hamis öböl, Capafaltöael elintézett Port Egsónál.
jnont nevezetü ujülést, vagy Falster , igen s/.ép Seelandi dé!
koloniát hagytak , és pe- keleli parton fekvö sziget ,
melly a' Dániai Lauland
dig az ö iussok fenn tartásával ; de a' Spanyolok , kik
tisztséghez tártozik, vagy on
12 □ mfd nagysága, és 14000
ezen szigeteket magok birtokainak tarták , a' Fran- 1. dombos, ésterniékeny gacziáktól elintézett, és tölek boná^ban hüvelyes vetemémeg vett Puerto de Soledad nyekben, gyümólcsben, va?
ülleptdést még birták , és
äakban 's t. ef. Ezen vannak
ezen lak. némelly czethal Niekiöbing, és Slubbekiöfogókkal egyedül ezen szi- bing váresok.
Falsterbo, kis tengeri vs a' Sved
geteknek lakosi.
Fälle, ne ,1. Faelerne.
Maimö ország kapitányságFallersleben , 've 140 házokkal,
bandéli Gotlándiáb., SundalsóAlbis Vestíaliai oVzt.ban
nál , vagyon egy kikötöje ,
Íalley , 1. Valley.
egy világitó toronnyál,'s héailingbostel , Falu Böhme fo
nng fogással.
nal az also Albis volt Vest- Fais tin , nemes vs Galitziában
falioszt.b. kereskedik fával.
Sámbori ker.ben.
Falmouth, Ostium Cenionis , Yalterona , hegy Apennini hegyekben, ArnoFranrzia oszt.
02°37' 30"K. H. 500 8'É.
Sz. ) vs 6000 1. ée egy megban> hol az Arno folyó keeiosített kikötövel az Anletkezik.
gol Cornwal Grofs ban Fal Falttchy , Falczin, vsPruthnál
folyónak . tarkolatjánál a'
Moldvában, mellynek szomBrittusi viz csatornánál.
s/.édságában, Sfreth hosszáEzen kikotobetobbhajószás- ban nyugot felül a' leg sii-r
ra alkalmatos fók jönriek.
rüebb erdökben düledezett
A'város jól van építve, é»
kö falakat és ház fundajó birtokos lak. vannak ,
mentomokat egy«nes sor
kiknek különösen a* 2¿ po
ban találni , mellyek egy
régi görög vsnak mardéki 1 ■
eta esónakok, mellyeken itt
Lisábonnával ny. Indiával,
de eztn vsnak a* nevétnero
és ész. Amerikával közösültudhatni.
nek , sok nyereséget hoznak Falun, l. Eahlun.
bé. A' czinnel, és pilc.hár- Famagusta , Massaran , ,eI5bh
dalvaló kereskedése; nyugo- Arsinoe , (.350 9' 30'' E. Sz. )
ti Indiába , ész. Amerikába , , ve Cyprus szigeten azon
Londonba 's a' t. való hajó- nagy egyenesség kezdeténél,
zása nevezetee.
melly nyug. felé a* sziget
Falmouth , helys. Buzzards bay kôzepén bényul , 300 1. és
fonal ész. Amerikai Barn
kikötövel.
Egy viz csastable Grófs.ban Massachu
tornán általnyera' vsjóivó
setts szahad státusban 1,64a vizet. Itten keresztények1. ëgy kikötö tarkolattal , nek nem szabad lakni,haczethal , és stokfis fogással.
nem a' délfelé fekvö M04
Falmouth vagy The-Point , vs
rasch nevü helységet lak ják.
CQruwail Gxofs,ban Iamai-, Ehez küzel уаддак а/ S,al*V"

ll,—
garasos darab pénz.
mis vs omladékai.
'Fammamatz , )ó kereskedô vs Fans/iera , fó Madagascar szigetben Afrikában, melly a'
Japon Cs. bir.ban, Asiában,
Dauphin várnál a' tengerb*
egy tónál, egy kastéllyal.
f'anangorta Taman , ( 45o i<i' megy.
15" É. Sz.) kis vs a' Kúbán Manthee , Fantin Szerecsen
torkolattól formált Taman
szabad Státus azarany parfél szigeten Orosz Tauria
ton felsö Guiñeaban, SebuHelyt. 1300 1. egy kikötövel,
tól keletféle, hol az egy ferJíereskfedik sóval mézzel ,
tálynyi hosszú liisenberg а'
határokat formálja, 4 mfd
Viasszal börrel'e a' t. Nem
messze ide 4. Juliusban 1804 hosszú, ¿o mild szélea; tervolt nagy tüz okadás.
mékeny , gazdag az aranyban,fában, nagy halászást,
^Panano, Fananum, bis város
és kereskedést üz. Az Angol
Dordogna , és Scultennafolyók köztt , a' Mendenai Anamaboa, és a' Hollandiai
Frignano tart.ban.
Amsterdam várok nem igen
Vanari, a* Corfu birtokhoz tar- fontosak.
Fanum , sok helyett volt •. F.
tozandó sziget 500 1.
Jfanimbu , nevezet es vs, BamAgrippinae,hoí most Roombarra tart.ban Nigritziában. burg; Allieni, hoi most Fer
T?anjeaux, vs,hegyen épült kas
rara ; Cassii Ciminus hegye
téllyal Aude Franczia oszt.
töviben Viterbótól
nem
messze. F. Claudii , Caput
ban 1800 L
Centronum , Darantasia, hol
Taño, Fanura Fortunae , ("43°
most Centron Fr. orsz.ban;
51 'É. Sz. 300 39' 38" K. H. )
vs az Adriai tengernél, Pápa
más F. Claudii Volt ItaiidJnrt.ban, Urbíno H.bén 7000
ban Sutrium mellet. F. Corlak.kal , egy kikötövel a'
nelii, hol most Immola Магlus hajók számára, aelyem ,
tialis leirása szerént. F.
és félselyem materia fabr.
Flaminii , hol most Ponte
tnellyek közül az utolsó FeCentesimo, itt ölettettek
meg Gallus és Volusianus
randinének neveztetik. A'
vson kivül egy ao láb magas
Cs. F. Fulvii, hol most Vavíz rohanást csinál a' Melenza.
F. Julii, Colonia
Transpadana , most Friuli;
tauro folyó, és mingyárt egy
volt más Narbon. Galliában
tobák malmot hajt. Keleés- Umbriában is. F. Utunmen Pápának Collegium no
torum i Diuguntorum , hol
bile által is hires.
most Crema. F. Licinü ,
Fano , kis sziget , a' hét szigeti
Mediolanum és Comum kökoztáfsassághoz tartozik ,
zött, hol most Berlaeina. F.
300 I.
Tanöe, i 1/2 mfd. hosszu sziget
Livii , most Forli Javeñtiától 10,000 lépésnyíre. F. NeÉsz. Jütlandnál Dániában,
ronis , hol most Forcalquimelly a' Rypen megyebéli
er Francz. orsz.ban. F. No
tisztséghez tartozik , vanvum , most Fornovo, Tarus
nak jó legeltetöji és fa gyüjés Cevus egy be folyásánál.
tései , gazdag fold miveieji.
Fognak itt sok félszeg uszó- F. Popilii, Populi, mostFokat mellyek a' levegön szárimpopolo , Cesenától nem
messze ; másik volt Capua
rítatnak , ezek Rypeni fél
szeg uszóknak neveztetnek.: és Trebula köztt. F. Segusiaftfnon ,
keleti
Indiai két
nor um, hol mostFeur,¿yon»

Algyö és Szeged vsa között,
tól nemmessze.F.Sempronü,
Metaurus vizénél , most Fos- Tápehoz közel a' Tiszánál.
F. U. G. Erdödi vagyon itt
sombrone. F. Traiani vs köra y sertvés hizlalás, hol
zép Sardiniában , Justiniaes
a' sertvések a" télben
»usCs.tol fallal békeríttetelt.
nyárban földi mogyoróval
F. Voconii , Argenteus vizé
élnek, a' nélkül bogy más
nél Galliában, mostGonsaeledelek volna. A' ruidos
ron, 's a' t.
neveztetik. . A'
Fanzara , kisvs Fess kir.ban , Rétnek
fiatal fél esztendobéli sert
6 mfldre vagvon Salee vsávések belé hajtatnak , hol
tól kelet-dél felé.
igen vadakká lesznek. Ezen
Faou , vs Finisterre Fr. oszt.
tájékban
vannak
egész
ban a' Bresti tengerobôlnél
szigetek , mvllyekben szép
680 lak.kal.
Faouet , vs Elle v. Isolle fónál szénát kaszální , azért a' köMorbihan Francz. oszt.ban. TÜl fekvö majorokban a' leg
szebb ökör hizlalás esik. Az
Fara , az Orkádi , v. ész. Scóitt való kiôntések lassan
tziai szigeteknek egyike, ki- nyölnek , dé tovább is tarrsiny , de termékeny.
Far baña, Niakatel kir.nak fö , tànak. Az itt való úgy nehelye Bambuk Státusban vezett kertészek dohány és
dinnye természtésbbl él
bözep Senegambiában Fale■/menél, hol elöbb a'Fr.knak
nek.
Farkasd, magyar mvs Nyitra
egy kereskedö vsok vala,
Várm. Vág víze. mellett ,
■Fardel, Ulmi posztó mérték,
Negyedhez köZel , Sellyétôl
foglal 45 Barchentet (mini mfd. F. U. G. Károlyi. lak.
denik 24 réf), kovetkezéskath. és ref. a' földje terltépen 1 180 réfet.
Fardmg , Farthing, Angol fer- meszt káposztát,répát,veres
hagymát , és fog hagymát
tály fenning, és 2. d.t ér.
sok
Fardo, merték Spányol orsz. nagy bôséggel , és
ban és Goában mint egy gyümölcsöt.
FarkasßUva , Farkasfalu , Far42 font riskását foglal.
kassowcze,faIú SzepesVárm.
Faremontier , vs Morinnál a'
Seine, és MarneFr. oszt.ban ben, Abráhamfalva mellett,
Lbçsétôl i mfd. Melly több
80 házokkal.
Farewell (Cap) Fok, Grönland* nemesíamiliákhoz tartozik,
egy kath. temp, több nemes
déli csuccsán, melly Staatenkuriákkal, egy vendég fohooknak neveztetik.
Fatfár i fó Erdélyben Brasso
gadóval az orsz. utnál , .396
kath. és 24 evang. lak.kal.
vsánál , melly nem messze
Van Farkasfalva Ugocsa, ёщ
a* vson alól az Aluta folyóZolyom Várm.ben is.
ba m egy.
Farilinn , (Pharus ) félsziget Farkasré», olahúl Vad, Vadul,
Aegyptusnál melly Alexan- Brade , oláh falu Mármaros
driával egy 3000 láb hosszú
Várm. Kaszói jár.ban , Iza.
tôltés által öszvekaprsolta- fónál, melyen keresztül 1778
tik, és egy kastély által oa* királyi koltséggel egy derizteik.
rék hid építtetett, van egy
egyesült görög plebaniája.
íari'/n,Fortugalliai letelepedés
F. U. részint a* kir, kamara
Domingo fónalSenegambiáb.
Farington, 1. Farringdon.
részint B. Véceey. *
Fork, falu Csongrád Várm.ben Farkastelke, Volzendorf, Lupu,

»agy oláh falú Erdélyben
dalom , Eisenachi Herczegalsó Fejér Várm, Balásfalvi
ségben.
íárásban , Szebentöl 7 óra, Faro, Pharus , köv-el kerített
egyenességen ; erdökkel , és
vs, daQuarteira fó torkolatszölö hegyekkel körül vetejánál, Portugalliának Algartett ; van egy egyesült göve tartományában ,
1200
rög temploma.
h. 43.30 t. és kikötö hellyel;
IFarksdorf\ 1. Farkasfalva.
és püspök' lakjáv.ü ; jó bo
fa? ne , bis s/>iget Northumber- rok teremnek itt; a' halá.landban Angol országban ,
szás nagyon gazdag ; a' lamindenünnen kosziklákkal
kosok kereskednek fügével,
vétetett körül ; csak mada- naranccsal, hállales más e*
rászni , és halászni benne.
félékkel.
jámese, Farnesium Castrum, Faro, bátorságos kikötö hely
helységés vár, melly Hercz. Siphanto szigeten azArchititulust visel , az elebbi Gapelagusban.
stro Hercz. ben , Olasz orsz. Faro di Messina, tenger saoruban , melly a' Chigi familat Nápoly és Sicilia között,
liához tartozik. Ettol nevezígy neveztetik egy világítetett egy régi elökelöfdmitó toronytól, melly Capo di
lia Olasz orsz. ban, mellyFaro Siciliai fokon áll.
hol az 1731. eszt. Antonius Far¿", I. Faerö.
Franriscus személyében ki- Farruch , a' Gaísrucki Grófokholt Pármai Hercz.ek szár- nak várok éshitelre adatott
maztak.
,
urodalmok , Pols fónái St&Tarnham, vs Surry Angol Grófs.
jer orsz. ban , Judenburgi
ban, Lodden f'ónAl, a' Hampkerületben.
shire határok í'elé. Vagyon Farrah v. Ferah , fö vsa egy
l,ooo 1. püspöki palotája, és
vidéknek , melly a' keleti
húzavására, melly AngliáPerzsiai Sidshistan tart.ban
nak legnagyobb vásárjai kö- vagyon, a' hasonló névü
asé számláltathatik.
Ezen folyónál, melly Zareh toba
vshoz közel igen, jó komló
szakad.
terem , melly nagyobb ré- Farringdon , helys. a' Bejki Anezint Londonba vitetik. A' gol Grófs. ban, egy hegy' ha jWalesi harisnyakkal való
lásán, igen keUemetes tájémateria vásárok is neveze- kon: posztófabrika vagyon
tesek itt.
benne.
Tfarn-Szigetek, 17 Szigetek' eso- Fars , Farsistan , v. szorosabb
portja a* német tengeren ,
értelemben Persia , nagy
a' Northumberland! Angol es népes nyugoti Persziai
Grófságnál.
tartomány, a' Perzsiai tenTarnos, Magyar falu Pest Várgeröbölnek hoszában , a'
megyében, Kecskeméti jár.
földje homokos és «termeban , Szeléhe'z 1 óra , több. keny de kiváltképen igen
földes urai vagynak, jó ma- jó borokat és nemes gyü•jorjái, szép rétjei ; egy kat.
mölesöket hoz. A' 18 óra
tempi, mal ; nevezetes itt a'
hossz. és 6 óra szél. Perseíó és haszno3 marhatartáa
poli y. is istakri térsé^en,
is. Van Farnos Bihar , és
a' hol legnagyobb ökrök és
, Kolos Várm.ben is (Erdélylegszebb lovak neveltetnek,
ben).
és örök tavasz vagyon. A*
'^¡ararodat Nassau - Usiogi U.M>- lak. jeles maga yiseletü,j»

erkölcsn,a* mesterségeket és Fastenberg , Tiegy a' Saxonia»,
tudományokat szeretö j és
bérczek Jibztt Johann öetöbbnyire gazdag emberek.
orgstadtnál
ezüst báEzen orsz. a' polgári hábonyával.
•
rúban sokat szenvedett; fö Fastenberg, maga.» hegy egy
városa Schiras puszta tájékon F. Stiriában,
Farjange, nevé a' Perzsiai mf.
Judenburgi ker.beu Schlad-»
deknek , ezekböl 22 1/2 ion a' mingtól délre.
kö/.ephör egy grádicsára , Fatagar, vs és ország Abyssieggyike 300 geometrika lé- niában Afrikában.
pést teszen.
Fata Murgagna , Tengeri látá.s,
Farscfiut , kis de még is népes ném.Kimmung v. Erhebung,
vs Nilus' vólgyében , felsö
francz* Mirage , Siciliában.
JEgyptusban, egy Francise.
különös
levegôbeli
tüklastr.mal, és sok kereszt. 1.
nemény, midón tudniillik
"Earthing , 1. Farding.
a'tengerén, a' sugárok'visszai
Yarulha , Scherbro , alkalmas
veret tetések által,távol lév&
nagy , és népes sziget , a'
dolgokkb/.elebbrehozatnak*
hasonló nevü fónak Scherés így különös szembeli csabroi öbölbe való torkolatjálattatás okoztatik; ezen tu
nal, Sierra-Leona parton ,
nemény fóképen a' MessifelsoGuineában, a' naranes- nai úton lálsz.atik.
ra ananászra, görog din- Fotatenda, Anglus tárház Wülnyére, ris és köles kására,
li orsz. ban , kôzép Seneал elefántokra, tyukokra gambiában , Gambia fónál,
es más e' félékre nézve ter-t hasonló nevü falu mellett,
mékeny.
sok gumival."
Yarwel, fok Gröndlandban , Fatesch , kis új ker.béli vs.
melly leginkább délre esik.
Orosz. Kursk Helyt. hasonló
'Fasanen- v. Conferenz -Szinevü fónal ; vagyon benne
gete (43o 2o' 29'' E. Sz. 150 «223 h. 1600 1. és 1 templom;
53' .30" K. H. }
kis szia' lak. csalmem által)ában
get а' Spányol és Franczia kereskedök;vagyon itt szap-»
határokon , mellyet Bidaspanfözö és téglavetü ház
soa fó, ñera mess/.e Fuentáis. A' legújabb idökben kórábiától , és a' Biscáyi ten- rül belüí gyümólcsbs kertek
gertöl , formal, fele Spais csináltattak. Ezen ke%
nyol fele pedig Francz, or- ben vagynak jó malomköezágé ; erre nézve a' pyrebányák , 5 ménesek , egy
naeusi békeség , ezenvégre
gyolcs' fábrika, és kender
itt építtetettfaházban, 16,59.
olai tisztitó fábrika.
kottetett.
Fatigar, róna és igen terméFataño , vs Kápoly orsz. ban ,
keny tart. Habessiniában
Bari tart. ban, 7100 1.
Ifattól dél felé.
"Pasch; Fachs; Phasis , sziget Fa/isltm, erôség az Europai
és vs Mingréliában,Asiában.
Torök országban, Servia'
E' vs tartja fenn hires Phahatárjain.
eis vsnak düledékit. E' szi- Fatra , egy része a' Kárpáth'
get tulaj don hazája a.szerhegyeinek , Magyar orsz<
te elszflporíttatott fáczá- ban, melly Turócz Várm.ét
nypknal<<
Liptó Vármegyétol kül'öFassano , kis vs Piemontban a'
nözi.
volt Stura pszt.ban.
Fatsisio, 80 öl magas Japani
Fajse , l. Fazo."
sziget, Nipontól keletfolé-j
■

ezen sziget oily meredek ,
hogy mindent emelö csiga
által kell reá felhdzni. Ide szoknak a' Nagyok számkivetésbe hüldetni , kik itt
selyem portékákat készítenek , mellyek olly szépek
és finomok , hogy hálalos
biintetés alatt más országokba kl nem vitethetnek.
Fattekonda , Szerecsen" helys.
Bondu Kirs.ban, kôzép Se' negambiában , a* hol egy
királyi palota vagyon.
Faucigny , Faussigni, Fociniacum , elébb Sabaudiai tartom. Olasz orsz.ban, mellynek határi északról Chablais , ny.ról Genevois tart.
delröl Tarantaise , kel.röl
Aosta völgye : felosztatott
also és felsö Faucignyra ,
azután pedig része lettMontblanc francz. volt oszt.nak.
Faucilles , hegy a' Vogesi bérczeken , Wasgau fran. oszt.
ban , ebböl ered Mosel fó.
Faucogney , vs felsö Saone Fr.
oszt.ban , 980 1. nevezetes
itt a' len és kender mivelés, és a' gyolcs szöves.
Faule-see, nevezetes toa' felsö
Barnimi ker.ben , Branden
burg! kôzép Markban,raelly
az Odera íolyóból szármaÄik , Wriezen vst körül
folyja , és ismét Oderába
visszatér.
Yaules-Meer, kis sok darab földekkel keresztül vágattatott része az Azowi tengernek, Krimm fei sziget és a'
száraz föld között ; nem
mély, es egy kevéssé sos,
's erre nézve nyáronbüdos.
Faulkogel , hegy Bajor orsz.
ban ) Salzach ker.ben , a'
magossága 7108 lábnyi.
Fauquemont , h Falkenberg.
Faussigni, I. Faucigny.
Favagnana , egy az Mg&dj szigetek közül , Sz. Katalin'
▼árával, e*en sziget ter-

mékeny.
Favara , vs Siciliában , Val di
Ma/.zarában , 6500 1.
Faverges , kis vs nem mess/.e
Annecy £ótól, a' volt Mont
blanc francz. oszt.ban, 2160
lak.kal.
Favone , kikötö he]y Corsica
szigetnek keleti részén.
Favorita , szép mulato kastély
Mantua mellett, mellyben
a' Herczegek a' nyarat eltölteni szokták.
Favorite, régi Cs. mulato hely
Leopoldstadtban , Bécsben ,
a' Törököktöl i683.-ban elpusztíttatott. Ehez tartozott az Aukert.
Favoiite , új , palota Wieden
kis vsban Bécsben , Cs. mu
lato hely , Maria Therezia
a' Lovag Academiának adta lakhelyül. Szép fasoros, czi'rom, és narancsokkal gazdag kerttel.
Favorite , kastély Bastadtól t
órányira. Badenifl. Herczs*
ben.
Fayal , egy az Azori szigetek
közül , 48 □ mfdre terjed
ki , 15000 1. az égalja kellemetes , a' földe pedig a*
búzára, kölesre , fozelékre,
hü"elyes veteményre, burgonyára , czitronra , narancsra , a' festö füvekre ,
szarvas marhákra , juhakra , kecskékre , sertvésekre,
halakra , és más e'félékre
nézve termékeny. A' czedrus fák olly kozonségesek ,
hogy a' házak többnyire
ebböl építtetnek. Ezen szi
get kozepében vagyon egy
tüz okádó hegy ,melly már
1672 fogva nem ég. Föhelye Horta.
Fay- Billot, vs felsö. Mame
francz. oszt.ban, 204s; 1.
Fayence , Faventia , igen régi
vska Var francz. oszt.ban ,
2710 1. vagyon benne olaj ,
selyem, és fayence fabr. a*

gyümolcsfák nevelése is nemély , ée sok reszekböl AUA
vezetes itt.
nagy Stalaktit kövekkel
Fayette , Grófság északi Ame- meglolLütt barlang Gangesrikának Pensylvania szabad nél, Hérault franc, oszt.ban.
Státusában
Monongahela Fegyvernek , mvs Bihar Várm.
íonál, melly Ohionak mei- ben , N. Váradi jár.ban , N.
Váradtól4Óra. F.U. G. Csálék folypja ; vagyon .34 Q
ki, lak. Oláhok tobbnyire;,
mfde, és 1332^1. hegyes, és
terrnék'eny a' vaera és fára
ohitüek, tulajdon pléb.va t
és vásárral. Felsii és alsó
nézve. Föhelye Union.
Fazo , folyó , sziget , és varos
Fegyvernek Hont Várm.ben,.
Asiában , Mingreliában ; a'- Báti jár.ban fekszik.
sziget valóságos hazájok a' Fehéi-Egyház , Tündühlóház »
népes német mvs Sopron
fáczányoknak,meIlyek most
egész Europában esmereVárm.ben , a' Pozsonbóf
Sopronba vezetft úton Szirtz
tesek.
mvslól yfi mid* Lakosi NéFazuklo , tartomány Senaar
metek, számok 1,60 ra méKirs.ban Nubiában , Bahr-el-Abiad és Nilus folyok kö- gyen ; egy parton tündöklfr
zött; másl nem tudunk ro
kath. templ.mal , szölö míveltetéssel ; Eszterházy Herla., mint hogy sok aranyat
c/.eghez tartozilí. Az itt léés rabszolgát ád.
Fearnes , Fernes (.52° 23' E. vft Herczegi pinrzék hiresel'. , mellyekben sok ezer
Sz.) helység és Püspokség
akó borok vagynak , mivel
Irelandi Wexford Grófs.ban,
Es/terházán a' bor nem álLeinster tart.ban.
Feathart , helys. Irelandi Wex
landó. Van Fehéregyház ,
ford Grófságban » Leinster Somogyban, Marmorosban,
tart.ban , egy kis kiszára- és Nagy-Szombat mellett is,
dott kikötovel , kaszárnyá- níelly máskép Albanús.
val és eroséggel. ■
Fehlgeschlagenen Hoffnung , finFecamp , Fescamp , (49o 45' sel der) v. a* megcsaíatott
34" É. Sz. 18o 2' 48" K. H.) Reménység'szigetje, ( 14° io'
kereskedô vs alsó Seine Fr. D.Sz.) egy az alacsony szigeoszt.ban, 6570 I. hajókázás tek közül Polynesiában,fákoskolávalj kikötovel, töke kal vagyon fedve. Midftn
hal , hermg, és skomber Commodíor Byron 1765. itt
fogással , gyapju, és gyolcs frisítot akarna bevenni , a"
lakosoktól felfegyverkezett
fabrikával.
Techheim , falu Coburg - Saal- kézzel elutasíttatott 'r innere
feldi Herczs.ben , vagyon a' sziget' nevé.
benne egy kôszén bánya. Fehrbellin , (.5*0 48' 48" É. Sz.)
Fedala , kis csekéiy kikötö- nemes vs Rhin fóuál, Bran
liely egy kis míveletlen szi- denburg! kozép markban ,
i«3 h. és 96a \. Itt, vagy
geten , Marokko Kirs.ban ,
Siedma tart.ban.
tulajdonképen Linum , Ha
Federsee, 1 i/îi óra hosszúságú ckenberg, és Dechtow faés szélességü és hallal bö- luk között volt 1 675-nek Junvelkedö té a' Würtembergi
18-án az a'nagy csata,mel!yKirs.ban Buchaunál , melly ben az akkori Választó FeKenzach fó által a' Dunába iedelem Nagy Fridrik Wil
szivárkodik.
helm a' Swédek eilen nyerfratt* t igen nevezetes , tes volt. Ezen c*ata* em_-

îékjele ègy bis dombocskán
áll. 1738-ban ezen vskát a'
Svédek elprédálták.
Fehring , fejedelmi mvs a' Stájer országi Herczs.ben Gréczi ker.ben , Rába í'olyónál;
vagyon benne váraház.
Feira , vs e#y hegyen , » Beira
Portugalliai tart.ban 1000
lak.kal.
Feisabtid , v. Bangla, fo és fe
jedelmi lakó vs keleti Indiának Auhd tart.ban Gagra fónál.
Feistritz , folyó Karnioliában,
eredetét ves/.i Steinon felül,
i és Lustthalnál a' Szávába
szakad.
Fristritz Bistricza , falu Karniolïa tart.ban , Bistricza
fónál Wocheinban , magas
havas hegyek kö/.ött , va
gyon vas bányája , és olVasztó kernen ezéje , melly
eszbként 8000 mázsa vasat,
¿ob mázsa szeget , és 460
mázsa drótot ád ; a' lakosok
nagyobbrés/.ént bányászok.
ji'eistritt, magas havas hcgy
bebé Austriában , melly
Kárinthia és Kárniolia kö
zött határt Von. •
Feistritt , völgy a' Karaioliai
Herczs.ben, melly Steinnál
kezdödik , és méllyen a' ha
vas hegyek kôzzé bényulik.
Feistritz , mvs ajsó Stájer orsz.
ban , Gréc/.i ker ben Mura
fónál, 2 3/4 mfd Grécztol,
90 h- réz és vashámorral.
Ehez liözel vagyon ama hi
res , jól elkészített , és ezüstöt magában foglaló Haipeli ólombánya , egy olvasztó kemenczével.
Feistritz, alkalmas hosszú fo
lyó alsó Stájer orsz.bah Gréczi ker.ben , melly eredetét
veszi Wechsel hcgy' tovóyben , elöször délrtyugot, es
«zután dél-kelet felé foly ,
Furstenfeld alatt bélép Ma
gyar orsz.ba , azulán nem

>* sokára a' Rábába szakad;
hajózni nem lehet rajta ,
émbár íyvagy i\¡ mfdetkeresztül foly.
FeisTitz , falu egy hasonló nevü patak mellett felsó Stá
jer orsz. ban , Judenburgi
ker ben , Weis/.kirchentfil
kelet felé ; a' hasonló nevü.
árokban vagyon egy rézbáiiyája.
Fejér-Egyhdz , Szász Weiskirchen , falu, mellyben Szászok laknak > Erdély orsz.
ban Köhalomi S/.ékben ,
BLsztriczi ker.ben egy völgyben , a' szoros úth,oz közel;
vagyon 1 kat. temploma és
jó szólóhegy. Van Fejéf
Egyház felso Fejér Vúrra.
ben is". G. Hallore.
Fejérpatak , Bieli po'toV , Liptó
Várm.ben, nyugoíi jár.ban,'
Lykava kir. Kamarai Vroài
hoa tarto/ó tót, kath. falu
Rosenberga tájékán Luvrovához közel. Az itt lév&
Rosénbergi papiros malmokfcól nevezetes.
Fejér - Szigetek , így neveztetnek azon Polynesiai szige
tek , mellyek a' déli hosszaságnak 160o "és a' déli szélességnek 20= alatt fekszenek , és a' mellyek máskép
barátságos szigeLeknek hivattatnak ,
ezek közzül
nem legnagyobb ugyan , de
még is legnevezetesebb Tongataba. Miólta ezen szige
tek feltaláltattak , a' lako
sok mindég mint barátsá
gos, szelíd , és csendes emberek írattak le , és csalc
1809-dik eszt. October holjiapjában találtatott példa,
hogy ók rmberevök , midön
tudni-illik a' Buja kerület*
lakosi azon foglyokat , kiket a* Taífere szigettel való háborúban elfogtaktmegv
Slék , me^süték 's megevék."
1. Barátságos szigetek.
Fejér té

Fejér tâ , nevezetes tó Torontál Várm.ben ; kerülete három órányi ; külombféle jó
ííü halakkal , kivált süllökkel gazdag; Béga vize
keresztül foly rajta, mellyet Merczi Generalis hajó■ kázhatóvá teve.
Fejér vár , Székes Fejér vár,
Stulhweisenburg , Alba Regalis, (47Э n" 34" É. Sz.
я6° 4' 30" К. H.) régi Sz.
¿ir. vs tlejér Várm.ben, Budától és Esztergomtól
■Weszprémtôl
pedig 4 jó mfd-6
iryire, kies róna széksós és
termékeny földön. Hajdani várának eredete Geyza
Vezérnek és Sz. Istvánnak
tulajdoníttatik , ki azt Királyi székfcel, és temetö,
's hasonlithatatlan szép és
gazdag SzüzMária temploraával felékesítette. Az 11tóbbiKirályok és más nagyságok' jóltévosége által is
egyre diszesült új új templomokkal, és kétPrépostsággal. Nagy fé.nyt és gazdagságot nyert a' Magyar
Királyoknak többnyire itt
koronáztatások , 's a' ríoir on ának itt tartása által
is. A' Királyi temploma
gyakor megégés által sokat
szenyedett ;.a' vs Mátyás
Kiraly halála ólta az országnak veszélyivel fényét
mind inkább elvesztette.
A' Maximilián Cs. és Törökök által elfoglaltatván,
feldulattatván , pusztulásra jutott. A' Törökök kiItüszoboltetése után undok.
és elhagyatott volt állapotía. EgyKori fénye f'eltünt
F. M. Therezia uralkodása
ólta , ki itt új Püspokséget
^Hított tel. Két vsokra oszlik F.ejérvár tulajdonképen : belsö és külsö vsra. A'
fielsöben nevezetesek a' kátedrális vagy is plébániás
Я ÜB. LEX. II. SAR.

templom , a' volt Jesuiták,
mostani Cisztertilák , volt
Karmeliták, mostani Seminariumi templomok. Az elsök jeles epületek ; ez Maulpetsch mester keze által
kiirattatása miatt Ieginkább. Roppant derék épület a' volt Jesuitáknak,
most Cisztercitáknak házokís, mellynek áKellenben esö részét teszi a' Ki
rályi Gymnasium , ezen
Szerzeteseknek oktal ása alatt; jó épület a' Papi Seminarium', volt KármelitákKlastroma is, a'Mariánus Franciskánusok templomával és klastromával
eggyütt. OtthólSz. Istvántól építtetelt Sz. Máriatemplomának egy kápolnájaegész mi idönkig fenn volt,
most a' Püspöki lakhely diszeskedik , nagyságát fenn
maradt két gránit oszlopi
jelentik. Ama hires, ésgazdag Fejérvári Custodiátus*
emlékezetét , mellynek jóvedelmivel a' tiszteletre
méltó Piaristák rende ajándékoztatott meg Felséges
Uralkodónktól , fenntartjá
egy kath. templom mellett
lévó Sz. Anna kápolnája.
Pompás épület itt még a*
Vármegyének új há/.a is,
mellyben ennek gyülési hartatnak. Az- épító me.sterségnek jobb í/.lése emeli méltóságát. Derék , bö a* vsnak kormos háza is, melly
ben a'vsképe éppen megegyez azon emlékezteto pénzzel , melly a' Töröktöl menekedésének emlékezetére
verett.etett . 'smosta'nemzetiMuseumban van.A'belsft
vs várra, Rá( z , 's égett vs
ra oszlik , ennek egyik része Jam'sár к ú tí ele szi¿etnek hívattatik , holhajdan
Hospitalariusok laktak, Д* r
*
is

— ааб
P.icz vahan pedig, hol Sz.
a' Zirczieké, egy a' Sz.FeJósef kápolnája Dominik á- renez*8zerzeteseké Fejérvánusok voltak. Nem régen új rott, és egy a* Capucinusovs járult hozzá, a' csator- ké Mórott. Káptalanbéli
nán innen a" szölök felé.
Urainak száma 6 , az egész
ÁH al jaban mint a' volt várPapságnak pedig 1З0— 150.
ban , mínt , a' Rácz , és é- Fejervdr , Károly, Gyula Fejérgett vsokban reinos ház,ak
vár , Alba Carolina , Julia,
Belgrád , 1. Carlsburg.
yannak , és köröskörül a'
csatornák m el le L ¡ó szép Ftjér fármegye , Comitatus
kerlek; nevezetesebb a' püs- Albensis , Stuhlweisenbur. pbki kcrt. A' felsö , vagyis
ger Gespanschaft. Magyar
Budai vsban , említést érors/.ág Dunántulsó kerutetében , fekszik keletre Pi
demel az újpléban. tempi,
a' plébánia házzal ; az in
lis , és Tolna , délre és nyunen belsö vsban vezetft ut- gotraKomárom, Esztergomhál szembetünö G. Schmi- és ismét Pilis Vármegyék
degnek pompás ké't emele- köztt. Pilis és Tolna felól
ti'i háza, mellyben a' pósta
mezóséggel és Duna vi/.éhívatal vagyon. Vannak e'
vel , Weszprém , Komárora
vsban is £öbb csinos há- és Györ VárnT.gyék felöl,
zak , kivált a' vásár hely dombokkal, hegyekkel , erkörül. Itt van egy derék és
dókkel keríttetik. Nagysábö Cs. k. magazinum is,
ga 7.5 □ mfd. Nevezetét vétnagy jovedelmü serházzaí te Székes Fejérvártól. Re
és malommal együtt. —-A'
bele többnyire róna fold ,
Fejérvári lakosok többnyiimittamott találtatnak kisre Magyarok , a' Németek
sebb hegyek és halmok ben
is értenek magyarúl. A'
ne. Ëszak felé ama ország
bel so vsban 886.5 kath. 478
ezerte nevezetes Bakony és
ó-hitü, 13 ref. a' külsöben
Vértes erdöknek része ter8311. kath.. 3 ó-hitü, 5 ref.
jedt-el. Egy nevezetes hegy
8 evang. .^zsidó. Mesterség
benne a' Csókakói , Mor és
üzéssel , mezei gazdasággal
Bodajk mellett, teteje ko's kivált szolñ míveltetéspár , oldalában egy vár düsel foglalatoskodnak ; szölö
ledékit mutogat , "allya jó,
hegyeiken is szép éj>ületeik
Somlóival vetekedö bort
vannak , mellyek mulatsátereni ; kôrnyékén esztengokra' szolffálnak egyszersdökoita a' fold gyakran inmind. Fejérváron igen jó
gadozott. Folyó vizei köztt
vásárok is e.snek kivált marlegnevezetesebb a' Sárvíz,
hákban , lovakban , és faered résszerént a' Tikiri tógyümölcsökben , 17 portábôl , résszerént tôbb forráji vannák. — A' Fejérvári
sokból Weszprém Várm.ben
Püspöki Megye melly 1777- Palota felett , sebesen foly
ben fundáltatott , Pilis , és
Paloláig, innen a' lapályos
Fojér Várm.ból áll , 2 fö és
és sáros térségeken elter jed10 al-Esperestséïre vagyon
vén alig esmérszik folyása.
részelve , köreben 8 Apát- Több több líutforrásokkal
ságot , 6 Prépostságot , 'a
és patakokkal szaporodván
77 plt'bániát foglal 112.500
Székes Fejérvár alá foly, in
hívekkel. Szerzetes klnstro- nen c.satornákba igazíttatmag, mellyek küzül egy
ván a' mezö füldön Tolna

Fejér és Teres borai isjók*
Várm.Defoly3ogál, Slmonyleghíresebbek a* Csókaik ;
tornyánál, és Betánál Dunevezetesek Bicskeik , Vánába szakad. Ennek melliak, Acsaiak , Zámolyiak
lék 8ok ellenség és jó ma
és Iszkász Györgyiek is. A'
gyar hazafi vérrel festetett.
Említést érdemel Galyavi- Fejérváriak a' többnyire
ze is ; Bakonyban , Tés fa- meleg és alkalmatlan pinczéktol nem állandók. A'
lutól nem messze fakad,
Keresztesnél többpatakocs- fa gyümölcsökböl is elég
terem e' Várm.ben ; de a'
Jtákkal oblesíttetvén , Fe
juh, marha és lótartá's legjérvár alá foly , és Budai
kapujánál Sárvizébe ele- nevezetesebb : tolde széksós,
's legelöje gazdag lévén. A'
gyedik. Megbe.csülheteMen
hasznothajt sokderékmal- juh tartás itt legnagyobb
divatjában vagyon ;
a'
mok' forgatásával. —■ Tavai közül híresek az Ingo- gyapjú legnemesültebb. Vadászatja is van, de halávány, a'Pátkai, Velenczei,
szatja jelesebb a' Pátkai
Kajtori és Sóstó. Az elsö
és Velenczei tókban , SárSárvizének Fejérvár körül
vizében. Bövelkedik rákiszapos , sáros vízzé váltokal, és teknyös békákkal
zatjából származott , a'
is. Széksója más Várm.be ellovagoknak , söt a' gyalohordattatik a' marháknak
goknak is lábbolhatatlan ,
számokra. Három járásokra
's lesüppedö volt. Már a*
osztatik: i) Bicskei, 2)Csákszámos árkok által lecsapoltatván hires sárrétéve vári-3)Sárrétire.i Sz.k.vst, 12
mvsoítat, 65 f'alukat , 122
változott. A' Pátkai tó a"
pusztákat számlál. Portájí
Fejérvári szölö hegyeken
túl , azon nevü falunál ter- 94,Lak. i4079o;közülök 93647
íedt el. A' Velenczei Fejér- kath. 3887,5 ref. 3461 evang.
vártól i mfdre , a' Budai 3395 ¡esidó, 13230-hitü.LegUt mellett, azon nevü hely nagyobb részént Masryarok
mellett , mintegy I mfd- számosan T<5tok éslllirusok
nyi hosszú. A* Kajtori, Aba is, 's némellyek Németek.
falunál fekszik. Esyik Sós A' Fejérvári Püspöki megyéhez tartoznak.
tó esik mindjárt Fejérvárnak egész vsi hostátja alat.t; "" tjjr Vármegye , felso , Erdélyben , Háromszék, Csikmásik Fejérvár alatt mint
szék, 's tobb kerületek köztt
egy három mfdre Sárkereszti ut mellett. Sürrsák- szélt választott 13 részekkal bövelkedik mindenike, ból áll , azért határa iskülombféle. Nagysága 19 Q
8Ó« ízü, ésfoglalatú. Levemértfôld. " Tajéka inkább
göje sok tavai miatt egésségtelennek tartatott ; il- hegyes mint sik. Legmagalyennek nem tapasztaltatik eabb hegyei az Oláh hatátôbbé , a' mint sok izmos roknál , és Háromszéknél
fekszenefc. Legnevezetesebb
és erfts lakosi bizonyítják.
fó vizei köztt az Oltvize ,
Földe termékeny felettébb,
melly Hidvég, Madefalva
és mindenféle veteménye's a' t. vidékít nedvesíti.
ket bteven terem; tiszta búLevegöje hegyes részeiben
zája jó, szapora , azért
durva. Földe mindennémint a' semlye , mint a'
mü gabonát , bort , fát ta
kenyér sütöktöl kerestetik.

rem. Marhákkal, lovakkal,
kecskckkel , sertvésekkel ,
,és méhekkel is bövelkedik.
Mevezetesek savanyú és ásványos vizei is: mint a'
Hévizi,Hogyizi Aranyoskuti
a'Páloschi járásban, az Arapataki a'Peselneki jár.ban.
's a't. Sos kutjai is vanпак Svintu Petrunál а' Bolyai járásban, 'sa't. Mindennémü tekenyös termései vannak az említettArapatalmál. .5 járásokra oszlik 1) Bolyai 12 helységekkel , я.) Bürkösi 13 h. kel ;
3) Páloschi 15 h. kel ; 4)
Peselneki 16 h. ; 5) Rétesí'alvi 13 h. kel; ezen utolsólian esik Almafcerék hires
Aj>afi íamiliának birtoka ,
és témelo helye. Lak. száma 94497 körül ôszveséggel,
kik többnyire Oláhok ; és
Székelyek , Szászok , 's Magyarok ; ó és egy. hitüek ,
vagy reformatusok.
Vejér Várme/iye , Alsó Erdély-i
ben , nevét vette az egykori
Fejérvártól , a'mostaniKároly Fejérvártól; fekszik Zar
rand és Hunyad Vármgyék,
a' Szászvárosi, Szászsebesi,
Szerdahelyi , Sz~ebeni,Medgyesi székek. Küköllö és
Torna Várm.ék , az Aranyosi Szélihely, és Thorda és
Kolos Várm.gyék, 's a' Ma
gyar orsz. között. Elsö az
ErdélyiVárm.ék közül,nagysága 76 1/4 □ mfd , és ehez
képest jól nepesittetett. La];osi többnyire Oláhok , 's
Magyarok és Székelyek. 1761
ben csupán az Oláhok 94497
számmal voltak , kik leginkább bányászságból , és
6ZÖ1Ö mívelésból éínek. Feneke e' Vár.nek alacsonyabb
mint más Várm.nek ; legnagyobb hegyei : a' Bihar
Vármegye szélén fekvö Vul- л
kui hegy, tovább a' Bala-

mirásza, Sorlitza , Kirriik ,
Kecski , Csáki , 'st.hegyek.
Folyó vizéi köztt legnagyobb 's legfontosabb -a*
Maros , Torda Várm.bol lépbelé,'sHunyadVárm.bo folyki az egészVármegyét északröl délre kereMtül futván.
A' két Küköllö ezen nevü
Várm.bol szakad belé , Mihályfáig e'Vámegyét nedvesítvén, Marosba vegyül. Az
egyesült nagy és kis Aranyos , Bihar Várm. bért'zeibôleredvén e' Vár.nek töbB
részeit áltfolya , 's Sós
Szent Mártonnál Marosba
szakad. Az Ampoy viz is,
Vulbui hegyhez közel, Zalatnán felül eredvén , e'
Vármegyétlátogatja, és Károly Fejérvárnál a' Marosba
ömlik. Leyegöje gyenge ,
inkább meleg, mint hideg.
Földe legtermékenyebb egész Erdélyben ; mindent
megterem, valamit csak teremhet. Legjelesebb termésea'bor, kivált Igen,CzeIna szölö hegyeken , 's egyebütt ; sehol se terem jobb
bor egész Erdélyben. A' Gabonák nemében legbövebben terem itt a'búza,rozs,
zab , kukoricza , 'sa't. A'
fából semmi szüke nines,
vada is böven van ; halakkal bövelkednek fóji; sótés
mindenféle érezet ás , ki
vált aranyt Vulkui hegyéböl ; ezt mos Aranyos és
Ampoy vizeiböl is. Marha ,
juh , sertvés és méh tartása is nagy divatban vagyon.
Két kerületekre os/.tatott :
alsóra és felsöre ; e' mégmindenik hat járásra. Az
elsö kerületböl a'Fejérvári
16, az Alvinczi, 16, a' KisEnyedi 12, az Aranyos bányai 5, a' Magyar Igeni 28.
A' Zalatnai
helységeket
számlál. Az alsó kerületben

a' Balásfalvi 1,5. a' Maros
nagy és hallal bóvelkedó
^íjvári 16, a* Nagy Enyedi tó mellett, a' Marki hatá^
rok felé, mellynek Ura a,*
18 > a' Pókafalvi 14 , a' Sz.
Meklenburg-Strelitzi Hercz.
Benedeki 16 helységeket
Feld-s., I. Veldes.
foglal magában.
"Eekete-Ardo, Ardu, népes Ma Feldessi tó , 1 mfd hosszú és
gyar mvs Ugocsa Várm.ben,
1/2 mfdszéles hallal bövellíagy-Szólóstól 2 \f% ora ékedö tó Karnioliában , Layszakra, a' Tisza mentében ,
bachi ker.ben. Ezen tó köszép térségen , egy hat. re
zepéból egy kerekes hegy
form, es görög eggy*. tempi,
áll ki , mellyen egy tempi,
all , a' hová búcsúra szokmal. F. U. Perényi fam.
Fekete halom, Cidinum, Kölle,
nak járni.
Schwarzhügel, к. sz. Szász Feldkirch , v. Montfort , egymvs Erdély orsz.ban,Brassói
kor Grófság , most a' Vorarlbergi Urodalmaknak eker.ben, Brassótól 2 óra egy
heffy' tóvében, luth, 's görög
gyike Tyrolisban.
nem egy. templ.mal; igen Feldkirch , Campo di S. Pietro,
(47o 14' ao'^ É. Sz. és 27o
nevezetes a' méhtartása.
Tekete hegy , Schwarzenberg,
1/5' K. H.) kis , de iól épült
Cserna, Hora, magas hegy vs , 1500 1. 111 fónál, melly
Gömör Várm.ben Dobsina innen nem messze . a' Rajfelett , oldalán jó legelök ,
nába szakad, fellebb említett Grófs.ban , a' mostani
kebelében pedig gazdag réz
111 ker.ben Bajor orsz.ban,
és vas bányák vannak. Azon nevü hegy van Szepes
ebben vagyon Schattenburg
Várm.ben is, Lengyel ország vár , vagyon itt Gymnasi
széleinél , legmagasabb Berum is ; mellette jó bor terem. Az úgy nevezet,t Estzevicze körül.
Teketék'tartománya, I. Schwarz
nereknek a' ffihelye. Vagyon
itt tôrvényszék és számtarland.
Fekete tenger , 1. Pontus Euxitóság is , a' lakosok famü-»
veket és cseresnye szeszt
nus.
Fekete varos , Purbach , Por
készítenek , és igen megkebuch , közepszerü mvs So- resett vásárokat tartanak.
pron Várm.ben alsó Sopro- Feldkirchen , mvs Karinthiá-»
iii jár.ban , Fertö tó melban , Triebel pataknál , 1
plébániával , 2 vashámorlett , köfallal beker-ittètett,
a' lakosi Németek , kik a*
ral , 1 rézhámorral , turfa
iejtö hellyel , ferdövel , és
szölö mívelésból élnek , vaDietrichstein hegyi-várral.
gyon benne szép kat. tempi,
tulajdon pléb. 1360 kat. Iak. Feldkirchi erdo , Bajor orsz.
H. Eszterházy kis Mártonyi Ill ker.b. 14800 hold földön.
Feldsberg , vs Ens alatt lévô
Urodalmához tartozik.
Austriai fertályban , Man"Fftdbach, régi sánczokkal és
hartsberg alatt , a' Morva
árkokkal körülvetetett , alországi határoknál 300 h.
kalmas szembetünö Herczegi mvs , 100 h. alsó Stájer szép várral, és Lichtenstein
orsz.ban , Gréczi ker.ben , Herczeg kertjével , a' Mis€ricordiánusoknak klastroRaba fónál ; vagyon 1 kat.
pléb. Ezen tájékon igen sok mával , torvényszákkel , és
pléb.val. Ezen tájékon lemalom v igyon.
het jóborokat, csapóíoldefc
Feldberg , vska egy várral ,
és nagy erdüket ta.lálnit
Stargar.d Urqdal.'ban д egy

Télegyhâza, népes Magy. mvs
tengeren , Sziciliának éezaio2rf h. es 12440 lak. Kiski partjától nem messze.
Kunságban , Kecskemettöl
Kicsiny ugyan ez is, de jó le3. S/.egedtôl 7mfdazország geltetöjiröl hires. Más neve
útjában, Tiszától nem mes- Palmaria,
sze. Itt vagyon a' Kunok- Felka , Folk, (490 3' ¿o" É.
nak levéltárjok és tbrvény- Sz.) eggyike a' 16 Szepesi
táblájok egy szép épületben.
vsoknak Szepes Várm.ben ,
Az itt lévô Pusztaszer ne- mintegy 200 h. 1224 lut. és
ve/etü korcsma hires. Б'
126 kath. lak. nagy itt a'
felett van még itt egy fö
gyolcsszöves , és sok a' pákvártélyház , nagy marha linka fozés. Vagyon 1 kat<
tartas, kat. tempi, és pléb.
és egy luth.pléb. tempi,
fiu és leány gyermek osko- Fell, falu Karinthiában, nem
la ; postaház. Itt Római messze Dráva fótól 3 vas
urnák is találtatnak. Nem.
hámorral , dróthúzó , é»
\ Koczka István Rajzolónak
szegesináló házakkal.
hornija.
Fella , Tagliamentonak mèl^élfalu, Chyalova, Tot falu
lék' fója Olasz orsz.ban.
Gömör Várm.ben, Deresk- Fellahok , 1. Arabok.
nek szomszédságában , Jols- Felletin, vs Creuse folyónál ,
vától nem messze. F. U.
Creuse francz. oszt.ban, 4<"7
Kovács 's többNem.fam.Lak. h. 2670 1. vagyon benne szökat. és akat, Itt sok szilva nyeg fabr. marha kereskeaszaltatik , és sok slivovi- dés, és a' körül lévô tájécza. készíttetik.
kon érczes vizek.
felibe , Philippopoli, vs Rum- Fellhammer , nemes falu SiléIli Török tart, ban , az itt
ziának Schweidnitzi ker.
hajóká/.ásra alkalmatos Maben , 370 1. és koszén báricza fónál; vagyon benne
nyákkal.
26000 h. 120000 1. kik na- Fellin , Felinum , vs Veil fógyobb részént Görögök , 20
nál , Lieflandi Orosz Helyt.
nagyobb Muhamedánus i660 1. és várral.
mádkozó h'elyek ; itt van 1 Fells Point , 1. Baltimore.
GbrÖg Érseknek , és Basá- Felsberg, 1. Feldsberg,
nak lakhelye. Találtatnak Felsberg , hegy felsö Stajer
itt nevezetes gyapju szövö
orsz.ban Brucki ker.ben , a'
székek , valamint a' selyemmelly' tôvében érczes '»
mel , gyapiuval, pamuttal,
kenköves viz vagyon.
való kereskedés is , foképen Fehberg , köfallal keritett vs,
Magyar orsz.gal , és Magy.
és hasonló nevü kantonnak
országon által , nevezetes.
fö helve a' volt Westfali
Ezen a' táiékon szembetünö
Kirs. Fulda oszt.ban , Casa' riskása míveltetés is.
seli ker.ben , 121 h. és 870
Felicis , (lacus), tó, egyik volt
1. Edder fótól nem messze,
JNoricumb. hoi most Niederegy köszikla' tôvében, a'
walsee, másik volt Panno- mellyen egy vár áll , ebben
niában, hol roost Csió falu, ezületett Nagylelkü Fülep,
*Felicuda, egy a' Lipari szige- A' Márburgi Kommendáns
tek közül; kicsiny ugyan, birt itt egy várilakóhelyet,
de szép legelöje vagyon.
és egy udvart.
Felicur , Phoenicusa , J^ipari Felsö Alpesek , I. Alpesek.
szigeteknek egyike a' kôzép 4F*/j<7 Alptsitó, pisztránggal

gazdag tó Helvetziában Uri
gyon hasznos ló
szarva*
kant.ban i ora járásnyi a'
marha , és juhtartása, sok
kerülete.
vadjai és hala , 3. 4. fontos
FelsO- Bánjra , Vissi" Bánya ,
rákja ; .srazdag gabonában ,
szab. kir. vs SzathmárVárm.
gyürnöb'sben , dohányban ,
ben Nagy-Bányához i mfd
kenderben, lenben, hüve3820 1. kik Tótok , Oláhok,
les veteményekben, komlóNémetek és Magyarok , aban , kerti veteményekben ,
rany , ezüst bányával , 'e
rétekben, fában, márványsavanyú vizzel. Az itt levo
ban , vasérc/.ben ; foszlókobányászok egészen szababen , salétroml'an , t.orí'ádok az adózástól , 's a' béban, mészben, finom ngyag
kvártélyozástól. Kellemeföldberi , timsóban , kaiíótes tájékon fekszik , nem
földben. A' Reügyió ele
messze a' Kékes és Szaszar
gy es , de még rs nagyobb
folyóknak oszvefolyásától ;
rés/.int kath. A' kerület kövagyon benne egy kathol.
vetkezö ország tôrvényszétempi. 1773 hívekkel. 9 Porkcket foglal, u. m. Günzláji vannak.
burg, Höchstädt, Lauin
Felsô Barnimi kerültt , Bran
gen , Dillingen , Werlingen,
Burgau , Nördlingen , Neu
denburg! kôzép Markban, 27
markt, Pleinfeld, Weissen□ mfd nagys. 41050 1. a' fö
burg , Heidenheim , Papvsa Wriezen.
Felsô Bersugian , kis vs Tatár- fienheim, Hilpolstein, Beiságbana* Kirgizek' tart.ban.
angries , Kipfenberg , Rei
tenbach, Eichsicidt, Donau
Felsô Branna , falu'Çseh orsz.
wörth , Mannheim , Rhain,
ban Bidschowi ker.ben, vaNeuburg, Ingolstadt, Zusgyon 210 h. vara, kat. pléb.
marshausèn ,
Göggingen
temploma , betegek' háza ,
ország torvényszékeket ,
gyolcs és keszkenö fabr.
Felsô és alsó Dahlum , kébegyAugsburg Komisearial'usi ,
(katonák élelmekrol, és rumás melletfekvö faluk Wolfenbütteli
Herczegségben
hizatjokrólgondoskodó biztos) vst, Weiltlingen tisztegy mély és mocsáros táséget , Oettingi Spielberg-,
jékban ama szépSalzdihlum
és Wallersteini kozbenjáríí
nevezetü várral , egy tempi,
birt.kat , és Fugger birtomal , 86 h. 660 1. A' falún
kot. Nagysâça 129 1/6 p
felüJ vagyon egy só akna.
mfd, mellyben 33*1740 lak.
Felsô Dunai kerültt Bajor ofsz.
ban,, fekszik 48o 16' és 49a
vannak , a' fö vsa Eichstädt,
17' É. Sz. 27o 33' és 29= 27' Felsô Ems , Német orsz.ban
vala egy uj Fr. oszt. melly
K. H. köztt; del felöl Isar,
és 111 , és nyugot - észak
a' volt Westfáliai oszt.nak
Weser és Bergi os¡et,knak ,
felöl Regen , kel.röl Isár és
Rajna, és Ems tart. részeiRegen kerületekkel , nyug.
böl alkottatott. Fö vsa va
rol Würtemberggel határos,
vagyon néki szelíd és egés- la Osnabrück.
séges klimâja , ész.ról és é- Felsô- Etsch , 1810. fogva egy
oszfályt tettaz eltörlött Oszak keletröl hegyes és ér'
dös, nyug rol és délrôl egye- lasz Kirs. ban , mellv déli
nes , és jó termo, még i* Tyrolisból áll , 133 П mfd . ,
volt na'gysi és 273000 1. a'
némelly helyeken homokos,
fö vsa, vaü Xrie»t.
elegendoképen nedves, та-
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TelsÔ, és alsSFreden kétkôzel
A' vson felûl keletkezik a*
fekvô falúk Brauns<hweigi Laybath nevezetü fó. Ezen.
Jlercz.ben a tempi. mal, 10
tart, ban kezdödnek âz észah. és 929 1 kik között sok ki részen v. a' kortvély fa
ké/ù master emberek vanerdônél a' Juliai havasok
nak, 2 orsz. vásár esik itt.
egy
durva és
kietlen
Also - Freden tul vagyon hegység.
Li< htenberg tiszti-ház, ésa' Felsô- Libich, falu és vár kath.
Burg hegyen még most is
plebania temp.mal ; találni
látszatnak a' Lichtenberg! itt kaltzedon követ, karniol,
Várnak maradékai, melly jáspis, ónix, zafir, krisa' 30 esztendeig tarto hábo- tály, topáz köveket é. a't.
rúban pusztult el.
Felsd-Loire , 1. Loire.
.
Jtelsö G топпе , 1 Garonne.
Felsô- Lukawitz, falu Cseh orsz
Felsö Glogau , Klein - Klogau ,
Chrudimi ker.ben gálicz kô
len^y. Gorny Glogow, ne- fabr. hegyizölddel, büdösmes vs felsö Sileziában ,
kövel , választó vizzel , és
Neustadti % ker.ben HotzenAngol seréttel.
plotzuál 293 h. 2250 1. egy Felsö Marne , 1. Marne,
várral , szép kerttel , ¿s Felsö Neckar , ország - biroság
Collegiát
intézettel, heWürtembergi kir.ban; a'Bareskedik fonállal.
lingen, Rottweil, SpaichinVelsd és Kit - Ganghella, , gen , Tuttlingen fö tisztsétart. Matamba Kir.ban also
gekböl, Ebingen és SchramGuineában déli Afrikában.
berg altisztségekbôl , BaFe/sd G tinea , 1. Guinea.
lingen, Ebingen, Oberndorf,
Felsö-Günzbürg , a' RomaiakRottenmünster, Rottweil, és
nál a' régi Guntiamvs, BaTuttlingen kamarai hivatajor* országban 111 ker.ben
lokból ¿11. Fö vsa Rottweil.
Günznél 1100 1. az ország FвIsô- Nunsdorf 1. Nussdorf.
torvény szék, és számtar- Felsö Pfalt , I. Pfalz,
tdság helye.
Felsö-Pilmersreut , vár és jóFelsd - Hasstia , Vagy Hasszia szág Cseh orsz. ban Eger ker.
Lindgrófságnak déli része ,
ben , mellyhez közel vaFejed^lemség .Hasszia nagy
gyon a' kiégett golobics forHercz.ben fekszikMain felé,
ma Kamberg hegye.
.57 3/4~]mfd nagyságu 146130 Felsd Pisting , mvs Austriában
1. a' fö vsa Giessen.
a* Bécsi erdön alól levo ferFelsô-Joni , kis isméretlem
tályban , a' hol sok fözöeKir. kbzép Senegambiában
dény készül.
T<ô/.ép Afrikában.
Fehô-Po , 1. Po.
Fehô-ÎJ nnha \. MsLmha..
Felsö Pölitz , falu 100 h.kal
^Belsö-Kottenellenbogffn, Grófság
Cseh ors7..ban Leutmeritzi
Main es Rajna köztt felsö
ker.ben Polzen fónál, mélly
Rajna líer.ben, a' Hessenegy hason.Ió nevü örökös
Darmstadti Lahdgrófokhoz
urodalomhoz tartozik , vatartozik , szép egy tart. A'
gyon vára,egy dekán temp,
fö vsa Darmstadt.
papiros malma. A' lak. iiFelsô-Ktmfungen, 1. Kaufungen.
veg, kapcza , és gyolcs keFelsö-Lajbach , Karinth. Vehrreskedésbôl élnek.
nika ) mvs Karin thia Her- Felsô-Pyrenaeusok, 1. Pyrenaeczegségben Adelsbergi ker. usok.
-ben hasznos kereskedéssel. FelsQ.Rtichenstein , szab. Jtir.

bánya vs Cseh orsz.ban Prachiui, ker.ben 190h.es üveg
hutával.
Fetsü-ßa/na , l. Rajna.
Yelsö Rajnai ker. egyik a' Német orsz. 10 ker.tek küzül ;
nevét veszi az ö fekvésétôl
melly Rajna fónak febö részében mind, a'két parljain
találtatott és nevezetesen
ezen fónak forrásától fogva
egész Maintzig terjedett. Ezen fó a' ker. ti tart.ok közül csaknehányon által foly,
mi olla azon tart.ok , mellyekmiatt felsö Rajnai ker.
nek hivatik, Franczia orsz.
hoz kapcsoltattak. Ezen ker.
hez tartozandó tart.ok igen
szélyel feküsznek, és általjában az alsó Rajnai ker.
tbl keresztül vágatnak. A'
Rajnán kivül még nehány
mellék fók is tartoznak ehez úgymint: Main, Lahn,
és Mosel, Saarral együtt, tovább a' Werra , Fulda, es
Ederfók. —Negysága i797ben
volt 500 □ mfd. és 1175000
1. Ezen ker.nek tart.ai igen,
hegyesek és erdösek , de
azért még is csak nem \ainyájokban megterem: jó
gabona , ésbor; vagyon sok
szar%Tas marhája , egességes
forrásai , hasznos és résszerént nemes érczei , és asványai. A' Religyió elegyes :
a'reform. és evang. nagyobb
részéhen, a'kath.az elöbbeni
Egyházi urad.akban vólt divatban , azonban kat. ott is
vannak imitt amott a' Protestánsok között. A' Rajna
osztja.ezen kerületet innensö és túlsó , vagy észak keleti, és del nyugoti részre.
Mind a' ketföben valának
papi és világi rendek a'Lunevilli békeség elött. >A'
Rajnán innen való kerületi
tart.okat állitotiák a' papi
V. egyházi rendek úgymint:

a' Fuldai, Wormsi , Speyeri, és Strassburgi Püspobsé"
gek, a' Johanniták rendje»
vagy is , a' Heitersheimi
Herczegég , «z Odenheim
birod. Prépostság ; és a' vi
lági rendek : a' Hassziai
Landgrófság,KatzeneIlenbogeni Gróíeág, Hasszen-Casseli Hersfeld Herczegség,
a' Nassaui Weilburg , és
Usingen Grófság , Waldeck,
Hanau, Münzenberg Grófságok , Hanau - Lichtenberg t
Solms , Königstein, Felsö
Ysenburg , és Witgenstein
Grófságok ; tovább az ország vsa : úgymint Frank
furt melly a' Mainnál fekszik, Wetzlar , és Fried
berg. — A' Rajnán túl való
ker. tart.ok következendö
papi rendekböl állottak : a'
Herczegségre
emçltetett
Weissenburg
Prépostságból, a' Baseíi Püspoksé-Tbol,
és a'Herczegségre emeltetett
Prüm apátságból. A' világi
rendekhez tartoztak : Sim
mern , Veldenz éa Lautern
Választó Palatinátusi Hercz.
ségek, Palatinátusi Hercz.
Z weybrück,Spanheim Gróf
ság Herczegségre emeltetetett Salnr Grófság, a' Nassau-Saarbrück , és NassauSaarwerden Grófságok , a'
a' Wild és Rajnai Grófok
urodalmai, Leiningen, Fal
kenstein, Krichingen, War
tenberg Grófságok , Rei
poltskirchen, Bretzenheim*
Ollbrüek , és Münzfelden
Urodalmak, és a' Worms és
Speyer birod szab.vsok. Ezen ker.nek a' múlt idöben
Franczia orsz. hoz kapcsolt
tart.nya
találLati
Wasgau' mind a' két részében
a' Rajna, és felsö Maaskö-4
zÖtt , ezek pedig következendök , u. m.: Sund^au ,
vagy az elöbbeni Pfirt GrôÇ|.

- «з4 Êlsass Landgrofs. , a* Strass- pedig tulajdon uralkodoik
burgi Püspokség felsô Rajalatt vagynak. A' szabad
nai Urodalmával , a' Dar-m- vârosai közül ezen egy nyerstadti Hanau - Lichtenbergi
te meg ismet régi szabadUrod.nak nagyobb részé,
ságát , t. i. a' Main mellet
Zweibrücki Lützehtein Ufekvö Frankfurt
rodalommal 's a' t. Lotha- Fettô-Raggtfeld , l, Roggefeld.
ringiai Herczegség , Met*, Fehô-Rossônch , vs HasziaifelToul , es Verdun Püspokséso Haszia Herczegségben
gekkel, Nomeny MarkGrófs.
179 h. 970 l. flâner szovésPfalzburg
Herczegséggel ,
sel.
es Bitsch Urod.mal. Még a' Felsô- Russbach , 1. Lublau.
Savoyen Herczegség is ide Felsö-Saonne , 1. Saonne.
tartozott, de ettöl magát el- Fe/só'- Schönau, falu Henneberg
válosztotta. A' felsö Rajnai
Grófs.ban egy szél malomker.béli rendek között ez , mal , és csév hámorral.
vala a' rangbéli rend : Papi Felsö-Senegambia , 1. Senegamrendek .igv
: _ bia.
0 j következtek
_ ~_ _
(
Worms, Speyer, Weissen- Félsô-SUeùa , 1. Silezia.
bürg» Strassburg , Basel , Felsô-Sidsi kerület, egy a' Né
Fulda, Johanniták' rendje ; met orsz. 10 kerületjei kiiPrüm, és Odenheim. A' vi- zül kôzép Albisnak , és al
lági rendek pedig kövelke- so Odera fónak mind a' két
zôképen : Simmern , Lau
oldalán, 's egész a' keleti
tern , Veldenz, Pfalz, Zwei
tengerig teriedett; nevét
brücken , Hessen - Casszel ,
veszi a' Szászoktól , kik na
és Darmstadt , Hersfeld ,
gyobb részét lakják, és fel
Spanheim , Nomeny, Salm,
sö Szaszoknak hivatnak ,
Kyburggal , Nassau -Weil- mert az ö tart, ok az Albis
burggal , és Usinggal , Id
forrásához közelebb vastein , és Saarbrück Ottwei- gyon, mintsem azalsóSzálerrel , Waldeck , Hanausiok tartománya. Faglal
Münzenberggel , és Lich
magában 2000 □ mfdet ,
tenberggel, Solms -Hohen
melly térségen a' lakosok
solms , Braunfels , Rödel
száma 4000000 mégyen. A'
leg föbb folyóji Albis, és Ci
heim , és Laubach, König
stein , Ysenburg - Birstein ,
dera. Ezen ker. tart.okban
Büdingen ,
Wächterbach találni: gabonát, szarvas
és Meerholz, Grehweiler ,
marhát, és elegendö fát, némellyeknek pedig felettébb
Grumbach, és Daun Raj
nai Grófok, Leiningen-Har- sok faja vagyon. Csak a'
tenburg, Westerburg, és hegyes és erdös tart.ok szüGrundstadt , Münzfelden , kÖlködnek gabona nélkûï,
Witgenstein, és Berleburg, ellenben igen sok fájok, szar
vas marhájok, és hasznos
Falkenstein , Reipoltskir
ásványok u. m. ezüst, vas, és
chen, Krichingen, Warten
rezek vagyon. Földe homo
berg , Bretzenheim, Dach
stuhl , Ollbrück , Worms , kos ,. és mocsáros mellyet
Speyer , Frankfurt , Fried
Pommeraniában , és Branberg, és Wetzlár városok.
denburgban a' serénység
Most ezen tartományok ré- munkál. Némelly tart.ok
szint Franczia , Austria , és ban még bor is terem , de
Burkus Fejedelmek, részint
a' jeles sert einem nyomja,
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ttiég csak a' szorgalom terdrót huzással.
mészetié nem válik. A' Re- FeUö- Vienne , 1. Vienne,
ligyió nagyobb részéntluth. FeLÔ-Woldau , Cseh falu Pravannak reform, is Branden- 4 chini ker.ben nem messze'
burgban , Pommeraniában,
Moldau keletkezéséhez neés Anháltban meglehetös vezetes üveg hutákkal, melezámraal, ellenben a' bath.
lyekben a' legjobb kréta ücsebfcly számmal találtat- veg készül , és igen finom
nak.
E/en ker.nek tarto- módon kipaléroztatik.
mány;ú í'elosztatnak északi FeUô- WöU
városka felso
és déli tart.kra. Az Eszaki
Stajer orsz.ban Judenburgi
Iter, béli tart.ok ezek : Pomker.ben Wólsbachnál , no
xnerania Her z. Branden- h. vas hámorokkal, és sabur£ Választó Fejedelemség,
létrom fozéssel.
vagy Mark. A' L)éli ker.ben Feisô- Titel , v. az Utrechti fô
vannak: Anhalt HerczegMegye , Hollandiai tariség, Quedlinburg Herez. s/a- tomány a' déli tengernél
bad Apá' za Urodl. , a' Szász Frieslandtól dél-nyugotra ,
Géldriától Yssel folyó által
Választó Fejedelemség, vagy
is mostani Szász Királyság.j, válosztatik, foglal 3 ker. u.
Weimar , Gotha, Koburg- m. Sallandot Ysael hosszatt
ésVecht körüI,TwenthetSalSaalfeld, Meinningen, Hild
land mellet keletben , Volburghausen Burkus ésWeilenhovent észak nyug.ban.
mari Herczs.gek , Schwarz
A' fo hatalom a' 6 követbftl,
bürg Herczs.ség,
Manns
a' számadó kamarából ,
feld , Stollberg , Wernige
és 1 kanczellariából áll,hová
rode , Hohenstein Grófs.ok,
számláltatik Klaring is ,
a' Reusz Herczegek, és Grómelly elött a' kis 'ssokváfok Urodalmai, a' Schönburgi Herczegek , és Gró- rosok , és az alatt levo tart.
ok igazságokat keresik. A'
fok birtokai. — Ezen ker.
földje többnyire moesáros.
béli vsoknak rangbéli rendje
vala : a' Szász v. Saxonia
A'fövsa Deventer.
Fejedelem Választóháznak TeUztyn , vska keleti Galliczi^
és Brandenburg Fejedelem
ában Sambori ker.ben, pléVálasztóháznak városi, Szász
bániával, és 3 malommal.
Weimar, és Eisennach, Szász Féltorony , Halbthurn , mvs,
Coburg, Szász. Gothâ, és
Moson Várm.ben a' Mosoni
nagy tótól nem messze, BaAltenburg , Szász-Querfurt,
rátfalyához közel. A' Mar
elö Pomerania , túlsó Pogyar Ovari Urod.hoz tartomerania, és Camih , An
zik,egyj Cs. Rir. vadász osr
halt, Quedlinburg, Gernro
de, Walkenried , Schwarz
kolával a' pompas VI. Károlytól építtetettkastéllyal,
burg-Sondershausen, és Ru
Az itt lévô kerfc kicsiny de
dolstadt, Mannsfeld, Stoll
szép. A' fáczány udvarok, a*
berg, Wernigerode, Barby,
az Reuszi Herczegek és Gró- vadászhelyek , és a* méne-r
fok valamint és a' Schön- sek látásra méltók. Vagyon
ezen kelységnek ternploma,
burgiak.
FoUô-Vellach , mvs Karinthi- Feltre , ( 46o o' 43" E Sz. és¿
ában Villach ker.ben Lan-, 39° 3.5' 9" К. H. 5 kis város
zach' Molí fóba való folyáa' volt Tagliamento Olasz
eánál, szeg csinálókkal , és
országi osztfban , hegyek*
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szorgalmatosok. Az 6 élés
ï>en Tolmeda es Sona fókmódjok eggyügyü és durva.
nak oszvefolyásánál , elébb
Bálvány imádók. Az ö Fe. egy külonÖs tart. nab, melly
il Faltrinonak neveztetett, jedelmek' hatalma alkalTrevisoi Markban, föhelye masint meg vagyon hatávolt, ez a' tájék bövelkedik rozva , és az ö méltóságok
borral , olajial , selyemmel nem firól fira maradó.
és más e' félékkel. Vagyon Yolupek orstdga , esik Senegam
benne 4000 I. egy Püspök- biában , az Atlantí tenger*
partján , Kombo és Foini
ség , es egy káptalani temKirályságoktól del felé ,
plom. Ettöi neveztetik Feltrei Herczegnek a' Hiine- Pasga fótól nyug.felé, melly
burgi Gróf Clarke Franczia Schak tóból ered , Kasamanca fónál, melly haeonHadiminister.
Teltrini , Fertini, Rhaetia ha- lóképen az említett tóból
tárin, Italia szélén lakott ered , és több karokra onemzetség; fövsok voltFel- ezolván , mellyek alkalmas
nagy szigeteket formálnak,
tria.
a' tengerbe szakad. A' Kgfeluga , kis sziget a' kozéptengeren, Sariíiniának nyu- nevezetesebbek ezen ágok
közül a' tengeri útazóktól
goti partjánál.
tfeluge, Feludsche , (33a 18' neveztetnek: Sz. Péter fóE. Sz.) falu a* Bagdadi Ba- nak , Sz. Anna fónak , és
ostreacsiga fónak. Kasamaneaságban , Euphrates fonal,
ca fónak legnagyobban délAsiában , itt vagyon a' köre hajló karja és San Dojconséges kiszálló helyek amingó fónak torkolatja kö
lon hajóknak, mellyek Euzött lévó szigeten laknak
phratesnek felsö részérol
az úgy nevezett vadak , az
jönnek,
az független Felupek ; a'
Veluk , Felis , vs kôzép Afrikának Adel nevezetü part- Portugallusoknak itt 1. Coloniájok vagyon.
ján j egy széles obolnél ,
mellynek jó kikötöje va Felvinct, Felsö Vincz Ober
gyon, ebbe a' keleti Indiai Wincz , Vintz dje Szusz ,
utazók gyakorta kiszálla- mvs Erdélyben , al. Aranyos Székhelyben ,
Ma
nak , hogy fris vizet , és eros vizénél, Thorda és N.
leséget vegyenek.
*&elupek ; v. FlupoA, vad és nem
Enyed kbztt. Az Aranyosi
torvényszéknek , és póstaelegendóképen
esméretes
Szerecsen nemzetkozép Afri- váltásnak helye. Lak. SzéJ<ábanalsó Senegambiában,
kely Nemesek , Oláhok , 's
lij polgárok ; kath. és refor.
foképen Gambia és Kachao
folyók között, nagyobbré- tulajd. pléb.val kik mesterszént respublikai kormány- ség üzéssel , foldmíveléssel,
's marhatartással foglalarendjek vagyon nékik. Azok
toskodnak.
liözülök kik még tellyes
«zabadsággal és fiiggetlen- Fernem, Fimbria, Dánus szi
eéggel birnak , vad, durva,
get a' keleti tengeren, melly
Schleswighez tartozik , és
vakmerö, ragadozó, és keHolsátziától a' Femerni ten
gyetlen embereknek raonger szorúlat által választadatnak Ienni , kik mindatik el , 1 4/5 □ mfdre terjedronáltal a' szölö mívelés%en , és raarha aevelésbea
hi, vagyon 7620. I, , a' bú
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7.ára , árpára, borsóra, és
des borral , risbásával, éa
halra nézve termékeny , de
jkávéval kereskednek ; * va
se í'ája se turfája nines. A'
gyon benne egy Görög thelakosok készítf enek árpaátrom is. A' -KafFai tenger
darát és kását ,
gyap6zorulat öszve kapesolja a'
ju harisnyákat , mellyekfekete és Asowi tengert.
bol eszlendonként 20000 Feou-Leang , helység Kiang-si
párnál többet visznek MekKinai tart.ban; íttcsináltaklenbürgba. Föhelye Burg.
tik a' legszebb porczellán.
Fenékvár , régi omladozott vár Fer , Capo Ferrato , Caput
. Szala Várm.ben , Szegliget
Candum ten. fok Constanvárán alól egy fenék lapátine örsz.bah Aí'rikában.
. lyon. Római maradványok- Ferak, 1. Farrah.
kal. F.U.G. FeeteticsGyörgy. FerapatA, vs Masanderan tart.
Fenestrelle , erôség Cluson fóban , Persiában, Kaspiumi
nál , Piemontban , Po volt
tengertöi nem méssze. Itfc
Franczia oszt.ban f most
az Oroszok nagy kereskeegy Status fogság.
dést üznek selyemmel.
Tenetrange, Finstingen, vs Sa- Ferbana, a' Thomanei Király•ar fónál; Meurthe Francz.
naklakóhelye Senegambiáoszt.ban, 250 h. 1.330 1. és
ban.
[
egy várral.
Ferding , alsó Saxoniában
"Fénix >
Fenisium , kis vs
kelendö pénz , melly egy
nem messze Aostától Pie-, más pénznek negyed részét
. niontban. Egykor Báróság
teszi , és Ferthnek neveztevolt.
tik. Rigában-egy FerdingV-entsch , helység felsö Stájer
ben vagyon I íji garas, egy
orsz.ban , Judenburgi ker.
Mark Ferdingben pedig vaben, Seckautól észak felé a'
gyon 2 Ferding, vagy is 3
hol esipös és habzó savagaras. 60 Ferdingek ott egy
nyú viz forrás vagyon.
birodalmi tallért tesznek.
Fenyúfa, falu Veszpr ém Várm.
Brémában egy Ferding tart
ben , vidékében márvány
10 krt.
festö hely találtatik, 530 Fere-Champenoise , kicsiny vs
kat. magyar lak. számlál.
Marne Franczia oszt.ban,
F. V. Hg. Eszterházi.
közel Pleurs fóhoz, »880 h¿
Fényszaru, szabad , népes maés jó kereskedéssel.
gyar falu a' Jászságban , Fere en Tardenois , (49° 40' E.
Gyöngyöstöl 3,Egertöl 7 mfd
Sz. 21° i' K. H.) vs Aisne
Zagyva vize meliettjgazdagFrancz. oszt.ban, Serre fóhátárral.
nak Oise fóba valóbéfolyáVecdosia , Theodqsia , elébb
sánál ? 436 h. és 2600 lak.
Kaffa, (45o 4' E. Sz.) ker.
erdös és dombos tájékon.
béli tengeri , és kereskedö , Laontól ,5 ora járásnyira,
vs, Tauria Orosz Helyt.ban,
volt bennè a' Császárí
a' fekete tengernek egy obGárda számára Artillería
lénél , "elébb Krimiának fö
oskola, rajzolóhoz, nevezevsa volt , és akkor valami
tes puskapor malom, üveg20000 h., és 80000 1. volt,
huta 's a' t.
.
most pedig vagyon 100 h., Ferencz, vagy isBácsi csatoT*
és 500 lakos. , és egy tá- -na, ieles mesterségü vizvégas kiköfö helye, a' íakozettetésBácsVár.mben.melly
«ok Török materiákkal, eáltal a' Duna a' Tiszávat

'öezve kapcsoltatik. Kezdôdik az É. Sz. 450 49' alatt
Mon ostorszeg feiet a' kôzép
íárásban, innen délkeletлек vett erányban Zombor
vs határát általhasítja , a'
Telecskai dombok , alatt ,
Szivacz, Cservenka, Kúla ,
új és ó-Verbász, Sz. Tamás,
ée Turia kôrnyékit nedvítvén , Tisza mellékiFoldvár
felett Tiszai járásban az E.
Sz. 4,5° 33' 30" .alatt a? Tiszában végzôdik. Ezen csatorna, melly a' honni kereskedésnek hathatós elömciditója, és Fojedelmünk
dics5 kormányzása' fényes
emlék oszlopa, 1793-dik évnek Junius Havában kezdetett, és i8oa-dikben a' kir.
priv. Hajós társaság által
elvégeztetett , 3200000 for.
Í<S pénzben került. Hossza
141/2 német raid: szélessége 8—10 ölnyi , mélysége
4—8 lábnyi, vizesése a'Dunától a' Tiszáig 27 lábnyi,
és 5 zsilipje , szóval úgy elvagyon egészen igazítva ,
hogy a' legnagyobb Komárorai 's Szegedi hajók 8—
9000 má/,sa teherrel akadály nélkül járhatnak. 1802
dilu Május Holnap' elsö napíától (mellyben a* rajtavaíó hajókázás felnyittatott,
1814 esztendei October Hol
nap végso napjáig 34ц li
res és 718.5 terhes hajók
mentek keresztüi rajta 13,
502,000 mázsa teherrel. Egy
mázsa tehertol egy mfdnyi
re az elött fél , most egy
krajczár vám fizetletik. Ezen csatorna által a' Tiszából a' Dunába vezetö út ,
melly az elött Péterváradnak köröskörül ment, 47
mfddel röviditett meg, egyhárom holnapi idö , költség , ves/.ödseg 's a' t. nyerességgel.

Ferentino, kis vs Campagn«
di Roma tart.ban a' Papa
birtokában , egy dombon ;
egyènesen Pápa alatt van ,
vagyon Pü.spoksége. _
Ferentinum, egyik r/imai srállítvány volt Latiumbtn ,
mellyet a' Rómaiak Sabinusok eilen mentökben,
megszálván,üresen találiák;
másik Tyberis kôrnyékében , OI to Cs. szárma/ásának helye , jeles kömaradványi által.
Fergama , 1. Sir.
Ferhabad , 1. Ferrabad.
Feria, kis nemes vs Estremadura Spanyol tart.ban.
Feriármete , Urodalom és falu
Slavoniában,Ver0eze Várm.
ben, Nasf hiczi jár.ban, kellemetessík földön egy hegy
alatt , kis patak mellettf
Eszéktôl 7 óra. F. U. Mihalkovieh fam. Ennek s/.ép kastélyával , és vásárokkal.
Ferken tziget , (30 E. Sz.) ke• leti Indíai Sumatra szi^etneknyugoti partján, i3mfd
a' hosszasága , és 11/2 mfd
a' szélessége , sok disznó
vagyon benne.
Ferlach, falu Karinthiában , '
Gurkfónál, Klagenfurttól
délfelé, egy hires fegyverfabrika vagyon benn^.
Fermanagh, Grófság Ulster Irelanditart.ban, északrólTyrone és Donnegal , keletrftl Monaghan , délrol Ca
van és Leitrim , nyugotról
Leitrim és Donnegal a' határi , 35174 □ mfdroterjed
ki, 1 vsa , 18 tempi., 9830
h., és 49500 1. vagyon ; egy.
része hegyes , a' legelöji
gazdagok ; vagyon benne
gyolc.s fábrika és marha
nevelés. Egy részét .a' földnek Lough Erne tó foglnlja el, melly egy mesterséges fó által pszve kaprsclt
2 tóból áll, vagyon néki 300
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favalbßvelkedöszigetie.mel- Fernando del Po, Fernao Po,
lyek
közül
némellyekben
Insula Ferdinandi (4° zj<
j4
--~ ï
fj
- — -.-1
-—lakosok
-—
1 , ее
' . rend
т> Sz.)
с* X Span.
о
л »
■ sziget,
• :
vagynak
Ë.
Guineai
ldvûl gazdagok a' halakra
Guinea 'part ján Afrikában
nézve; egy a' heringhez ha9 mfd a' kerüíete, gazdaga*
«onló halnem, melly' Goasdohányra , riskására , naItenak neveztetik , csak erancsra, kókoszdiókra és a*
jó ivó vízre nézve, és fri-.
gyedül e' toban találtatik.
Föhelye Enniokillenv
sitó helyek az ittáltaleveFormo , Firmum Piscenum.
zß hajóknak. A' lakosok , e(43Э 10' 18" É. Sz. 31° ai* redetekre nézve Portugallu26'' K. H.) vs az Adriai tensok és Mulattok , a' száraz
gernél , Papa birtokában
földrölvalo Szerecsenekkel
Camerrino tart.; vagyon itt
ös/.ve keveredvén egészen
egy Püspokség és egy Uniszerecsenek lettek.
versitás ; vagyon néki egy Fernes, Fearnes, kis vs Leinkikötöje , jelesek a' vásár- ster Irlandi tartom.ban ,
îai , és gabona kereskedése.
Wexford Grófságban egy
Fer mo telle , helység Tormes Puspokséggel.
fónak Duero fóba valótor- Femey, Fernex, helység és vár
kolatjánál, Salamanca SpaAin Francz. oszt.ban , Genevához közel , 600 1. , kik
jayol tart.ban , 3000 1. , és
közül sokan óra csinálók ;
"gyolcs fabr.
itt tartózkodott a' 1778 meg
Fermoy, barátságos vska Cork
holt Voltaire.
Irlandi Grófságban , Muns
ter tart.ban , egy híddal Fernii» , falu alsó Stájer orsz.
Blackwater fón által.
ban , Gréczi ker.ben ; vaYernambuco , L Pernaraburn.
gyon néki egy temploma
Fernandez , 1. Juan Fernandez.
Mária' csud Ilatos képével.
Fernandina , egy a' leggazda- Fernitzerfeld, nagy termékeny
gabb , és legnépesebb Ma- térség also Stajer orsz. ban,
nilla nevü Philippi sziget'
a' melly Fernitztol Gréczig
vsi közül. Ezen vs 1574-ik
i mfd hosszára kiterjed.
eszt. a' Spanyoloktól éjutte- Feroiito , vs Basilicata Nápotett.
ly i tart.ban.
Fernando de Noronha , (4° D. Ferane , (Lago dir), kis vs a*
Sz. 328° Ki H. Ferrotól, vagy
Campagna di Roma Pápai
32o N. H.) Portugalliai szibirtokban.
get, Brasilia partján, déli Feroniae lucus , fanumx Petra
Amerikában , ,5—6 mfd a'
Sancta , Macra és Arno viJterülete , igen szép és kelzek
közt ,
hol Ferolemetes felette nagyon ter
nia Isten Asszony a' Sabimékeny , és legnemesebb
nusok és Latinusoktól közöserk imádtatott. Az itf
termésekre alkalmatos ; fi
volt Proserpina templomáres katonai kornyékeb, ée
ban tétetett a' szabadság
tbbb eróségei vagynak ,
süvege a'szolgák fejébe;Hanmellyek katonákkal megnibáltól a' kincseitöl megvagynak rakva. A' két kikötöji közül jobb a* nyugofosztatott. Más Feroniai»
lucus volt Volscusok fôldén,
ti. Itt csak számkivetett és
Circeii mellett; eredete a'
a' kôzënséges munkákra
rendeltetett Tndusok lak- Trójaiaknak tulajdoníttatik.
Ferrabad , Ferhabad , fö vs
nak.

Masanderàn keléti Persiai
nagypiácz, mellyen igen
nagy, de nem Egen, szrép
tart.ban , kozel a' Caspiukáptalan templom áll. Tomi tengerhez , mellyen As
vábbá itt je?yzést érdemeltrachan felé selyemmel ,
nek : Ariosto hires költöriskásával , sóral , hallal ,
nek a' Benedictinusok' temes edénnyel kereskedik.
plomában fentartatott márFerrandina , kis vs Bassente
vány koporsókove, ki 1,533
fónál , Basilicata Nápolyi
évben életének ,59-dik eszt.
tart.ban.
ferrara , elébb Herczegség Ohalt meg. Az itt lévo kóny vlasz orsz.ban, mellynek határban ennek némelly matári voltak : ész. a' Velenradványi fentartal nak. Ne
czei tart. ; nyug. aZ elébbi
vezetes itt még Sz. Anna'
Mantua és Mirándola Herispitályja is egy más nagy
Versezoröl, tudniillik ama'
tzs.gek ; del. Bologna Hercz.ség es Romagnaj; kel. a'
hires Torquato Tassoról ,
Velenczei tengeröbol. Tarki itt azon szín alatt, h^gy
tozott a' Pápa' birtokaihoz.
eszeveszett 7 esztendökig
E/.en tart., a' ,sok mocsácsukva tartatott. — Del Parok miatt egésségtelen , és
radiso palotában vagyon
egy kozonséges konyvtár,
nem is igen népes.
ferrara , nagy , régi , szép , és
és ал elébbi Universitás'
elébb igen fényes vsa a'
lakhelye , e' mellett fühasonló nevü tart.nak ; az
vészkert , testbon zoló ház,
Egyházi birod. alatt Olasz
és gazdag régiségek' museorsz.ban. (29? 16' 15" К.
uma is. — Tudós tárH. és 44° 54' E. Sz.), fekszik
saság is vagyon itt , melly
posványos tájékon Pó fó
Academia degli Intrepidieggyik ágánál , Mailandtól
nek neveztetik. — Tobb30 mfdnyire délkelet felé ;
nyire a' mesterségek itt
vajyon benne Püspokség, és
nem igen üzetnek ; ésazitt
goooo 1. kik közüi 1600 zsivaló lakás a' kcirüllévó raodó; nagy ugyan és szép de
csárok miatt egésségtelen;
nem vídám vs ; az egész
máskép minden , a" mi b.z
hossza 1444 ölet ; Sz. Beneélet fenntartására szüksédek' kapujától eggyenes li
ges , itt bôségesen találtaneaban egész a' Sz. János'
tik.
kapújáig elvezett, Sz. Be- Ferreira , kis erñs vs egy henedek nevezetü 1000 ölnyi
gyen Alemtejo Portugalííaí
tart.ban.
útsza melly egy más fö
útszától egy enes szegletü- Fer>eira, de Aves , kis mvs
1600 1. Boira tart.ban , Poríeg, keresztül vágatik; a'
nyugoti részén vagyon szép, . tugalliában.
nagy , és rendes vs örzö ero- Ferret te, Pfirt , vs Peleo Rai
na Franc/., oszt.ban , 600 1.,
eége
szembetünö fegyvertárral ; ezenkivül va
vas bányával, és hámorral.
gyon itt i elébbi her^zegi Ferrieres, vs Biel fónál, Al
épülét, az eggyikben, melly
lier Francz. oszt.ban 546 h.
elébb a' Helytartó' lakhe- , és 2430 1.
íye volt , vagyon a' Tanács*" Ferro, Hiero, Insula ferri ,
Szálája , melly a' szépFres(27° 4Я/ É. Sz,.) legnagyobép rajzolatokról nevezetes.
ban nyug.ra esö a'Canari szigetek közül, ¿ mfd a' hosszaA' vs kozepén vagyon ama'
.
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sága , 15 a* kerülete , va
oszt.ban, 320 h. , 1800 I. ée
gy on 1.500 1., nem igen ter- szasszadron fabr.
mékeny, ée ¡gen keves for- Ferté Imbault , vagy Hubault,
rási vagynak. Itt jó bor te- vagy is la Selle S. Denis ,
rem , 's gazdag ezen sziget vs Sandre fónál , Loir és.
a' mézre és viasxra ïiézve.
Cher Franczia osztályban.
— A' Foldírók megeggyez376. h.
tek , hogy ezen ezigel' kö- Fer té macé , vs Orne franczia
zép lineájától számláltassá- oszt.ban , 269 h. 3850 1.
naka' hosszuság' grádicsai; Ferté Milán, vs Ourques fónál
azonban , miólta Angol és
Aisne Francz. oszf.ban, 480
Franczia orsz.ban csillagh. 36,50 1. Racine János szüvizsgáló tornyok építtettek,
letése helye.
erre többe közönsegesen Ferté sous Jouarre , vs Morin
nem vígyáznak. Az egész
fónak Marne fóba való beszigetben nines, semmi vs.
folyásánal, Seine és Marne
Ferrol, (4.3° 29' É. Sz. 90 27'
Fr. oszt.ban , 434 h. 3700 1.
Ii" K. Ú.) vs Galicia Spa- nevezetes az itt kószített kis
nyol Királyságban , a' tensajtokkal való kereskedése.
gernél 30000 1. megerósített
Vagynak itt malomkö fejtö
hadikikötövel, hajócsináló
helyek is.
hellyel , mellynél nagyobb Ferté sur Aube, vs Ruhr fónál
egés/.Spanyol orsz.ban nines;
felso Marne Fran, oszt.ban
halkereskedéssel. Az égal87 ház.
ja itt egésségtelen.
Fertô , Nizsider tava, Neusied
Ferron , falu Francz. északi
ler-See , fekszik Moson és
oszt.ban, vagyon benne sa- Sopron Vármegyék köztt.
vanyú viz és vashámor.
Hossza 4, széles. 2 mfdnyiFerie, vs Chiers fónál, a' volt re terjed ; F. U. Gróf Széchényi Uraság, a* kitöl szokErdók Francz. oszt.ban.
Ferté Alais , vagy Aleps , vs ták a'halászok kiárendálni
Juine fónál Seine és Oise a' halászatot. Azelôtt a' tó
Francz. oszt.ban 124 h., és Bél Mátyásnak vélekedése
szerént kissebb vala ; mel780 1.
Ferté Aurain , vs Beuvron fó
lyetonnanis világosít, minál, Loir és Cher Franczia vel H. Eszterhází Uraságnak Levél-tárából kinyeroszt.ban , 6.3 h.
Ferté Bernard, (48° 30' E. Sz. vén , eloszámlálja mind a18o H' K. H.)vs Mesne fó- zokat a' helységeket , melnak Huignébevaló béfolyá- lyeket a' tó béfedezett vala,
sánál, Sarthe Francz. oszt. Béfagyván jól e* tó 1677-dik
ban, 480 h., és 2310 1. A' és 173,5-ik eszt.ben megméposványos fold miatt min- rettetett a' jégen, és Rusztdén házok rostélyon álla- lól Ilmiczig 3830 ölet tett;
nak. Vagynak három dril- , valamint ezt a' Ruszti kalich és etamine nevü raa- pun olvashatni. 1776-ikban
teriák' fabr. , és sajtkészí- pedig 3338 ölet ; ellenben
1736-dikban annyira megatö helyei.
padott , hogy 4 ember llmiFerté Chauderon , vs Allier fó
nál , Nièvre Francz, oszt. tzig általlábolta, és mintegy köldökig ért vala. Vize
ban , 1,50 h.
a* sós vízhez hasonlít. HaFerté Gaucher , vs Morin fó
laiszámosak, és külümbfénál , Seine és Mame Fran.
HÜB. LEX. II. BAR.
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liek , ú. m. ponty, csuka, Fmî, I. Fez.
harcsa , kárász; szélein pe- Yetismus , azon tiszteletnek
neve , mellyel a' természeti
dig a' nádas helyeken , a'
v. mesterségbéli testek, élo
hanság körül elég sok re
vagy élet nélkül való dolpulo < adakat nevel , fôkép
gok megistenesíltetnek. Fevad-ludakat és kácsákat ,
eneff'eket 'st. ef. — A' tóban
tisso , az az : bájo-torzsük ,
vagy Faticeira , az az bülévô nádat lakosai részszerént házak' fedezésire , rész
bájosné . Portugallus szaszerént pedig tüzelésre haszvaktól vette származatját.
nálják. Ezen tó némelly
A' Portugallusok t. i. a' Semocsáros részei miatt a' hanegali Negereknek bálvájókázásra haszontalan. Déli
nyit , és más vadon nemzerésze ezen tónak nádsággal
teknek faragott képeit (Maés pázsitos helyekkel, melnitus) így kezdték nevezni,
lyek eszt.ként több 100 sze's o utánok az Europaiak
kér szénát szolgáltatnak ,
kôzônségesen. A' Fetismus
végz&dik. Ha erös és jól
kétféle : vagy a' természet
fagyos a' tel , ollykor azon
részeit és munkájit , vagy
pázsitos helyek' birtokosi
az emberi kéz müveit.illeti.
szénájokat haza vitetik , elAz elsöhez tartoznak 1} az
lenben ha lágy a' tel (mielementomok és hegyek ,
vel ezen pázsitos helyeken
mellyeket a' Kaukasus laveszedelem nélkül terhes
kosi , Arabok , régi Teutoszekérrel nem járhatni) ,
nok, Mongolok , Peruiak ,
ollykor juhok és szarvas
Negerek, 's Buraetek Istea
marhák hajtatnak oda ,
gyanánt tiszteltenek. 2) a*
hogy ott telelvén a' kárban
íolyók és források, mellye
lévô takarmányt felegyék.
ket a' Hindusok , ParthuNevezetes még itten az a'
sok és Kamcsadalok. 3} Az
ieles toltés , és ország út ,
erdök , fák , mellyeket a'
, melly Eszterházáról Moson
hajdani Slavusok , CsereVármegyébe vezet ; és mind
misszek és Jakutok. 4) A*
az útazóknak , mint pedig kövek , mellyeket a' Syrua' kereskedöknek , és a' két sok, Phrygiaiak , Tunkineszomszéd Vármegyéknek is szek , Laplandiak. 5.) Az
nagy hasznot szolgáltat.
állatok , mellyeket az ' ЖFervayues , helység Tourques
gyptusiak, Ostiákok és máfónál Calvados Francz. oszt.
sok istenesíttettenek meg.
ban , г.59 Ь'
?yaPÍu ma~ Ide járulnak ezeknek részei :
teria fabr.val.
p. o. csontjaik az állatokFescamp , Fiscamnum , 1. Fe
nak , tollaik a' madarakcamp.
nak 's t. ef. — A' második
Fescennia , Marta , és Tiberis nemüek voltanak a' kézi atájéki Italiában vs y hol lávaló vagy finomabb szemost Gitta Castellana. In
rü csinálmányok : p. o. a*
nen híresek a' tisztátalan nyilak és törzsök darabok,
Carmina Fesçennina.
mellyeket a' Parias , ScyFvssan, 1. Fezzan.
tha , Danzius 's a' t. nemFestenberg , vs Goschütz Sile- zetségek tiszteltenek ; a' haziai szabad Urodalomban , tár-karókat , fazékakat , '»
244 h. 1,550 1. posztó fabr. és t. ef. A' finomabb nemüek
kallóval.
voltak az aranyból, ezüst
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bol , koböl , fából faragott
szélességü , a' száraz foldb*
bálványok és képek. Legpedig mintegy 5 mfd nyúnemesebb léle Fetismus ulik be. Egy kevessé hegyes*
xalkodott Görög orsz.ban ,
de még is termékeny és népes. A' kormányozás ari
legalább való jîigyptusban,
tudrii való, hogy e vakosstocrático -monarchicaJ Az
kodó emberek házi Isteneegész tartomány' föhel) e
ket , ha kívánságokat nem Fetu , a' Király' és a' kormány*
tellyesíti , eladják , vagy
lakhelye , alkalmas nagy
beiss/.ák, vagy minden pocs
és népes ; a' lakosi derek ,
kossággal illetik , fenyegeerôs és pallérozott emberek.
tik , megverik , lábokkal Vagynak kö/.ttök jó mester
tapodják 's a' t. — A' Fetisemberek ¿ kik eziis.tbôl és
musnak ellenébe téletett a' aranybólkardmarkolatokatj
Betismus , mellyel a' csil- gombokat , gyürüket, lánczokat csinálnak , kristályt
lag imádás, nap , hold 's t.
ef. megistenités értetik , és
is tudnak köszörülni , és
az ember imádás , mellyel
mindenféle formába hozni.
valamelly élo vagy holt em- Feucht, helys; Bajor orsz. Rebernek hálakodni isteni zat ker.ben , nèvezetes itt
tisztelettel. Az elsö a' Pera' méhnevelés és a' a' ser
sák és Chaldaeusoké, a'má- íozés.
sik a' Görög és Római Nem- Feuchting , Karnioliai nyelven
zeteké volt.
Bitina , legnagyobb
sgnagyobb falu az
egész Karniolia tart.ban ,
Fethard , mvs Tiperari Grófs.
ban Irlandiában , kétvoksa melíy hosszára nézve 1 jó
Német mfdre kiterjed. Navan a' Parlameritomban.
gyobb részént szítacsinálók
Fetislan , Török vs a' Duna'
a" lakosi. Itt sok szép lomentében Serviában, a' vas
vak neveltetnek , mellyek
kaputól nem messze. Mint
egy 5 mfdnyire ettöl van- többnyire Friauli Udinében
adatnak el. Ezen faluban
nak a' Traján' hidja* maJargon nyelven beszélnek>
radéki.
Fetlar , egy a' Schotlandi szi- melly elegy a' Tôt , Olasz
k getek közül, 4 mid a' hosz- és Német nyelvbol.
szasága, és szélessége 800 Feuchtwang , vs Sulz fónál Baláb. E' szigetben több érc* jororsz. Rezat ker.ben , 21«
termések találtatnak mint h. és 2000 1. posztó ее ma
teria szôvéssel ,
és bör
a' többi szigeteken.
tartományi
Fett - miinnchen , alsó Rajnán , készíttéssei ;
fôképen Côllnél, elkelendô
tôrvényszéknek
lakhepénz , melly 2/.3 Albust, v
lye.
8. félpénzt tesz. Kétség ki- Feue>-Insel , Tüz sziget (Isla
vül így neveztetik egy elébb
da Fuego) (150 20' É. Sz }
egy a' Capverdi szigetek kötea vert köver Ersektöl v.
zül , igen hegyes , a' közeSzenttöl.
Fetu , kis Szerecsen Királyság pén tüzokádó hegy vagyony
melly némellykornagy zöraz arany parton felsö Gui
ñeaban , Kommendo és Sa- gésseí ködarabokat , és lábu tart.nyok között, a' ten- va folyókat vet ki , és a'
gernél, Atti és Kommani- földet hamuval béteríti¿
Az egész szigetben ninctól észak felé. A' tenger
hosszában mintegy 3 mid forrásvíz , atoaban a' ku*
16 •
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boriczára, dinnyére, tökр. o. l'Hermite szige.t Horn,
re, téli gyümölcsökre, bor- fokka'l. * "
ra, és más efélékre nézve Feuerland, Tüzföld, GunUngmég is termékeny ; sok vad Api > Gunanapi , Ganape ,
kecske , es egy kiköto vaegyike a' Molucki szigetekgyon benne, de a' melly a' nek keleti Indiában , melly
sok tenger árok miatt igen
Neirától egy kohajtásnyi
aikalmatlan. A'. lak. mintszélességü csatorna által váegy 4000-re mennek , kik lasztatik el , 559 lepes maközül valami 10 része fejér,
gasságú és 1/2 mfd kerületü
Fö helye S. Philippe a' kihegydarabból áll, egy tüz-kôtônél.
okádó is Vagyon benne ,
Feuer Insel , Tüz szigeb , Isla melly a' sebes kivetések
del Fuego , his Philippi miatt sok kárt tesz. Lehet
sziget , egynehány Vulkán benne vad disznókat és bihegyekkel, és réz színü ha- valokat is találni. A' tüz
dakozó lakosokkal. Föheokádó tôvében egynehány
rabszogák laknak , kik âz
lye Siqoior.
Feuerland , Tüz föld, Tierra
ö Neirában lakozó Uraik'
del Fuego , (D. Sz. 52o 30'
kertjeiket mívelik.
— 5.5° 45/_i& '•> és 66° 1.5'- Feuerthalen , mesterségeket ütol 75°-ig N. H. Londontól)
zö helység Zürich Helvetziai
,nagy sziget a' déli Ameri- kant.ban , Schaffhausen feJíánakdéli csúccsán, mellylé a' Rajnánál.
töl a' Magellan' útja ál- Feuillans, elébb Bernhardinok'
tal keletröl pedig StaaApátsága, Toulousétól nem
tenlandtól le Maire* útmessze Langvedociában. Az
1'a által választatik el. A'
itt lévô rend 1580-ban re-'
lözepen örökös hóval feformáltatott ; erre nézve a'
dett hegyek a' parton pe
barátok Feuillansoknak , az
dig magas puszta köszik- Apáczák pedig Feuillantilák vagynak.
Az . égalja
neknek neveztetnek Franc,
' felettébb durva, télen szörorsz.ban , innen neveztetett
nyül hideg , és nyáran is
a' francz. revolutzióban egy
fagy. A' partokon mindég
esméretes felekezet is, melly
vastag ködök vagynak. A'
mérsékelt Monarchiát óhajföld észak felé mindég hó
tott , és az elhatalmazott
val vagyon terítve , kelet
Jacobinusoknak akadályt
és nyugot felé pedig *moha,
kivánt tenni, de végtére ebalánfü , és vad zeller te
zektöl meggyözettetett.
rem. Yagynak itt kutyák , Feuillée , vs alsó Seine francz.
tengeri borjuk', tengeri ooszt.ban , 358 h. és 2400 1.
roszlányok, viï;i madarak , Feuillette, franczia bor mérték,
héjas állatok , halak , melmelly 5760 Burgundiai,vagy
lyek a' 2000 lak.nak, kik Pe- 7200 négyszegü újnyi.
scheräheknek neveztetnek , Feurs , (450 44' É. Sz. és 21o 53'
szükölködö és undorodást K. H.) vs Loire francz. oszt.
szerzö eledelül szolgálnaB.
ban, Loire folyónál , 278 h.
"A' keleti parton vagyon a'
és 2600 1. Ettöl 1 mfd. DinDu bort Succès öböl, melly
zy kosz,ikla' tôvében vaa' haiókázóktól gyakorta gyon egy kénkoves forrás.
megkerestetik , a' déli par- Feversham , kis vs^oool. Kent
ton több szigetek vagynak,
Anglus Grófs.ban, egy öböl-
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»ei, a' lakosi többnyirehais vagyon, foképen a' kéz
lászok , és az ostrea c'siga
irásokra
nézve
gazdag
fogásból élnek. Innen vi
konyvtárral. A' vsnak egte tnek ki a' körüllevö tergyik részébeh nagyobb rémékeny tájéknak termési.
szént a' mesteremberek egAz itt levo puskapor malgyütt laknak ; találtatnak
mok eszt.ként oóoo mázsa
itt gyapju , selyem , szatpuskaport készítnek.
tyán., süveg*, fátyol, aranez , Fesz , királyság Barbanyal és selyemme} kivarriában , északi Afrikában ,
rott bv fabrikák. A'.valóa' Gibráltári tender szoruságos vsbá 4semmi Kereszlatnál , ez egy rtszét tes/.i
ténynek v. Zsidónak 'nem
a' Marokkoi Státusnak, gazszabad a' Király' ehgedelme
dag a' gabonára, ,£.gyptonéXkül jonni , rnertmáskép
mi szilvára, czitromra, ma^z itt eltemetett szeniek
zsolára , raondolára , olujra,
megbecsteleníttetnéñek^'Erindigora , gummirá, struczre nézve a' Jövevenyek kötolra , lovakra , tevékre ,
zonségcsen új Fezben гпаlenre , gyapjura,' mézre ,
radnak. A' vs körül \¿v'á
börökre , czinre',. rezre , és
tartományok nagyon termás eff'élékre nézve. Feloszmékèriyek a' gabonára, gyümölcsökre , hüvelyes. vetetatik e' kóvetkezendó
u.
flQ.r1 Temsna , Benihasan ,
ményekre, pamútra, és czúChus, Errif, Gart és Habat kor nádra nézve ; itt vagy
tart.nyokra, melTyeknek a'
nak a' hfres Chaylah., és
Wischtata ferdok is. : í,ñnen
határi még igen bizpnytalanok. Fp vsa
nem messze nagy erdoîkre
Fez ., jFezza Volubilis , Barbatalálni , mellyekb/ва '
riának legszebb vsa , a' ha- . vad 411atok találtal'nak , és
sonló nevü hallal és gyó'ng- yalami 6'mfdn i lávolságra
gyel bövelkedö folyónál , sikeres só bányak vaniiak.
melly a' vst két részre , ó A' lakosók' 'száma nénjelés új Fezre osztja, Atlas hégy lyektíil 50 , másoktol pedíg
tpyében ; szép , de a' ned- 70000 tétetík.
ves gözbk miatt nyár.an e- Veizan,, Fessan , Királyság Bigésségtelen helyen , erbs ledulgeridban északiJ Afri
falakkal , tornyokkal, és kában , éppen ezen |ar-tokastélyokkal.
Az utszák mány kozepén fekszik Tri
keskenyek , és a'.csatornák polis , Tuariks és Tibbus
miatt, mellyek azokat ál- között. Hegyek köztt va*
talvágják , alkalmas . tisz- gyon , mellyek közül a' feták. nA' házok kbbol vagy kete és fehér Harutsch legtéglából vagynak ¿pítve , nevezetesebb. A* mívelt fold
és a' szobák a' pitvarokkal hossza északtól dél felé
csinosok. Az itt lévb 50 me- mintegy 60 mfdet tészen , a'
csetek közül legnevezete- szélessége pedigkel.töl nyuKebb az Elkarein , melly- got felé 40 geogr. mfdre ter
ben ugrókút , márvány osz- med. Az égalja nem kellelop , és derék üveg lámpás metes , Aprilistöl Novembe
vagyon. A' kalmároknak rig nagyon meleg , és csak
egy szép alku palotájok va» az északi és nyugoti szelek
gyon, melly Fondaknak ne- enyhítik egy kevessé , sokveztetik. Itt egy fö oskola szor a' szélvészek diihódnek,
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nostorhoz 1 1/2 óra , jó szees6k pedig ritkán járnak.
A fold meglehetösen róna ,
rü savanyú vízzel , melly
és mész vagy némelly- Világos mint a' kristály.
kor asryagos ágyon (stra
Ezen savanyú víztol egy kis
tum^ fekvö méíy homokból
órányira Arad felé van más
áll , melly az áítfolyó forérczes forrás , melly a' berásoktól és patakoktól jól tegektöl gyakorta látogatmegnedvíttetik. Folyók itt tatik , neminnivaló ugyan
nincsenek. A' fö termése E- mert mint embernek mint
gyiptomi szilvából áll. A' állatnak ártalmas az itala,
bú/.a , árpa és némelly fö- hanem csak feredni ; A' Kazelék itt alkálmasint meg- marának Lippai Urod.hoz
terem , de nem igen és nem
tartozik , lakosi kat. és ó
szorgalmatósan míveltetik
hit. Közel hozzá van erdó.
Tovább vagynak itt még F ¡cari , Figari , nagy helység
egy kikötövel , Corsica szimás termések is , u m. só,
get' déli partján , Ficari kis
érczes lúgsó, melly Troná
fó torkolatjánál.
nak neveztetik, kukoricza,
déii gyümölcsök, pálma- Ficheruolo , Figaruolo , kis efák , házi állatok , ínképen rös vs Pó folyónál, a' volt
széles farkú barna birkák , alsó Pó Olasz oszt.ban most
kecskék , antilopék , stru- Ferrara tart.
czok , és más ef. A* lako- Fichtelberg , Fenyves hegy ,
eok , kik öszekeveredve A- kozép hegy Bajor orsz.ban,
rabsok és Szerecsenek, jól Main ker.ben , ebböl minnott , de gyenge és igentisz- denfelé több ágak terjednek
tátalan emberek ; meg- ki i mellyeknek a' hosszaromlott Arabs nyelven be- sága 6 Sj~4 mfd , a' szélessészélnek , a* Religiójokra ge pedig 4 1/4 mfd. A' nehézve pedig Muhamedánok, vezetesebbek ezek: Schneev. uogányok, nevelnek mar- berg , mellynek a' magashákat, foldet mívelnek , a'
sága 3682 lábnyi; Ochsenteneerparti , és déli Afrikai kopf, melly .3621 láb magaslak kal keréskednek aran- ságú ; Fichtelberg , melly
nyal , szennalevéllel, Egyi- 3,521 lábnyi; Zinnberg,melly
pfomi szilvával, rabszolgák- 3316 lábnyi ; ide tartoznak
kal és más efélékkel. Az itt még a' magas Fahrnleiten,
levo Szultán adófizetóje a' Nuszhart , Plattenberg, SilTripoli Daynak , és Mour- beranger , Schieferstein ,
zouk fö vsban lakik.
Loos vagy is Luchsberg és
Fimone , Alianus , kis vs GeSchloszberg hegyek. Ezeft a'
nuainagy Herczs.ben, Szar- hegyen sok fenyö vagyon ,
dinia orsz.ban , Apennin he- a' honnan fenyves hegynek
gyénél.
neveztetik , más fepyö, toF¿anona , (45O n' 25" É. Sz.
polya fa, bükfa , tölgyfa
32° o' 30" К. H.) kis de e- szilfa , és hársfa vagyon.
ros vs és kikötöhely egy kis Itt veszik eredeteket a' Saa
félszigeten a* Carneroi ten- le, Eger , Nabe és Main fo
geröbölnel, Illyricumi Istria lyók. Lehet itt vasat , gátart.ban.
liczkövet , kenkövet , rezet,
Fibis , oláh falu Temesvár
ólmot, márványt találni }
Várm. Sz. Andrási jár.ban,
az elöbbi arany és ezüstbáf
Blumenthalhoz közel , Mo- nyák kifogytak.

"F ichtelberg , Fenyves hegy ,
megcsüggedt. Föhelye Sábi.
melly kicsinynek nevezteA' partokon az Angoloknak,
Hollandoknak ; és Franczitik , legnagyobb hegy a' Saáknak vagynak fabricájik,
xoniai hegyek közül , Wiesenthalnál , 3781 párisi láb . és erôségeik.
magasságú. Ebböl erednek FidahereA , igy neveztetnek nz
éppen most említett partiTschopa , Sehrae , Mitweyda, Kailbach, Oswaldbach, tart. lakosi, kik derék és
eros szerècsenek , de még
és más fók, mellyek több
sem egészen f'eketék. Ök ki
vízzuhanásokat formálnak,
és kellemetes tekéntetet rn utatják m a go к at az ö
szolgállatnak.
eszek, lelki tehetségek, kipálléroztatások, szorgalmok
Fichtelberg, falúFichtelberg foés munkásságok álfcaL - N 1lyónál, Bajor orsz.ban, Main
gyon vigyáznak az illendöker.ben, vagyon benne vasségre , és különösen udvabánya és vashámor.
FicAteisee, (Fenyves tó,) mély
risok. Uzik a' fold mivetó ал elébb említett Feny
lést , a' marha nevelésl ,
ves hegyen , sivatagság- valamint más mestcrségeban , melly kozünségesen ket is meglehetös bélátásSeelohének neveztetik , 154 sal forgatnak. Készíttenek
lepes a' kerülete, és egészen nagyra becsült gyapjú materiákat, és általjában пару
mohával és szittyóval va
gyon béncive , úgy hogy az ugyességek vagyon a' mesember rajta járhat.
terségekre. Ók jobban él*
Fichten-Insel, Fenyves sziget ,
пек, jobban esznek isxnak,
v. Cyprus-sziget , Uj Cale- jobban ruházzák magokat. ,
doniának déli csuccsán Aumint a' többi szerècsenek ,
és már nagyobb részént esstraliában , melly 1774 ta
láltatott. Igy neveztetik itt mérík a' luxus' finomabb
szükségeit.
Az erkölcseik
nevelkedo
magas cziprus
nemü fáktól mellyek mes- meglehetosen
együgyüek
szérôl fenyöknek látszanak és tiszták; a' szokások ál
és jó épületnek való fát taljában más szerècsenek
szakásitól nem igen küIÖmnyújtanak.
böz. Ambár szorgalmatoFidah , v. Widach , Schudah,
sok , de még is r szeretik a'
elébb szerecsen Kir. f most
mulatságokat. Ók babonas
pedig a' Dahomei Status'
bálvány imádók ugyan, de
tart. , a' Sclávparton felsö
az o bálvány imadások már
Guiñeaban , ez egy termémég is jobban formába és
keny , szép , népes tartom.
Lagos fónál és a' tengernél, regulába vagyon szed ve mint
Fopo és Ardrah tart.ok kö- mááoknál, Sok féle - bálzött , termékeny a' szarvas
váriyjaik vagynak , leg nevezetesebb mindazonáltal
marhára, disznókra , eleegy neme a' nem ártalfántokra, bivalokra, krokodilokra , halakra , köles- mas kigyóknak , mellyek a'
mérges kigyókkal örök vire , kukoriozára , déligyüaskodásban vagynak. Ezen
mölcsökre , borsra, és más
bálvány kigyóknak mind a'
e' félékre nézve. A' kereskét nemböl vagynak papjakedése is alkalmas lában
ik, kik közül az asszonyi
áll. Az egész tart. a' megnem klastromban lakik
. hóditatástól fogva igea
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vagynak templomik és kánem messze,a' voltRuhrBerpolnájik; az ö tiszteletekre
gi oszt.ban , ezen falú és a'
áldozatok tétetnek, pompás
most nevezett vs között a'
proczessziok tartatnak , és
a'Francziák 1761-ben Julius'
ezáltal ezer alakosság és
16-kán a' Churbraunsohweicsalárdság követtetik el,
gi szovetsége?ek eilen' egy
Fidari , folyó, Li vadia Görög
ütközetet elvesztettek.
prszági tart. ban, melly Ne- Fier, fó a' volt Montblanc
ocastri vsnál elfolyván PaFranczia oszt.ban, melly la
Clusenél ered , és Serán fotrasso obölbe szakad.
Fiddichow , { 53° 8' É Sz. 32o
lyóba szakad.
15' К. H. ) várcs és tisztség, Fierhundra , tartom; Upland
Swéd tart.ban , mellynek
melly a' Hesseh-Casseli Házhatári Dalelbeés Sagän fók.
hoz tartozik , hátulsó Pomeraniában , Greifenhagi Fiesole , Fäsula , már loio
ker.ben , két magas hegyen
esztendoben elpusztúlt vs_
Florencziától nem messze ,
Oderától nem messze 100 h.
egy hegyen. Möst a' FIoés 1190 1. halászattal , és
rencziaiaknak itt mezei
komló neveléssel.
házaik vagynak , vagyon.
Fidenae , régen nevezetes nagy
és népes vs Sabinusol: fölbenne Püspokség is.
dén. Itt viaskodó mutat- Fife , Grofs. déli Skótziámány alkalmatosságával a'
ban , határi északról Tay
fó , keletröl a* Német tenlerogyott nézó hely nagy
sokaságot agyon nyomott
ger, délrôl Forthi Frith ,
È'vs gyakran vonakodott a'
nyugotról Kinrosz és Perth;
vagyon benne 93740 1. és
Római hatalma eilen.
F id ntia, vs Gallia eis Padaná
476 mfdre terjed ki.
A'
nevü Italiában , hoi most nyugoti tájékok hegyesek ,
Burgo di Domino Parma és a' föld többi részei , fókéPiacenza köztt. Itt csatápen a* tenger partok, és a'
zott Metellus Pius Sulla ré- folyók partjai felettébb termékenyek, és jól mivelttek;
szése,
Fideris , falu hires érezes fera' gabonára^ és marha nedövel Graubünden Helve- velésre nézve Tgazdag ; sok
tziai Kantonban , Prätigau
birka , szárnyas állat és gaker.ben.
Y«
lamb vagyon -benne : va
Fidonisi, Sidonisi , Achillea,
gyon itt vas, valamint mész
Cursus Achillis , fél sziget ko bánya is, a' ko szén báNogai Tátárságban Orosz nyák pedig kimeríthetetlebirod.ban , melly a' Nigro- nek. A' gabona', hal', marpoli öböl és Boristhenes' bé- ha', kószén', vas', és mész'
folyása között kelettöl nyu- kivitetés esztendonként "\fï
got felé terjed. Mint egy
mil. font Sterl. hoz be. A' ne• 30 mfd hosszaságu , és 3,
vezetesebb fók ezek : Tay ,
szélesséíü , és a' száraz föld- Forth, Eden és Leven.
del egy keskeny föld üarab Figaretto , 1. St. Mauro.
állal köttetik öszve.
Figariy 1. Ficari.
Fidri, v. Liesei, kis Királys. Figaruolo , 1. Ficheruolo.
Niíricziában , kôzép Afri- Figeac) kis vs Selle fónál,és egy
kában , Fidri tónál, a' lak.
ker. föhelye , Lot Franczia
durva s/.erecsenek.
oszt.ban , vagyon benne
Rielingshausen , falu Hammtól
6450 1» gabonával , borral
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és marhával való kereskedés. is. St. Pál Apóstol az itt
Figo , kis sziget a' kôzép ten- lévo keresztényekhez írta
geren' Sardinia' partjain,
. az eggyik levelét.
Ftgo, kis tengeröböl, Livadia Filiba Vilajeti , 1. Makdonia.
Görög tart.ban.
Filippo di Miliario , Majlandi
Figueira , vs és kikötö, Cabo
ezüst pénz , melly 2 for. ij
S. VinCentétôl nem messze,
kr. 2 dt. er.
Algarbia Portugalliai Kir. Filippo d" Argiro," vs Siciliásáeban, az országi termé- ban, Val di Notoban , 1986
sekkel kereskedik.
• h. és 8500 1.
Figueira do Montero, helység Filipp"wo , VS795I. Lanza volt
Beira Portugalliai tart.ban
Varsói oszt.ban.
#
Coimbra öböllel, sóval fa- Fiiler , elegyes magyar tob
olajjal, eczettel és narancs- . falú Güniör Várm.ben a'
csal kereskedik.
Tiszán innen, Ralkói ker.
¿iguei as , ' Ficariae , (4,5o 15' ben , és Rimaszombathtól48" É Sz. 20o 38' 2,5" K.H.) ,1 mfd, he^yes táiékon. A'
vs Catalonia Spányol tart. lakosi kiilômbféle almárioban , 4640 lak, és vs örzö - mokat és ládádat készítteeroséggel. Itt a' Francziák . цек , azokat béfestik , ée az
1794 esztendöben a' Spanyoeladás' kedvéért a' vásálok eilen egy ütküzelet
rokra elhordják,
megnyertek.
Fiitermo, erös vs egy hegyen
Filadelphia , vs déli Calabriá- a' Dunánál Bulgar-Ili To
ban, Nápoly orsz. ban, melly . rök tart. Widdini Sanda' fold indulásáltal i78âban
sihakságban.
Martius' 29-kén elrontatott Fils , í'ó a' Würtenbergi kir.
St. Castel monuardo helyett
ban, melly Wiesensteignál
építtetett.
ered, és Blochingennél, Es/"Eilaterra , kis vs Genuai N. , lingennél 2 orával fellebh a'
Her. ben , Modenai határon - Neckarba szakad.
Szardinai oráz.ban.
Finale , Finarium vs Genuai
Fileck, 1. Fiilek.
¿M. Her.ben Szardinia orsz.
Filehne , Lengyelül Wieiyn ,
ban az olajra és almáka' Sapieha Herczeghez tar- _ranézve,termékeny tájékon,
tozando vs, egy szigeten a'
.5000 1., egy fellegvárral 3.
Netze fóban , 234 h. 1550
kastéllyal, és kikötövel.
ker. és 948zsidó I. ; vagyon Finale, elébb hozzá adatott
benne posztó fábrika ésker ezen külombüztetö név is ; di
reskedés.
Modena , kis erbs vs , Pafiiibach , Philippi, néhány há- naro fónál Modenai Her.
zohból álló falú , melly Ma- 'ben, Ferrárának határánál.
cedoniában ama' hires ha- Fihdhoin, falú Elgin kôzép Skosonló nevü város' omládéki tziai Grófs.ban, a' hasonló
mellett fekszik. A' lakosi nevú fónál , melly itt egy
szegény Görögök ; egy Gööblöt formál; nevezetesla-r
rög Metropolita is lakja, ki 1 zacz fogással , és szárazgaPhilippi és Dramai Metrodóiz' kereskedéssel.
politának nevezi magát , és Fingal' barlangja , ( Melodía
hatalma alatt 7 Püspököt barlangja Ua-Bhinn) a'
bír.
Philippi vsnak más
legáfebb természeti neveze*
régiségein kivül látni itt tességek közül Staífa Hebrimég egy amphitheâtroniot
di szigeten , kôzép Skócziá

Brest, Morlaix , Chateautól nyugot felé , egy bazált
liii és Quimperle kerületekoszlopokon álló barlang , a'
re osztatik mellyek minmellybe bé lehet hajókázdenestül Ч87 kôzsésçeket, 43
ni ; .53 lábnyi a' szélessége ,
kantonokban foglalnak.
117 lábnyi a' magassága , és
371 lábnyi a* mélysége. A' Finkenstein , erös hegy-vár ,
Kárinthiában, melly a' Die
bazált oszlopok , mellyek
trichstein Grófhoz tartoa' falakat formálják , a' lázik, ez eredefháza ama1 ré
tásnak regulájl szerént algi , nemes , és Grófi Finkotva lenni tetszenek; és a'
kensteini Fink familiának.
barlang' fedele törtt oszlo»pok' végébol áll. Ezen bar Finkenstein , nemes falu nyu
goti Prussziában ', Marien
lang* mélységén csak akkor
lehet hajókázni , ha a' ten- werder kerületben, a' hasonló nevii tónál , 47 h. ,
ger csendes. Egy veszedelegy szép várral , kertekkel,
mes út a' déli részén néés serfözö házakkal.
melly törött oszlopokon éppen oda vezet, a' hol hihe- Finkenwerder , kis sziget az Altôképen a' tenger egy mély
bisban , Ottensee és Niensteden között , az elébbi
lyukba szakad, és azon zúgást okozza , mellytöl ezen Hamburgi tart.ban , va
lyuk melódia barlangjának gyon néki hajó csináló
neveztetik.
helye.
"Finisterre , Landsende , Föld- Finne , Finn hegyek , hegy
vég , Promontorium Artaláncz T-huringiában , melly
brum , fok Galicia Király- Eckartsbergnél kezdödik ,
ság' nyugoti partján, Spaés 1 egyenlö hegyhát' formában délkeletrôl észak
nyol orsz.ban. Minekelötte
Amerika feltaláltatott , va- •nyugot felémegy, és Sachlósággal neveztetett így ,
senburgnál
Heinleitéhez
mert akkor ez a* tájék tar- kapcsolódik.
tatott a' föld végének. Hogy Finniak , a' régi világban egy
ha valami hajók a' szélvész
fönemzet törzsök , melly
által egymástól elszaggat-' magát Somoladzhnak , ал
tatnak , ez azon hely , melaz mocsár'lakosinak, a'töblyen egymásra várakoznak.
bes számban pedig Some^Finisterre , E/ancz, oszt.' ne
nak vagy Suomenak nevezi,
ve , mellyet az ö fekvésé- és az északi Europától fogtolkapott, mivel tudniilva egész Siberiáig , és a'
lik Francz. orsz.' legkülsöbb
Kaspiumi tengerig kiterjed;
csucc^án ész. nyüg. felé fekmert a' valóságos Finniakon
szik. 3 részrol vétetik kökivül , kik Finnlandiában
rül az Atlanti tengertöl, és
laknak , még más Orosz bialsó Bretagnének egy ré- rodalmi nemzetek is ide
szét magában foglalja , 123 tartoznak , ugy mint : a'
□ mfdre terjed ki, és 475000 Lappok , Lettek , Esthek ,
1. vagyon. A' meglehetösen Livek , Littauiak , Kurok ,
róna fold vasat , ólmot, Tschudok, Tscheremisszek ,
Mordwinok , Wotjakok ,
gabonát, gyüraölcsöt, lent,
Täptjärek, Wogulok , OstDendert nyújt, nevel lovalíat, szarvas marhákat, mé- jakok, Permiek , és Syrjäheket, szardellákat, és más nek. A' Finniak kozépszeru
termetüek , és a* tagok' bsz
fe" féléket, ju.ra, Quimper

•veszerkésztetése teetekben
fedve vagyon. Legjobb rétartós ; az ö ábrázatjok ,
szei a' hegynek a* gránit,
fôképen a' lapos arczulat,
a' csepp, a'szarvkft, az értbeesett arczák , sárgás áb- arany, és mészkô, ezek kö
rázatszín , setétbarna szezött sok vas találtatik.
mek , vékony szakál és bar- Finni tengeröböi , a' keleti
nasárga haj által mutatja tengernek nagy öble, melly
Jti magát; de ezen forma Lieflandés Finnland között
a' valóságosFinninkban,kik terjed ki.
egy részént már a' Swédek- Yinnlandia , a' FinniaknálSuolteí öszve vannaJî keverve ,
mi , Suomenna , Suomena' pallérozodás által már saari (mocsár ország), elébb
megnemesedett, mindazon- Svéd, 1808-tól fogva pedig
által még most elég megOrosz tart> , mellynek haesmérhetft: ezek komolyak,
tári: keletröl a' Bothni öfáradhatatlanok , munkáböl , északról a' Finni öböl,
sok minden nehézségekre
és Lappon ia ; a' hosszasákemények , rettenhetetle- ga 6o, a' szélessége 14—■
nek , bátrak , állandók,de
15 , térsége pedig
□
még is igen akaratoskodók,
mfdre terjed ki, és valamí
í és makacsok ; e' mellett
895780 I. vagynak. A' belszolgálatra valók , vend'ég sft részén délrol észak felé
szeretök ; azonban bosszutöbb hegylánczok vagynak,
állás keresftknek és tisztámellyeken sok fók erednek,
tal.anoknak mondatnak. A'
úgymint: Kemi Ulea , KuFinniaknak vagyon.elmebémo és más i'ók ; mindazonli tehetségek is , íoképen
által ez lapos , mocsáros ,
nagy ha jlandóságok vagyon
és mélyen fekvö orsz. , és
a' muzsikára és a' versezés- azért igen vizes. Legtöbb
re. Az ö nyelvek melly nai'ók del felé folynak , ezen
gyobb részént a' magyar- kivül délkelet felé, és del
ral megeggyez, hihetftké- nyugot felé ; a' Bothni open fönyelv , mert minden bölbe csak kis parti íók foly
más nyelvtöl külömbözik , nak. A' tavak és mocsárpk
alkalmas szép hangú ám
nagyon számosok, az elsökbar kemény ; az ft kimon- hez tartoznak : а' Keirçi ,
dása különös tulajdonsá- Kütka, Kiando, Ulea,Wasgokkal bír. A' valóságos ka, Paian, és más tavak.
Finnlándiában 3 fftbeszéd- Az égalja durva , és hideg.
módot lehet külömbözni.
A' föld ugyan igen erdös,
Ók a' Luther' vallását kö- és mocsáros, de ámbár nem
vetik ; hanem a' többi Fin- elegendoképen miveltetik ,
ni Nemzetek között még még is a' gabonára nézva
bálvány imádók is talál- jól fizetft. A' szép erdök fötatnak.
gazdagságát teszik ezen orfinni hegyek , hegy láncz ,
szágnak. A' gyümolcsfák
melly a' Bálti és a' fejér- nem nevelkednek meg mintenger között terjed ki , és
denütt
a' rétek jók ; a'
az Olonezi hegg^el magát marhanevelés alkalmas ; lo
öszvekapcsolja. Ámbár nem
is sok neveltelik; a' vad
magas, a' Lappon országi
állatok , mellyek kozé a*
hideg égalja miatt még is
medvék és fftltépen a' haçgy része mindég hóval szonvé>elü vadakj és уаД

Szárnya'S állatok tartoznak,
alkalmas sokasággal v'agynak ; fökepen gazdagok a'
vizek és a' partok némelly
balakra nézve ; lehet itt
tengeri borjúkat is fogni.
Az érczek közül itt csak
gránitot, homok követ, vapat , fökepen mocsár vaskövet, ólomérczet, kénkôvet,
és egérküvet lehet találni.
A' lakosok a* fellebb leírt
Finniak, kik közül LegtöbЬек a' partokon laknak , a*
belsö része többnyire üres,
Még eddig 7 tart.nyokra
volt Finnlandia os/tva,ugy
mint: i Finnlandra tulaj*
donképen ; 2 Aelandra; 3.
Tawastlandra ; 4 Nylandra ; 5 Sawolaxra; 6 Kareliára ; 7 Osterbottnra.
finnlandia , máskép Wiburg,
Orosz Helyt. melly a' Svédektöl 1742 és 1743 általengedtetett Finnland' részéboláll; határi: a' Muszkáktól már ráost elfoglalt Svéd
Finnland , az 01onezi ,'és
a' Sz, Pétervári Helyt. 781
□ mfdre terjed , és 182612
1. számlál , hideg, durva ,
hegyes, mocsáros , és csak
darabonként termékeny. A*
í'alusi emberek nagyobb részént répával táplálják magokat; a' marhanevelésnar
gyon szegény , a' vadászat
pedig és a'halászat nagyon
haszonhajtók. Finniak Oroezok, Svédek, és egynehány
Németek a' lakosi , kik se
a' mesterségeket nem igen
üzik, se nem igen keresJtednek. Az egész Helyt. 6
ker.re vagyon osztva. För
helye Wiburg.
Vinnmark , Findmark , legnagyobban északra hajló tart,
nya a' Norvégiai Drontheim Megyének , mellynek
legnagyobban északra haj
ló csùccsa , melly északi

foknak neveztetik, és a' Mageröe szigeten fekszik ,
egyszer'smind legészakibb
fok is Europában. Az éezaki földsark körön innen
fekszik , Nordlanddal 3.326
□ mfdet foglalel, és (1801
eszt. ) 19210 1. voltak ; ez
hideg , durva, és kevés npívelésre alkalmatos orsz. ,
fôtermési a' halak , föke
pen a' lazaczok , a* nyargalóczok, a' vadak , a' szárnyas állatok , és a' bogyó
gyümölcsök : kel. és nyugoti Finnmarkra* osztatik
fel , és résszerént száraz
földböl , résszerént szigetekböl áll , nincsenek se
városi se faluji. A' lakosi
Finnlappoknak ne veztetnek,
hogy a' 6véd Lappoktöl és
az Orosz Lappoktöl megkülömböztessenek , kik az
ö formájok, nyelvek, ésegy
Tészént az ö élet modjolt
erkölcsök , szokások , ésreligióbéli vélekedések által
tagadhatatlanul
megrnutatják , hogy a' Finni nemzet tör/.söknek egy ágátteszik. Ôk az o nyargaló.czaikkalfel 's alá kóborlanak,
és azok' tejével , husával,
sajttal, irósvajjal , hallal ,
és vadhussal táplálják magokat. Finnmarkból kiszoknak vitetni : a' tökehal , és
más besózott és száraz ha
lak , a' dors gadócz , és heringek , a' lazaczok a' halzsir , a' nyargalócz szar.vak
a' hal csont , és madártol- '
lak, a' dunnalúd pejhra'
hôlgymenyét , és kecskebö»
rök, válamint más bundabörök is. Ezek pedig beszoktak vitetni : gabona ,
liszt, árpadara kenyér, só,
pálinka, halász-szerszámok,
vas portékák , dohány , tobák , és más kalmártól való aprólékok. — Az itt va-
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lók kereskednek a' Svédeka' nagysága.
'
кel és Oroszokkal is. !
Finsterwalda , vs Saxoníában ,
Fiinow, к is fó a' BrandenburMeiszeni ker.ben , közel az
gi Churmarkbán,melly Biealsó Lusatzia' határjaihoz ,
senthalnál 4 patakocskák279 h., 1660 1., és egy gyapból ered , és az Oderába
ju materia fabr.
szakad ; ezen fó segítségé- Finstingen, 1. Fenetrange.
vel a' Finowi csatorna ösz- Finta, Finzitze , Tót falu ,
vekapcsolja a' Havel és OSáros, Várm.ben , Eperjesdera fókat ; ezen caatorna
töl 1 mfd. Bartfa felé vezeLiebenwaldtól egész a'Lieptö országúton, a4Tiszán inschi tóig és Oderáig megy,
nen, G. Dezsöfi föl. Urnak
a' hosszasága 5 1/3 mfd. , a'
szép kastélyával , egy kat.
szélessége többnyire 40 lábtempi. mal } serf ózóházzal,
n'y i ; 15 zsilipekböl Ail.
mészégetôvel , nagy és szép
Finow , (alsó), bizonyos vsi
réttel, teres erdökkel és jó
jusokkal díszeskedó helység
foldmíveléssel. 650 bath. I.
Uckermarkban , Finow esaszámlál.
tornánál , nem messze on- Fions , kis vs a' volt Posen Varnan , a' hol ezen csatorna
sói oszt.ban.
az Oderával oszvekapcsoló- Florentino , kastély Marinó!
dik, vagy on benne 448 h. és
volt koztársaságban , most
egy dróthámor.
a' R. Pápa birtokában.
Finjpang , nagy jószág Linkö- Fiorenzola , erösitett mvs Larping Svéd tart.ban , keleti
da folyócskánál , Pármai
Gothlandiában , vagyon
Hér.ben. Itt volt ama hires
benne vashámor , és ágyúSella Apáturság , és. igen éöntö mühely.
des bor terem itten.
Finsteraarhorn , 1.3274 pár. láb Fiorenzuola , Firenzuola , kis
magasságú hegy Helvetziákellemetes vs egy nagy
ban, Berg Kánton és Sim- völgyben, Toskánai n. Her.
pion volt Francz. oszt. ko- ben Santerno vizénél, as
zött.
Appennin bérczeknél.
Finsterberg, egy a' legnagyobb Firando , kis sziget Japannál ,
hegyek kozúl , a' Thurin- Királyság titulussal , és egy
giai erdöben Hennebergî
nagy kikötövel. A' Hollanhatárokon , az elébbi Sach- dusoknak itt egy kö гакоsenzeitzi rész.ben. Ennek a'
dó házak volt , de a' meltetején egy nagy tölgyfa lyetkésobben elhagynikénáll , mellyre a' Saxoniai telenittettek.
Választó Herczeg I. János Firenze , 1. Florenczia.
György, egy megaranyzott Firley, nemes vs Lublin volt
pléh golyóbisot tétetett, Varsói oszt.ban.
melly sok mfdrôl látsza- Firth, Skócziában minden natott , méglen végtére leegyobb öblök' neve,
sett.
Firt of Clyde, öböl SkócziáFinstermünz ; hegy és szoros
nak del nyug. partján; több
általjárás Inn fónál , Baszigeti vagynak. p. o. Arjor orsz.ban , Inn ker.ben ,
ran.
GraubündenHelvétziai kan- Firth of Forth , nagy tenger
ton határin.
öböl Skócziának dél keleti
Fi'nstersee, tó Zug Helvétziai partján, Forth fó ebbe szakant.ben,csak 1 holdíoldnyi kad.

54 Firt of Tay , a' Német tenger'
vagyon.
öble , a* déli Skóczia' part- Fischhaustn, (54o 43' <Z4" É.
]án , az elébbire nézve ész.
Sz. 370 40' 45" K. HO vs
keleti Prussziában , Samfêlé vagyon.
Fisardo , Elibanus , hegy Ca
landi ker.ben , Frisch HatFlabria Oltrában , Nápoly
ban 136 h. , és 1140 L, serfözft házakkal A' szomszéd
orsz. ban.
erdökben sok jávor szarvas
Fischä , fó Ens alatt lévô Auvagyon , és tenger parton
striában , a' Récsi erdö alatt levö fertáfyban , melly sok borostyánko szedetik.
bis és nagy Fischára oszta- Fischhorn, falu Bajor orsz.
tik. A* nagy Fischa Bécstol ban, Salzach ker.ben, várkelet délfelé ered , Piesting ral; és Számtartósággal.
és Leitha fók között észak Fisgará, helység déli Walesfelé ; Grametneusiedelnél ben, Pembrok Grófságban,
egy kis kikötöjenel a' Fismagába veszi Pestinget ,
Schwadorfnál
Reisenba- gard öbölnek ; vagyon itt
chot, Fischamendnél pedig hering halászat.
a' Dunába ezakadt A' his Fish - kill , vs a' hasonló neFischa Német U jvártól nyuvii fónak Hudsonba való
got felé a' hegyekböl ered, béfolyásánál ,
Dutsches
ezen vs alatt Kehrbachot Grófságban , New-York émagába vévén Lichten- szak-Amerikai szab. Status-*
Werdnél a* Leithával öszve ban, 5950 1« és vasbányával»
Fistnes,, Fimae ad fines, (49o
elegyedik.
22' E. Sz. 21Э 22' K. H.) VS
Fischamend , mvs Ens alatt levö Austriában , a'
Vesle fónál , Marne Fran,
Bécsi erdö alatt levö feroszt.ban 407 h., és 2102 L
tályban , Fischa fónak a'
Itt 881 és 935 eszt. kéttartoDunába való torkolatjánál,
mányi Egyházi gyülekezei kath. plébániával , i postek tartattak.
Fistritz , (ú)) , Gróf Clari vsa
tával , és 100 h.
Alschbach , helység Salmi HerCseh orsz. ban, Taboriken
czegségben, gazdag rézbá- ben , Luschnitz fónál 244 h.
450 1. karton és posztó fábr.
nyával.
Fischbeck , v. Viszbeck , Apá- Fium i Fajum , Fioum , Racza intézeta' volt Westfalíá- schefság ,
kôzép Egyiban , Weser oszt.ban, Rin
ptomban , a' Nil völgyteln ker.beñ > Oldendorf nek eggyik mellék volgyékantonban , mellynek a'
ben , a' Lybiai puszta felé ,
CÍonventje i fejedelem As$j óra a' hosszasaga ,7 a' szészonyból, és 12 Apáczából lessége, nagyon termékeny
áll: 954 eszt. fundáltatott ,
a' riskására j oíajra, egyiés elôszer Sz. Benedek' apáptomi szilvára , borra, lenczáji voltak benne , de 1558 re , nádmézre , gabonára ,
hüvelyes veteményekre, ueszt. refórmáltatott.
F//c/i<lr-/rtje/,Halászok szigete>
gorkára , indigóra , és más
kis alkalmas magas sziget efélékré nézve. A' lakosok
nevelnek marhákat , és fiTunkin dhinai parton , a'
ñom gyapjas birkákat. A*
száráz földtöl 2 mfdre fekszárnyas állatokban és haszik , és a' vasmacska tartásra mindenütt jó feneke
lakban eine« szükség. Itt va

fryon ama több ágokraosz2000 hajók is iöttek ide.
ló Jósef csatornája , melly Yiunücino , vs a' Pápabirtokáa' Charon toban , (a' régi- ban , a' Tiber' nyugoti ága.
' gieknél Moeris tava) vég- torkolatjánál. Itt jó ízü ozödik , és egészen elenyé- streacsígák vagynak , és Ro
ma is innen кар halakat.
szik. Fövsa
Yium , Fajum , vagy kôzônsé- Five! , folyó , melly Gröningennél E. Belgyiomban azon
gesen Medineh , az az város,
(a' régieknél Arsinoenak ne- nevü tart.ban ered , és ész.
veztetett) , mellynek fek- nyugotra Delfzyl felé fordulván , ugyan ott az Ems*
vése kertek között vagyon
a' JóseF csatornájánál , nin- torkolatiába szakad. Mel
cseziek falai, hanem népes, lette van Fivelingo birtok.
többnyire kicsiny, téglából Fivizzano , vs Aulella folyónál,
Apenninek francz. oszt.ban
épült , és esovíz kútakkal
felkészített házai vagynak.
2300 lak.
A* lakosok többnyire Mu- Fitabad , Fyzabad , keresked<">
vs , és az Audei Nabobnak
hamedánok , nagyon szeretik a' mesterségeket; készi- kôzônséges lakása Dew л
(Gograjfónál, keleti Indiatenek gyapju , pamut , és
gyolcs materiákat ; valami ban, nagy megerösitett vár6o. szövöszekek , mindég a' ral , több ко paloták és
Sáwlal foglalatoskodnak , és templomok' omladékival ;
gyalíorta holnaponként 800
a' Regens' költsegein va
darabokat is készíttenek.
gyon itt az Anglus keleti InVagynak itt rózsavíz fabri- diai társaságnak egy ßrizekáh is. A' kereskedése al- te. Közel ide vagynak régi
Aude vsnak tôredéki , a*
kalmas; az itt levó vásárok
igen meg szoknak keres- hová a' Hindusok még most
is búcsúra járnak.
tetni.
Fiume , Flumen , Tersattica , Fjällen, így neveztetnek NorSt. Vida Flaumnál, Reka,
vegiában a' legmagasabb ,
(450 20' M" É. Sz. 340 y 30"
örök hóval fedett köszikK. H.) kereskedö vs a' ten- la fogakkal , és ôrvényekger parti Austriai birtok- kel körülvett kosziklák.
ban, igen termékeny völgy- Flaach , egy elébbi tisztartóben , a' Recka fónak Flaum
sága a' Zürich Helvétziai
tengeröbölbe való béfolyá- Kant.nak. Ama' nagy pléb*
sánál , mintegy 6700 1. Gyfalutól Flaachtól , mellyhex
közel Thür folyó a' Rajnámnasiummal , egy elébbi
pompás Jesuita Collegiumval oszvekapcsolódik , nemal , Collegiát Káptalan- veztetik a' Flaach völgy ,
nal, szép pléb. tempi. mal ,
melly a' borra és más nöKapucinus klastr.mal , felsö
vevényekre nézve nagyon.
és rajzoló oskolával , só ,
termékeny.
posta, harminczad, vám- Flabbe, Hollandus pénz, melly
házzal , rozolis, tobák, bor,
2 gar. és 8. félpénzt , vagy
posztó és czukor fabr.kal ,
is 10 krt. ér.
viasz fejérítéssel, kotél jár- Flachau , kis falu Bajor Ór'sz.
tó mûhelyekkel ; szabad
Salzach ker.ben , régi vas
hámorral ^
a'
Flachául
több hajókat béfogadható
kikötövei , éstengeri keres- völgynek bejárásánál,mellykedéssel. Egykor eszt.ként
ben az Ens fó ered.

F'lachslanden , mvs Bajor orsz.
getek.
ban , Rezat ker.ben 78 ház. FlaescA, Faliscum, helység a'
420 1. és jó bör fabr.val.
lo. szôvetséges tôrvényszéFlachsstockheim , plébán. fa lu
kek Mayenfeldi fôtorvénySal/.gitter Kant, ban, Goslar
székében Graubünden Helker.ben, Oker oszt.ban a'
vetziai kant. ban, ezen helys.
yolt Westfáliai Kirs.ban , a'
a' jó borokról és ferdokröl
Schweicheldei Grófoknak
hires.
egy nemes telekjekkel, 41 Flambor ough- Head , 1. Burling
ton.
h. es 400 1.
Flatfj , Haring- Vliet , Ost es Flammberg , falu also Stájer
Zuydvoorn szigetek között
orsz. ban Márburgi ker.ben.
levö csatorna, melly BiesA' hasonló nevü hegyen
boschból jbn , és eleinél
n'agy kôvé vált ostrea csiHollandi Diepnek neveztegák találtatnak , ezen fektik , veszedelmes fóvénytor- szik egy hasonló hevü vár
lási vagyna-k.
és jószág.
Fladnitz, pléb. falu alsó Stá- Flamsteadfwusè , hires csillagjer orsz. ban Gréczi ker.ben,
vizsgáló torony Angliában,
Passailtöl észak felé. A' Ráà' Greenwichi királyi tenba folyó ehez közel ered.
gerispitálynál , egy a* legFladstrand, helys. Jiitlandban,
jelesebb meridián pontok
Aalborgi Megyében Dániáközül Ferrotól kelet felé
1*7 o ¿s 4X'. alatt.
ban , mellynek egy megjobbitott, 3 vízi eröseggel di- Flanaticus Sinus , Istria és IIs/.eskedö kikötöje vagyón ,
lyricum kozt lévó Adriai
ebböl Norvegiába lehet hu- tengerbble , mellytöl egy
józhi. Itt sok félszeg uszóIllyriai Flânâtes nevet vikat fognak ; az erös kiköselt , most Golfo di Cartö nem minden szelek eilen
naro..
Flandria , az a' melly elébb
bátorságos.
Fladungen , kis vs Stíey fónál,
Austriához tartozott , most
Rhön folyón a' Würzburgi
az E, Belgiomi tart.oknak
Nagy Hercics.ben , 180 ház.
egy része , Grófsági titulust
788 1- sáhosvászon fabr.val,
viselt. Határi ezek voltak :
észak nyugot felé az északi
és marha kereskedéssel.
Flaemi, Flandriai, igy nèveztenger , észak felé a' Scaldis' eggyik ága, melly Honttetik , a' ki Flandriában ,
nak neveztetik , kelet felé
elébb Austriai Belgiomban
Brabantia és Hennegau, del
született, Ezen szó ama'
Belgiomi Vlaeming szóból
felé Herinegau és Artois, dél
ered, melly francziáúl Flanyugot felé hasonlóképen
Artois. Egyébaránt 1. Belmandnak mondatik , és egy
giom , és Niederlandi KiFlandriait jelent.
Flaemisch Flandriai , félpénz
rályság.
also Saxoniában 3 félpénzt Flandria, Francz. orszáffi, v.
is a' régi Franczia BeLgiom,
tesz ; egy Flämi schilling
már a' 17. Század' utolsó fealso Saxoniában 3 gar. v.
lében magában foglálta az
is 6 Lübeki gar. tesz , es 1
elébbi Austriai Flandriából
Flämi font , 20 Flämi silelszakasztott részeket, Henlinget , vagy is 3 i/a tallért
negaut, Namurt , Luxertitesz.
Fiaerni szigetek , 1. Azori szi
burgot, és Cambresis tar
to ra á-
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"tományocskát , az északi
reskedést fie.
tengernél, Belçiom és a' ré- Flavigny , Flaviniactim , vs
gi Francz. ország között. Ez
arany domb franczii oszt.
"szép V többnyire egyenes ,
ban 143 h. és 1300 lak.
rész szerént róna , rész sze Flaweil, falu St. Gallen Helvétziai kant.ban , vagynak
rént pedig dombos tartogyôlce és pamut fabr.
mány , melly Lys vagy is
37/
Leye, Denle, Scarpe, Sam- Fleche , Fixa, Flexia,
É.S/.. 17Э 32' K. H.; széphebre , Scaldis, és más fóktór,
és több csatornáktól ned- lyenfekv6,mesterségcket szevesíttetik , és a' mellynek
retö vs Loire fónál , és most
kôvér, többnyire agyagos , kerület föhelye Sarthr- f'ran.
oszt.ban , 843 n- 5l0° Ь fel-a' gabonára , hüvelyes veséges várral , Etamine fahr,
teményre , olajos plántákra , dohányra , finom lenre, Flecke ö* , kis sziget , és erös
gyümölcsre, és rétekre nézkikötö , mellyben a' legnave nagyon termékeny földgyobb flotta is meqáühat,
je vagyon : itt a' fa is igen
a' Norvégiai Christianssansok. A' lakosok többnyire
di Megyenek partjánál.
Flamandok, és egy részént Flednig , kastély és urod. felsö
még Flämi nyelven beszélKarnioliában , Laybat htól
nek ; ezek igen szeretik a'
3 óra , azon nevü Báróé.
TOesterségeket , mindenféle Fleimsthal , kis tart. Avis vifabrikájik vagynak, és kezénél Trienti ker.ben Tyro
reskednek is. Ezen tartom.
lisban , nagy fa kereskedésmelly nagyobb részént 1678.
sel ; íóhelye Cavalese jó
a' Nimwegi hékeség által
ravs.
jött Francz. orsz.hoz, elébb Flemmingi ktrület , hátulsó Pomeraniában vagyón , 1 j Q
a' Flandriai Gubernium
volt, most pedig az északi
mfdre terjed ki, 18390 1. Fó
Fr. osztályt teszi.
vi.a Cammin.
Flandria , Hollandiai , az észa Flemburg yt Flenopolis, (.540
47' 18" E. Sz. 27Э 2' 2,5' K.
ki tenger, Hont és Scaldis
vizek 's az Austriai Flandria H.) fö kereskedÖ vs a'Srhlesközött, Sluis és Hulsteramt wigi Herczs.ben , a' Fíense
burgi Wicken, (így nevezker.kböl áll, 1796 ban Fr.
orsz.hoz jött, és most 1815.
tetik a' keleti tengernek 1
békeség , 's Bécsi gyülés El mfd hosszaságú elle) jó
ikötftvel, 1134 h. 6 ?4o Ьк.
szerént ismét E. Belgyiomtöbb oskolákkal , mellyek
hoz kapcsoltatott.
Flandriai síigetek , 1. Azori sziközül eggyik a' h'ajókázást
• tanítja, 200 pálinka égeío
getek..
helyekkel, 5 czukor, 4o toFlanonia , most Fianora , Genuai N. Herczs.ben.
bák fabr. 11 börkes/.itö he
Flatholmes , kis sziget a' Brilyekkel, konyvárulással 's
stoli ceatornában, Glamor
t. ef. 4Az innen messze terganshire tart.ban , Wales
iedö portékákkal és terméHerben Angliában.
sekkel való kereskedés jeFJatow , iBngyelül Zlotowo ,
les ; a* vsnak min) egy 260
(55° «i' До" É. Sz. 340 42'
hajóji vagynak. A' köriü
lévô tájékok kellemetesek.
ío" K. H.) vs nyugoti Prus
sziában 3 tavaknál , 296 h. Fleurence , kis vs , és a' Gav
1146 ker. és I087 zsidó 1. ke
rei Grófságnak elebb föhe17
Hütt, lex. П. OAR.

lye , Gascognében > most
ról Denbigshire; 10 □ mfdre
Gers' Francz. oszt.hoz tar- terjed ki, és 8 vsa
és
tozik ; 3020 lak. vagynak.
kis vsa, 28 templ.a, 7779 h.
Fleurier, ialu a' Neufchateli és 39620 1. vagyon. A' völHercz.ben , sok óracsinálóji,. ' gyekben a' fold terem gakés vas mühellyei, és m. ef.
bonát , ga/.dag legelöji is
vagynak, a' hegyei erdövagynak.
Fleurus , Fleury , Floriacum , sek. Az északi tájékok fönyílt vska Jemappe Francz.
képen búzát teremnek ,
oszt.ban , Sambre íónál 337 melly Liverpoolba vitetik.
h. , és 2020 1.
Dél felé kellemetes domFlibustiers , így neveztettek bok , és völgyek vagynak.
bizonyostengeri rablók, kik 1 A' szarvas marjia tartás itt
valaha az Amerikai víze- neve/.etesebb mint a' júhken mint a' hajók' mint a'
tartás, írósvajat és sa jtot ád;
partok rettenlöji voltak.
a'méhtenyésztetés is haszon
Flieland, sziget a' Zuyd ten- hajtó. Az ásvány orsz.ból
gernél Franc/.ia orszban ,
lehet itt ólmot valami kemelly így neveztetik a' Flie vés ezüstet , koszenet , efótól , ez regenten , midön resztetlen érez követ, czinkkörül belül száraz fold volt, érezet ,' építésre való kö
ezen sziget' északi partjánál vet , és más e' félélbet taaz északi tengerbe folyt. Itt . Iálni. A', nevezetesebb fók
már most csak egy falu va- ezek : Allen és Clwyd. Fo
gyon , melly Ooslflieland- városa
nak. neveztetik; minekutá- Flint, Dee fó torkolatjánál ,
na t. i. a' másik , melly a' ■ egy kis kikötövel , erosvárnyugoti parton feküdt és
ral , és valami kevés keresWestfli-elandnak
nevezte- kedéssel.
tett elmosatott volna.
Fussingen , Flessinga , 1. VlisFlims , falu Graubünden Hel- singen.
vétziai Kantonban, tele va Flitsch , Plez , falu Friaulban,
gyon erekkel , mellyekböl Lisonzó fónál , erös várral,
lassan lassan fók neveked- melly Chiusa de Plez, vagy
is Plezi klastromi s/.obának
nek.
, ;.
Flinrichen , kis ezüst pénz Breneveztetik. A' lakosok szemában, mellyböl 18 jön egy géjny módon élnek a' rrfartallérra; 1 Flinrif h 4 Grohanevelésbol , fából, vadaktot tesz , és az értéke i gar.
ból , lúd nevelésbôl , de íokepen a' szekerezésbol.
4 félpénz.
Flinsberg , nemes falu Jauer Flix , e.^y kis, mint a' terméSiléziti iHerczs.ben 1 6'8 ha 800
szettöl , mint a' mesterség
1. és egy io savanyú viz
által jól megerósített hely,
kúttal, mellynek ví/.étnem
Ebro íónál, mellynek itt
csak a' forrásnál isszák , ha- szép víz rohanása va
nem el is viszik. Ht egy
gyon , Catalonia Spanyol
üveg huta, és fa mühelyek tartományban.
is vagynak.
Flöchau , mvs Cseh orsz. Saatzi
Flint , Grófs. az északi Wales- ker.ben , Goldbach fVSnál »
ben , Angliában ; határi: é- '83 h. és 1 к at. plébániás
szakról az Irlandi tender,
templ.mal. A' lak. a' földész к el. és keletröl a' Dee fó
mívelésbol és serfözesböl
és Cheshire, délrol és nyug- élnek;

F/оЛ , pleb. falu es egy hason
nevü kantonnak föhelye a'
volt Wëstfaliai Kir. Werra
nevezetü oszt.ban, Eschwege ker.ben , 3. aczél hámorral, és 1. papiros malommal.
Flöhe , kis f o, Sáxoniának ércz
hegyi ker.jében , melly a'
Cseh'határokon ered , és a*
hason nevü falunál Tschoppa fóba szakad.
Floodbay , 1. Kenayskaja-Golf.
Fior, falu Herjedalen tart ban,
Svéd Nordlandban, gyolcs
fabrikával.
Florae , kis vs, és ker. fbhelye
Lozère Francz. oszt.ban, 336
h. és 1900 1. egy szukvöl^yben ezölö hegyek között
Tarn fónál.
Floren , a' kôzônséges életben
még most is némellykor a'
forint így neveztetik , és
tulajdonképen virág pénzt
tesz, mivelazelsö foríntok,
mellyek Florentziában verettek , liliom virággal voltak megjegyeztetve , és azért Floreni nevet nyertek.
Florennes , kis vs Sambre és
Maas Franczia osztályokban 1 100 1.
Florensac , meger&sített vs Hé
rault Franc/., oszt.ban, 476
h. és 2740 1.
Florenttia (olaszúlFiorenza) fö
vsa az ism'ét hellyre állitott Toskánai N. Herczs nek
kôzép Olasz orsz. széke a' N.
Herczegnek, egy Erseknek's
a' tart. legföbb tisztségeinek.
Az Ész. Sz. 43o 46' 30" és a'
K. H. 28o 22' alatt , fekszik
Arnáfónak mind a* két part)án, ennek szine felett 47,
a* tenger szine felett pedig
225 lábnyi magas gyönyörüséares virágzó tAjékban ,
mellytöl is nevét kölcsönözé ; jól megerösitett, nagy
szép , számos pompas épületekkel felekesitett , ele
ven , és sok válogatott ]e-

lességgekkel gazdagvá $otfo
h. és 80000 lak.kal. Az Arno
fó két részre t ugymint a'
déli és északi részre osztja
a' vst ; ez régiebb aimât;
négy hid, melly közül kettö fedeles ко hid, kapcsolïa öszve a' vst ; kerület.e 1
1/5 geogr. mfd ; általméroje
1500 fran. öl; magas kof Лlal vétetik körül, és kél várarska által , mellynek egygyike a' fónak déli old;lán
fekszik és Keresz. Sz. Jáuos
(vagy Fortezza basso) várának hivatik, a' maaik pe
dig Belvedere nevet vísel ,
és a' vs felett fekszik , oltalmaztatik. Vagyon 7 kapuja, mellyek közül a* diadalmi St. Gallo кари legs.zebb , 17 nagy piaeza , 10
ugró kútja, 6 fényes emlék
oszlopa , 2 piramisa, 160
közönseges kép oszlopa, 172
temploma , mellyek közül
44 plébánia templom , 14
ispitálya, és egy tized elött
89 klastrmot számlált, mel
lyek azonban mostmárnagyobb részint elvannak törülve. Az egész vs négy fertályra, u. m. î S. Giovanni,
S. Marianovella, S. Croce ,
és S. Spirito fertályokra részeltetik; útszáji négy szegü
kövel vannak kirakva , éa
igen tisztán tartatnak, leg«szebb közülök az úiry nevezet Via larga , és leghoszszabb a' Corso nevü utsza,
mellynek hossza I orátmeghalad. Piaczai közül jelesebbekt a* Sz. keresxt piacza , a' hol farsangban az
álorrzás társaság szokot
öszve gyülni egy ugróforrás
diszesili,,'mellynek vize az
egész vs'ban legjobbnak tartafik: a' N Herrzegi pîacz,
mellyet I. Cosmus Hen-zeg
lovas szobra ékesit; a' S»
Marianovella piaezán all a'
i7 *

feljebb említett i pyramis,
melly körül esztendonként
K,er. Sz. János napestvéjén
szekeres versent futások tartatnak.
Nevezetesebb épületei kö
zül való: a' pompás Erseki
S-zentegyház S. Maria del
Fiore , jeles nyolcz szegü
kupjával , 144 sing maga»
tornyával, mellyböl a' gy önyorüséges kilátásnak íeirhatatlan a' kelleme. — A'
nyolcz szegre épült diszes il
Batisterio temploma,mellyben az egesz vs és kôrnyékének szülöttjei keresiteltetnek. — A' Sz. Lörincz
templomanagy regiségü sirjaival. E' mellett a' nagy
és fényes do Depositi nevet
víselo szentegyház , ezen épületben mtily az Olasz országL épitñmüvnek eggyik
a' iegritkább 's legneveze'tesebb remekmunkáji küzé
tartozik , látatnak több
Toskánai N. Herczegeknek
pompás sirjai szép kirakási
f'estéssel ( labore mosaico )
ékesitve, és egy föld alatt
levo kápolna. Nevezetes tovább azAugustiñiánusok Sz.
Léleknek szentelt tempi. a és
klastroma, melly egész Florentziában eggyik a'íegszebb
's legpompásabb épületek
közül. — Kegyes intézetre
rendelt épületei közül kiváltképen érdemel emlittést : a' nagy 's gazdag S.
Maria nuova ispitálya ,
mellyben egyszersmint az
orvosságot , seborvosságot ,
és bábaságot illetö tudományok
tanitatnak ;
méllete
áll
a' válagatott konyvtár és a'-test bonczolásra szolgáld szin. Az
ártatlanok ispitálya, melly
ben több mind 2000 kisdedek elférnek , 's a' t. — Palotáji között jelee: V Palazzo

de Pitti, kozonségea residentziájok a.' N. Herczegek
nek , hasonló nevü téres piaczon épült 's magánosan
áll , hossza 270 singnyi, 900
szobájiés pompás képestornácza vagyon , mellynek
képei most hozattattak viszsza Párisból, a' hová azokat a' számkivettett hordatta vala; e' palota-megett
van a' gyönyörüseges 1500
lépésnyi hosszú N. Herczegi
kert. Nevezetes ezután a'
Palazzo Vecchio , regenten
tanácsház vólt , i5osinïnyi
magas tornya , és külömbféle jeles drágaságai vannak , a' rezidentiás palotával 600 lépésnyi fedeles tornácz által függ öszve. Ennek által ellenben fekszik a*
görög IT betü formájára épült N. Herczegi képestornácz , mellyben farsang;
északájin az alorczás nemesség szokott öszve gyülni, itt vannak a* tôrvényszékek és más dicasteriumok "száláji szép régiségek ,
képirások , és ritkaságok
gyüjteményeivel, mellyben
többi között a' hires Weimari Bernhard Vitéz zászlója, és ama világ szerte
hires remekmunka — a'raedicei Venus , *a V t. Az Universitás épülete, a' fegyveresház, a' börse 's a' t. Emlitést kiván a' Florentziai Academia , melly a' hires
Cruscai Academiából formáltatott , és a' nyelvpallérozásra ügyel; a' mediceî
kôzônséges konyvesház, a*
Dominicánusok konyvtárja
a' N. Herczegi Museum ; a'
Ximenes égésztornya 's a' t.
Mulatságra számos játékszinek , sétálóhelyek , és ékes kertek állnák nyitva.
Társasáefos, munkás 's ]ó
ezivü lakosiszép selyempor-

' — i6i — , .
tékat, finom szalma bala- Franczia oszt.ban.
pot, porczellánt, szagos vi- Floriona, (la) Ids vs es kiközeket , kiváltképen jó holtö Malta szigetén a' kôzép
bászt Mortadelli név alatt tengerben.
's több e'féléket készitenek, Florida, Spanyol tart. Eszaki
és általjában jó müvesek.Ke- Amerikában,(20° és б'зо° 58'
között az Ész. Sz. éa 81o.30'
reskedése virágzó álapot
K.H.alattLondontól)igy neban vagyon.
F/orentziai vidék, érzakkeleti veztetik a' partja szépsérésze a' Toscánai N. Herczs. gérol ; határi: az ész, Ameszorgalmas mivelcetése igen rikai szabad Státusok , az
nagy termékenységet szül , Atlanti tenger, és a' Mexigabonája , olajja , bora , koi tengeröböl ; 3100^ mfdgyümölcse bñségben vagyon re terjed , mellynek csak
egy része esméri meg a' Spa«s általjában , kivált a' fó
vs körül , igen kellemctes nyul föhatalmat. A' belsö
részén többhegyek vannak,
vidék, foldi paradicsomhoz
mellyek az Apalachokkal
méltán lehet hasonlitani.
33tôrvénys.zéki kerül.re osz- öszve kapcsoltatnak. A' legnagyobban délrehajló hegy
tatik.
Florenville , város Luxemburgi í'ok Sable foknak neve/.telik.
A' iók ezek : S. John fó , a*
Herczs.ben 1270 1.
"Flores , eggyik az Azori Szige- melly keleti FJoridában 1
tek közül, 4 mfd a' hossza- mocsáfból veszi eredétét ,
ságra, 1 1/2 a' szélessége, északnyugot felé folyván
7000 ember a' lakosa ; így Grant tôt , és azután még
nagyobbat George tôt forneve/.tetik a* sok virágtól ,
és a' jó szagú plántáktól , mál , és úgy a'z Atlanti
tengerbe szakad ; Apalachamellyek itt neveltetnek ; a'
cola fó , melly az ors/.ágot
gabonára, fára marhára ,
keleti és nyugoti Floriclára
szárnyas állatokra és festö
osztja , Alehama, Missisipföldre nézve nagy benne a'
pi , S- Mary 's t. т.- folyók.
bôség. Föhelye Santa Cruz.
Nevezetes a' Mayaco tó. A'
Flores,' v. Ende (90 D. Sz.J,
kis Molucki sziget Celebes- legjelesebb öblök : Pensacotöl délfelé, 40 mfd a'hosz- la , Apalacha, S.Lélek, Car
los , és Châtain öblök.. Az
szasága, es 2 — 10 mfd a'
égalja tobbnyire meleg, haszélessége , termékeny a*
nem kozônség«9en egésséges.
vad fahéjra , szandál fára ,
épületfára, pamutra , ris- A', termések ezek : ámbra ,
kására , tekenyös békákra , fenyök, mahagonifa, szénmadár fészkekre é. a' t. néz
fák , festofák , örökke zölve. A' Iakosok Malayi Mu- dell&makfák, szasszaparillák , cziprusfak , viasz nahammedánok , Makassarok,
fekete szabad Portugallu- rancsok , gabona, kukorisok, szabad szerecsenek. Tucza, indigo, bor, olaj, ca
lajdonképen a' keleti rész
cao, vanili, pamut , koseneveztetik Floresnek , a'
nillabogarak , vad állatok ,
nyuçoti pedig Endének. Viú. ra. : parduczok ; medvék,
rágzik itt a' Sklávkereske- bivalok , kásztorok , 's a' t.
dés , melly fñképen a' feke
vad, szarvasmarha, colibri,
te Portugallasoktól üzetik.
halak , kigyók alligátorok ;
tovább vas, réz, gáliczko ,
Florcssé' , ve Sambre és Maas

egy érczes forrás , melly
döjök és temetöjök vagyon.
mindent, a' mi bele vette- Flotta, egy az Orkádi vagy is
tik , kékes héjjal bévon. A'
Scotziai ész. szigetek közül.
Jakók részszerínt itt szü5 mid a' hosszasága , 3mfd
a' szélessége , és magas köletettek, p. o. Creki Indiásziklákkal vagyon körül vénok , Muscoculgiak; rész
szerínt Europaiak : Spanyo- ve , kevés szántó földje van;
lok, Francziák, Angolok és
ehez közel feküsznek ama'
Görögök , ezek azAngolok- termékeny Holme : Fara ,
tól, kiknek 1763-tól fogya
Cava , és Graemsay.
1783-ig ezen orsz. hódolt, a' Flotte (la) , vs abó Charente
selyemmivelés végett az ArFrancz. oszt.ban , 2960 1.
chipelagusból ide vezettet- FIOufen, falú,és kiszálláshely a'
tek. A' keleti Floridai keVierwaidstädti tónál Uri
reskedés nem igen hasznos,
Helvetziai kántonban , Urhanem a' nyugoti Floridai nerlandban; innen 1/2 orájievezetesebb , melly Cubá- nyira vagyon Teil Wilhelm'
ra- és más nyugoti Indiai kápolnája.
szigetekre, és még Bahama Flumet , kis vs és Urod. Arly
szigetre is kiterjed, és a'
Umbre íovizek köztt Faumelly száraz halakból , vicigni tart.ban, Sábandiáaszból, mézbôl medve zsirban , Sardinia orsz. ban.
bnl és más e' féle termések- Flupok , 1. Felupek.
böl áll, t. i. ezen jószágok Fo, 1. China.
az említett szigeteken lévo Fo-Chan, n. mvs Kouang Kán
portékakért kicseréltetnek.
tonban Chinai birod.ban; jeг- Keleti Floridában vagy
les kézimiveitol , és gazdag
is Tegestében , Floridának,
kereskedésétol esméretes.
ha a' belsejére nézünk , e- Fochabers , vska ■ Elgin Grófs.
zen igen termékeny részéban, kôzép Scotziában, Spey
ben, mellynek határi északfónál, vagyon benne lazaczról Georgia, kel%tröl az Atfogás , czérna , gyapju ma
lanti tenger , és a' Floridai
teria, és harisnya fábrika.
tengeröböl , nyugotról a'
E' mellet fekszik ama' Gor
Mexikoi öböl és a' nyugoti
don Castle nevezelü hires
Florida t föhely S. Agostin;
vár, melly Gordon Herczenyugoti Floridában, a' Me
gé , és legnagyobb mulato
xikoi obolhosszán lévo kesvár egész Scotziában, meszkeny tartományban, melly
sze terjedö kertjei vannak.
nek határi keletröl a' kele
A' lo épület .568 lá.b hosszati Florida , délrôl a' Mexi
ságú , és csak az elején raár
koi öböl, nyugotról a' Mis,500 ablakja van.
sisippi, es északról az észak Fockschani , Foczany , kis vs
Amerikai szabad Státusok ;
Milka fónál , melly a' vst
föhely Pensaçola.
két részre osztja,eggyik része
florimont , 1. Blumberg.
Moldvához, a' másik pedig
floris, 1. Flores.
Oláh orsz. hoz tartozik. Itt
Flosz, mvs Bajor országban ,
1789 eszt. a' Törökök a'
Main ker.ben , 520 lak.kal,
Muszkáktól és Austriaiaktól
kik közöttsok zsidó vagyon,
megverettek , melly alkali kiknek itt Sinagogájok , a'
matossággal ezen hely elRábbinusok', és Eneklök*
pusztítatott.
jzámára egy kpzházak, fer- Foaunates , nép Rhaetiában ,

melly Soldai tart.ban lakott Lak többnyire Oláhok, 's
Fodémes , Ipoly-Födimes, ma
Magyarok; kevés Szászok ,
gyar, Gróf Roháryhoz, és
1761-ben 22987 Oláhok, ¿ogo
más F. U. tarlozó falú, Hont Magyarok, és közel 2000 SzáYárm.b., Szécsénkéhez nem szok számlaltattak.
Lègmessze, 16. Szessziókból áll, többnyire hegyes , kebeléés hegyek között fekszik, Iben emelkednek fel a' legpolyi ker.ben; jó foldimíve- magasabb bérczek. Levegöje hives, de esrességes. Erlése, szép szölöhegye, és sok
tolgyfa erdeje vagyon.
deibôl s/.ámote p.itakok ro~Fôdémes , (nagy), falu Posón hannak Olt vizébe , kivált
Vármben, fel. szigeti jár. délkeleti részeibol észak
ban Cseklestöl з \f<t ora G. nyugotiakra. Fulde fát és
Pálii Majoratusságához tar- luvet teremleginkább,azért
tozik , egy kat. tempi. mal , alkal matos a' marhatartása* lak. kifcnek
a' szá- ra. Buzát nem igen termimok 's Magyarok , jó görög meg , hanem inkább a' rodinnye és lenföldei vannak. zsot árpát, zabot , lent, 's
kendert. Bort épen nem teYödcmes , (Puszta), falu Po
són Vármben N. Szombati rem , vaddal és hallal bojár. ban Dios Szegtöl nem veíkedik, sóval (és érczekkel
meszsze. A' lakosi nemes is szolgál, kivált arannyal,
emberek , kiknek szép há- ezüsttel ólommal a' Barczasághoz szomszéd hegyeizaik vagynak , nyelvekre
ben. Szarvas marhákat ,
nézve Magyarok és Csehek,
lovakat, juhokat, kecskékik részint kat. 's részint eket, sertvéseket és méheket
vang. azoknak 750 , ezeknek
180 a' számok , 20 zsidóval tenyésztet. Négy járásokra
vagyon benne egy kat. és oszlik : 1) Szombatfalvi, 18.
luther. templom.^Itt neve- 3) Mundrei 15. 3) Porumpá7-etes a'Csadéstó, melly egy ki 1«. 4) Vencziei 16. hecsatorna által leeresztetett , lyekkel.
pz által nem csak а' marh* i^^c-oj^agaraschuFagretschlegeltetés nagyon hasz- markt, Lignopolis, mvs Fogaras vidékén , Erdélyben
nos , hanem a' PosonSzombatfalvától 2. Brassó és
ba vezetô utat is 1 orával
Szeben vsok kozttómf'dnyire
megröviditi. Fôdémes van
Olt vizénél az orsz. és posta
Nyitra Várm.ben is, G. Káuton, az Oláh határoktól 4
rolyié.
Fo<? , Bankok, megerösittett vs mfdnyire. Részszerént a' k,
Kamara,részszerénttobb ne
Siam Kirs.ban, egy nagy
mes familiák birtoka. La
fónál.
Yogaras vidéke , Fel. Fejér kosi Magyarok, Szászok, OVárm. , Baroza (Brassó) vi , láhok; kàt. ref. egyesült, és
déke, Köhalmi , nagy Sin- g hilû plébaniávíil. Innen
fci , Fejéregyházi , Szebeni neveztetik az Erdélyi egveszékek és Oláh orsz. köztt sült Püspök, kinek lakhelye
és 7. Kanonokbol alio kápfekvö ker. Erdélyben. Oláh,
talanja most Balástfalván
orsz.tól Kárpát bérczei ál
tal választatik el , 's vele
vagyon. A' reformatusok
csupa gyalog utak által kö- tempoloma isren szép. Az itt
levó bástyákkal , árkokkal,
zösül , legjelesebb közülök
a'Brázai, hol kisharminczad kaszemátákkal(kaszárnyAkkaljeles erüség igenfontos.
va a, Nagysága 21 3/4 mfd.

, - Ъъ Oit viaén Fejér Várm. Fog/izza, ve Piemontban 2400 1.
be vi»rö hid fedezésére , ab- Fogpart , 1. Elíántcsont párt.
la'aira, három bolt haj- Yohnstorf, pléb. falu felsö Sta
tásira, »44 ölnyi hosszusá- ler orsz.ban , Judenburgi
ker.ben , egy a' 13 századgára, 3— 9 olnyi szélességére , két toltésire , 'a emlé- ban elpusztult eróség omkeztetô oszlopára nézve i- ladékival. Kozel ide reres
gen pompás. Van itt még és erre nézve has/.onvehekoszén találtatik.
egy refor. Gymnasium, ker. tetlen
beli ház , és posta hívatal Itt egy urodalma vagyon
a' Kamarának , melly Juis. Lak. mesterségekkel ,
kormányozmarha, ló és másbbr keres- denburgban
kedéssel, részint foldmíve- tatik.
lésseí foglalatoskodnak, nó- Föhr, Fohrde, Dániai termékeny sziget, Schlesvigmellyek nemesek , mások
szabad polgárok , 's a' tob- nek nyugoti partján , yjk
mfd a' hosszúsága , 1 mfd
bi k. Kamara' alatt valóji.
Apafi Mihály Erd.Fejedelem a' szélessége , a' kerülete 3
itt lakott,'sitt is halt meg.
mfd , 5600 a' lakosa, kik
jobbára igen jó hajókázók,
A' Fogarasi vásárok igen
ésaz ö ruhájokban igen kühíresek.
Toggict , Forea, fövs Capita- lönös öltözetet mutatnak.
nataNápoly tart. ban, 17000 A* keleti rész, melly Oster1. , Cervara fónál , Nápoly- landfohrnek neveztetik ,
tól észak kelet felé 18 mfd, Wyk fóval , a" hol. egy kikötö vagyon, Schleswighez
eéles térségen , se falai
se kapuji nincsenek , ha- tartozik , Westerlandíohr
nem az 17,32 esztendobéli
pedig északi Jütlandhoz.
fóldindulástól fogva me- Foinizza , falu Bosnia Török
gént szépen és rendesen fel- tart. ban, Bosna fó Foiniz-~
zájánál, 100 h. Minoriták
építetett ; egy igen kerbklastromával , puskaporés
sett vásírja, és általjáhan
nevezetes gyapjuval és fö- puska fabr. , ésegykovácsképen gabonávaLvaló kehámorral.
reskedése vagyon , melly Foitenkarr , hegyek Bajor orsz.
Salzach ker.ben , rézbágabona a* fold alatt való
vermekben tartatik ferin. —
nyával.
Ehez
közel
találtatnak Foix, (43Э 2' E. Sz. 190 13/
nyomdoki a' régi elpusztult
K. H.} fövsArriege Francz.
oszt.ban , a* Pyrenaeusok'
S. Arpínak.
Toggora , keskeny tart. Ha- tbvénél egy völgyben Arribessiniában , egy hasonne- ege fónál , 3600 1. egy, hegyvü föhellyel , a' Dembea várral, süveg és kalapfabrikával , és alkalmas kerestónál.
"Woglia, Isaurus, Pisaurus , fó .kedéssel, melly foképen iOlasz orsz.ban, melly a' volt rósvajban és sajlban áll.
Metauro oszt.ban, Sz. Urbi- Foja y NovaFoglia, v. Fochia
nonál egy hegyen ered , és
Cumes , rosz helység a'
Pesaronál a'Velenczei obol- tulajdonkép úgy nevezett
be szakad.
Natoliában, diSmirnaGolVogliano , ló Római vidékben,
fóii'il, a' hol Sarabat fó ebbe
. melb пек .mint egy 4 mfd.
szakad. Itt jó kikötöje va
a' kerülete.
gyon, melly et egy kis váj?

Várm. Urasága ,Návay fa
milia , fekszik 1 mfdre Maköfallal beberített
vs , a'ToscánaiN. Herczeg- kótól , lakosai, kiknekszáségben Chianotól пет mes- ma 2000-re mégyen kath.
szorgos föld mivelök , a'
sze , egy Szerzetes tempi.
dohány termesztéshez is iFojer , 1. Dahome.
gen értenek. Ezen helység
Fok , Siófok,szembetünó mvs,
egy Gothúsiízlésre dombon
Veszprém Várm.ben , és jár.
ban , Somogy Várm. szé- •épiiltt T¿gí templommal
lén, hol Sió fó a' Balaton- kérkedik, Maros a' határiát elszokta önteni , egyébból ered. A' Veszprémi Kápként föld je termékeny , réttalanhoz tartozik , vagyon
je jó, legeloje , kaszálója
egy kath. tempi. , és a* fó'
elég , fában levo szükségét
torkblatján egy hídja. A'
tó itt mintegy 8000 öl szé- nadjanak bosége telyesen
lességü. Vagyon 975 1. tulaj- kipótolja.
don plébiniája , és egy pós- Feldes , nagy Magyar falu ,
Szabolcs Várm.ben , Nádtaháza is. Van Vindornya
fok Szala , Dráva Fok So- udvartól nem messee, 'Debreczentöl 3 óra , egy refor.
mogy Várm.ben.
tempi. , a' lakosi nagyobb
Fökelberg , fahl Donnersberg
Francz. oszt.ban , eleven 4 részeut nenies emberek,kiknek egy Hadnagyok va->
kénesó bányával.
Fokia , vs az Obrachi Sand- Syon, ki birókép szolgál.
latárja g.i/dag.
schakságban , Bosniában.
Fokih , vs déli Arabiaban, fa- Fôldyâr, (46° 47' 30" E. Sz.)
mvs és Urodalom Tolna
lai ugyan nincsenek, de egy
Várm.ben Pakshoz 1 posta,
kastélytól öriztetik. Csaíc
a' Duna jobb partján F,
eggyetlen egy igen mély
kútfaól hord vizet, melly. U. л! Pesti Universitás , egy
kath. pléb. és Görög ó hiegy teve által meríttetik ;
tü tempi. Kapistr. Barátok
és midön feljö, oily nrösen
templomával, póstaházzal,
gözj51ög, mint ha forna, és
még is csak nehány órák Gyalogkatonáknak való kasárnyával , alsó Iskolával
után lehet felforralni; másszólomíveléosel , és a' Dukép pedigigenió. A' házok
rosz téglákból ; egy vagy nában bö vizafogással. Lak.
Magyanok 7500 kath. 130
két emeletre vagynak épító hit. 3¿evang. 34 ref.5 zsidó.
ve , és csak kávéval való
kereskedés , melly a' közel Fö/tfiw(Tisza)magyar faluHelévô hegyekröl hozatik ide, ves Várm. Czibakháza mellett,Tiszától i/2,Szolnoktól
és azután jEgyptusba és TÖ•
я
i/i mfd. Vessénnyel áltela
rök orsz.ba vitetik, táplállenben.Haidan török erôség
ja a' vst.
voltr.U.B.Podmanitzky.Lak
Foto , ( a' Hollandiaiaktól
Weindorfnak neveztetik , kathol. és refor. jeles gur
lyával ménessel , és általmivel sok pálmabor terem
jában nagy marhatartással,
benne), kereskedö helyés
egy reform, tempi.
seg , a' Kalabar parton ,
Benin Királyságban , felsö Foidvár, Ráczfalu, Bács Vár
m.ben Tisza jár.ban , ó BeGuineában.
csétol 1 óra. F. U. a' k. Ko
Folakok, 1. Fula.
rona,
lak. Magy. és Rá*
Fóldeák f magyar falu Csanád
fedez.
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geket ; Püspokséggel papi
czok , kath. és ó hitüek ,
ros fabr. , selyem mívelésegy görög nem egy. pléb.
sel, és marha neveléssel.
aval és tempi. , gyönyörü
tájékon. Ezen falu' végén Fölk, 1. Felka.
találtatik az 5-dik és utol- Folkestone, (51=» 5' É. Sz. ]8°
54' К. H.) helység Kent
só torkolat zsilipje a' priAngol Grófságban , egy tóvilegiált kir. Ferencz' csanál ; a' lakosi halás/.ok és
tornájának , melly itt olly
széles hogy 100 hajók meg
révészek; Skomberekkel kereskedik. Itt született Har
férnek benne. Van Magy.
vey Wilhelm.
orsz.ban Foldvár még Csanád, Somogy, 's Arva Várm. Folkin^ham, helység Hunting
don Angol Grófs.ban , igen
ben is.
s/.épen fekszik egy dorabon
Földvdr, Marienburgum, FölClinton íamiliának kastéduare , Castrum Mariae ,
neveietes kisszabad mvsErlyával.
délyben , Brassói , vagy is Folya , Oláh falu Temesvár
Várm.ben és jár.ban, ZseBarcza vidéki ker.ben. He
gyen fekszik , mellynek albelytöl 1 ora, a' Tiszán ,
lyában Homród vize folyegy görög nem egy. plebádogál , Brassótól 3 \fl ora.
niával , és egy seríozo ház>
Lak. Szászok , Oláhok és
zal , mellyben igen ió ser
néhány szabad polgárok ;
készíttetik. F. U. több ne
számszerént 1694; 372 h.kal,
mes familiák.
egy evang. és ó-hitpléban. Fonrtcza , vagy Funacza , Oés templommal. Van most
láh falu , Bihar Várm.ben,
is egy kis köfalakkal keríBelényesi jár.ban N. Váradtett kastély benne; nagyobb
tól 12 óra, az Erdély orsz.
és jelesebb volt az , melgi határokon , egy kath.
lyet Szüz Mária Keresztes
templommal ,
és hires
Vitézi ( Cruciferi hospita- nagy barlanggal, mellyet
lis Sz. Mariae) építettenek leírtt T. Nedeczky Elek 1772itt regenten egy hegyen ; ben. Függöleges magassága
mellyben Sz. Mária tempi,
mint egy <¡o0lnyi,5 réízekkivtil egész ház-sorok vol- böl álló. Találni itt csepkö
tanak , beiöle csak egykacsapokat , felényire vagy
ptí van mégfenn , ezen felegészen kôvé vált embereirással: Porta Latina. Itt ket , és állat csontokat ; faegykor
menedék
helyü ' lai jéggel vonattak be.
templom is volt. A' vsba Fondi , nemes vs , Terra di
nyugotról egy kis patakban
Lavoro Nápolyi tart.ban ,
▼ezettetik iható viz. Határ- 5000 1. Gaetától észak nyuja résszerént szántó fold ,
got felé, egy hegyekkelberésszerént rét , résszerént keritett termékeny térséerdö. Erdélyben van ezen- gen , Püspök' lakhelye ,
kivül Foldvár Szebeni szék- vagyon Káptalan
temben , és Doboka Vár.ben is. ploma , és egy Collegiát
Foiï/zno, Fulgineum , (4? = .57'
temploma. Közel ide va
49" É. Sz. 30° 2o'45"K. H.)
gyon egy hallal bövelkedö.
vs Trasimene volt Fr. oszt.
tó; ezen a' tájékon jó bor
ban , Topino fónál , egy
is terem.
hegy' hajlásán, 80QQ 1. kik Fonduklji , helyséjr és Conigen szeretik a' mesterséstantinápoly' külsö vsa , et
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• toi neveztetik egy Torök itt szembetünókép kis csörvert aranypénz (Zechine)
géssel majd nevekedik majd
Itt egy ágyú öntö hely is
fogy, és pedig nem egyenvagyon
lö idöben.
Fonioh , vagy Foini , Ponni , Fontaine l' Evegue , (.5°° 23' E„
kicsiny : nem igen szemSz. 21° 531 K- H._) kis vs
belünft , de még is népes
Jemappe Francz. oszt.ban ,
Királyság also Senegambi- 2470 1.
ában, két Herczeg a Bag- Fomana , vs az innen való
• nonek kozül uralkodik rajHerczs.ben , Nápoly orsz.
ta.
ban , 2110 I.
Fons Bl'irdnsiae forrás Sabi- Fontanarosa , vs Terra di Lanusok f ölden Anio vizénel, varoNápoly tart. ban, 3570 1.
Horatius majorától nem Fontanelle, kis vs Serio volt Omess/.e ; kiuek enekiböl esIasz oszt.ban , 2000 l.Oglio és
méretes.
Serio í'ók kozött.
Föns
lungrorum у 1. Spaa Fontange* , vs 34* h. Cantal
vtze.
Francz. oszt.ban.
Fontainebleau, Fons Bliandi , Fontarabia, Fuente-Rabia (43o
vs Seine es Marne Fran< z.
21' .56" É. Sz. 15° 54' 35"
oszt.ban , Páristól 14 mid.
К. H ) erös vs Guipuz( oa
Spanyol tart.ban, a* Bidas1064 h. es 7.130 1., . nem messoa fonak a' Biscayi tengersze a' Seine 10' jobb partbe való béfolyásánál egy
jától, egy szép erdöben ;
ezen vs a' benne fekvö ekikptövel , es 2100 1. A' fólftbb kir. mulato es vadász,
ban vagyon a' Faczán szixiégy
égy épûletekbôl
épületeltbol , 's 900
gete.
felkészített szobákból álló Fontetlas , hegy nerh messze
Tudelától, Navarra Spa
vártól vette eredetét , unyol Királyságban , egy 70
gyan is a' 3 fo utsza , mellyek közül eggyik a' vár- — 80 lábnyi mélységtol kehoz vezett jobbára korcs- resztül vagyon törve , melly
lyuk
egy
részét teszi
maházakból áll. Vagyon. itt
a' Császár' csatornájának.
hatona oskola , fayence és
porczellán fabrika. Jó szö- Fontenai en Voge , v. le Cha
löfürtökkel ,' gyümölccsel , teau , vs és vár Conefónál,
selyemmel , gyalog fenyö- a' Vogesi hegyeknél, Wasvel, és fával alkalmas ke— gau Francz. oszt.ban , jó
reskedés vagyon a' Seine vas bányákkal.
fón Párisba. "itt i679-ben Fontenay le- Peuple , elébbFonés 1762-ben, békeséget ko- te le Comte , (4бэ 30' E. Sz
1.5° 42' K. H.) ys és ker.
töttek a* Francziák V Dánusokkal és Angolokkal. fóhelység Vendée Franczia
1812-tôl fogva a' Pápa itt
oszt.ban , egy hegyen a*
tartatott 1814 évig , mig Vendée fónál , 148,5 h. 6600
1. posztó és gyapju mate
az egyesültt Európaihadak
kozelíttésére meg nem sza- ria fabrikával , marhával ,
gabonával , gyapju matebadíttatott.
Fontaine (fe merveille , csudá- riákkal való kereskedéssel,
latos forrás Montblanc volt és 3 ország vásárokkal. A'
Francz. oszt..ban , Bourpet vs mellett lévo kiszárodott
mocsárokon szép ló és szatótól nem messze ; erede
tét egy kosziklán veszi , és mir méuesek yagyaak,

val , gyümölccsel, és hízIPontenoy , falu Jemappes Fr.
lalt marhákkal való кегеэoszt.ban. Itt 1745-ben a'
•ezovetségesek megverettek kedéssel.
Forchtenau , 1. Fraknó.
a' Francziáktól.
Contest. Orbe , hires forras , Forchtenberg, kis vs Hohenlo
he- Ingelfingeni Herczs.ben,
Arriege Francz. oszt.ban ,
Kocher fónál, a* WürtenBellestatnál Lees fó raellett
ezen forrás ma jd foly, majd bergi Királyságban , Oehringen, ker.ben , 1010 1.
All.
Horbach , kis vs Mosel Francz. Fordan , Fordon , vs a' Wistulánál, Bromberg.voltVaroszt.ban , 1710 I.
sói oszt.ban, 138h. 535 ker.
Forberg , Német falu Szepes
Varm.ben f'elsö Magyar or- 970 zs. 1., hajózással éskesz.ban , a* Tiszán innen ,
reskedéssel.
kath. és evang. templom- Fore, mvs Leinster tart. ban,
Irlandiában két küldettekmal , 38 kath. é»goo evang.
keí a' Parlamentomba.
1. ; Késmark szabad kir. vs
hoz tartozík, és az itt le Foreland, (Éwaki) Angliának
vo plebániához vàgyon ra- legvégsôbb hegyén fekvö fok
Kent Grófságban , keletröl,
gasztva.
egy világító toronnyal.
Vorbei , Borowany, mvs Cseh
orsz.ban , Budweisi ker. Foreland, (déli)
8' 21"
Е. Sz. 19° <i' 6" К. H.) délben , Strobonicz pataknál,
ço h. és egy kath. plebánia keleti csucs Kent Angol
temploma vagyon.
Grófságban, melly az ott lé
vô homok halmokat fedez i.
Fotbisheri-ût , tenger szorulat,
meîly a' Groníandtól dél Forentum , Ferentum , most
felé fekvö Eskimoi tengeren
Forenza.
lévô Cumberland, Szeren- Forett, 1. Erdök' oszt.
cse s/.iget , és más szigetek Forez , egykor Grófság , Ly
onnais Francz. tart. ban, a'
között vagyon , és a' melly
1578 -ban Forbisher révész- valóságos Lyonnaistól nyutöl találtatott fei.
got felé fekszik,és egyhegy
Forcalifuier , Forum Calcariláncz által válas/.tatik el az
um , (43э,58/ É. Sz. 230 31' Auvergne tart.tóI^Qmfdet
K. H.) vséskeriilet fohelye foglal magában , hegyes ,
also Alpes Franczia osztály- a' legnagyobb térségéf azon
ban , Laye fónál , egy he- völgy teszi , méllyen által
gyen , 2600 1. , bor , olaí , Loire folyó ide folydogál ,
jás selyem termesztéssel , és a' meliy 10 Francz. mfd
gyapju ез kalap fabrikák- hosszú és mintegy 4 mfd
kal , festésekkel , és bor- szélességü , termékeny,. fókészittésekkel.
képen a' gabonára és finom
Dorchheim, егоч vs, Bajor orsz- kenderrenézve;a' magasabb
ban , Hezat ker.ben , Wie- helyeken bor terem , a' heeent fónak Regnitzbe való
gyeken jó marha nevelés
béfolyásánál , termékeny
vagyon; találtatik ittgyütáiékon , ors/.ági türvény- mólcs is, fôképen Olasz ».
széknek és szamtartoságnak vagy is nagy gesztenyék ;
lakhe'.ye, 4i.5 h., ész2jol.,
fa , és érczeli , nevezetesen
tükör fabriltákkal, borkévas és koszén nagy sokaságM'íttésekkel , hamâisirfôgal. A' legmagasabb hegy' vessel , és gabonával > í'áláncz délfele vagyon , melly

— дбу —
Pilátus hegynek neveztetik.
olajra, drága gyiimölcsök
A' lakosok igen szeretik re és más e' féíékre nézve.
a' mesterségeket. A' keree- Forlimpopoli , vs a' Pápa birkedés jó divatban vagyon. tokáb. 5800 l.Ezen helység eAz egész Grófság most Loi- lébb azon forumok közül
re oszt.ban vagyon.
való volt , a' hol a' RomaForfar , L Angus.
iak torvényt tartottak.
Forfar,fh vs a* haaonnevüGróf- Fermentera , Ophiusa, Frumens.ban , vagy is Angusban , tária a' Pithiusi szigetekkozép , Scotziában , 4000 1. nek egyike, kis 3 mfóT hosvagyon lentermesztése és
ezuságu Spanyol sziget j egyolcs szövö széke.
lébb termékeny vala , de
Forges-les-Raux , helység Abó most a' korüljáró Afrikai
szabad rablók miatt se nen
Seine Francz. esztályban;
miveltetik, se nem lakatik,
Rouentol 9 mfdnyire , vagynak néki vas érezes forrási.
hanem bokrokkal fedve léForio , vs Nápolyi Ischia szi- vén vad szamarakat és kigyókat nevel.
geten, 7270 1.
Foríl , Forum Livii , (440 13/ Formentor , kis Spanyol szi■25" E.) régi és alkalmasint
get MallorcAnál.
ízembetüno vs 12000 1., a' Formentor . (Cabo de) Mallorrégi Aemilian útnál, kelca Spanyol sziget északí
lemetes völgyben , Ronca
hegyén lévô fok , 20o ¿8/
és Montone iók között,
1.5" К. H. és 39o ,57' 15" É.
mellyek Raveimánál egyeSz. alatt.
sülnek , 4 mfdnyire azAdri- Formiae , Hormiae , hoi most
ai tengertôl , Cesenatól 3
Mola C^asz orsz.ban , Ettöl
mfdnyire, fövsa egy hasonvette Cicero majorsága a*
ló nevü ker.nek Romagna
Formianum nevet.
tart.ban, Pápa birtokában. F ormiche , 10 kis szigetek , a'
Ezen vs 1 mfdnél többet
Toscánai tengeren, Toscána
foglal a' kerületében , széés Corsica között, Toscázaápen vagyon építve, széles^ hoz tartozik , és a" haláés szép utszáji és egy közönszoktól lakatik. séges piaeza vagyon, melly "Formosa, a' Chinaiakn.il Taiegész Olasz orsz.ban a' legOuan , Taiwan , . Fotkien
Chinai tart.hoz tartozandó
nagyobbak közül való. A'
eziget , a-' Chinai parttól
vs Püspök' lakhelye, mellyben a' kápt. tempi.a a' szép mintegy 30 órányi messzeségre fekszik, 22°-töl 25°-ig
Mária kápolnája miatt neaz É. Sz. 16 mfd a' hosszavezetes ; még más szép temeága , és 6 mfd a' szélessége,
plomok is vagynak itt. A'
egy hegy által két csaknem
vsnak vagynak viaszosváegyenlö részre osztatik ;
szon í'abrikáji ,
selyem
fonó f
és
sófózó he- nyugotira , melly a' Chinaiakhoz tartozik , és keletire,
lyei ; közelide büdoskóbámelly egy vad és szabad
nyáji is vagynak ; a' körül
nemzetségtol lakatik , ez
lévo tájékok termékenyek
csaknem egés/.en mezíteten
a' búzára , hüvelyes veteés nyomorult gunyhókban
ményekre , kenderre , lenIakik. A' Chinai részhez tar
re, izacsra, buzérra, ánistozandó fold mindenféle gara , koriándromra , köbonát éa gyümölcsöt raeg~
ményre , sáfránra , borra ,

terem, ü. т. riskását, гоszigetek között vagyon.
zsot , nádmézet , dohányt, Forró, Brenndorf, Feren, fa
pamutot, kendert,ananászt,
lu Erdély orsz ban alsó Feés általjában minden földi
jérvár Várm.ben , 140 üláh
noveyényt. Az érczek közül
familiák a' lakosi , vagyon
vagyon itt arany , ezüst ,
benne egy Görög eggy. és
réz , czinóbriom , koszén ,
nem eg^y. pléb. templom,
só ; az állatok közül : kevés
ezen falu több íoldes Urakbirka , kecske és ló, de anhoz tartozandó.
nál több szarvas marha , Forsta, Brühl Grófi urodalom
szarvas , majom, és tengeri
és vs Neisze fónakegyik szi
geten alsó Lusatziálían , Gunyúl , és egyebek között a'
Formosai ördögöcske, melly
beniker.ben , 240 h. és 1400
kedves falat gyanánt étetik
1. ítt van az ország Consimeg. — Több tüzokádóji
storiumainak , a' kolcsönözö háznak , és a' Cancelvagynak , meleg, a'tengeri
szelek által mérsékelt égálláriának lakhelye ; vagy on
ía , tiszta és világos levegöitt posztó , gyolcs, szönyeg
ie. Az 1782-béli Május holfabrika , selyem mivelés,
napi orkán és foldindulás
ló , marha , és len kereskeezen szigetet elpusztította ,
dés , serfôzôhàz. — Forsta
és 3 legnemesebb helységeés Pforten Urodalmak minket 40000 emherekkel veszdenestöl 1 2 □ mfdet foglaltett el. A' Chinai részen fönak magokban, és i3i6o la
hely Tai-Ouan.
kosi vagynak.
Formoso, (f'ok}, az-az: a' bors Forsteck , 1 Sax.
parton f'ekvó szép fok felso Forr, megerSsílett hellyet sánczot , néha pedig kastélyt
Guineában.
Fornelie , erôs vár , és igen
]elent.
nagy , széles , de még is sok Fori acera, v. James, Angol eheiyeken víz nélkül lévb és
róség Akra tart. ban az atisztátalan kikötö a' Minor
rany parton felso Guineá
ca Spanvol szigeten.
ban, egy hason nevü faluFornello , к is í'ó , melly kü- val , és sóbányákkal.
lombféle folyásokban Ná- Fori Amsterdam , 1. Amster
poly vson általfoly.
dam és Cormentîn.
Forno di Rivara,xs a' volt Doria Fori Apollonia , Angol Colonia
francz. oszt.ban 2180 1.
Axim tart. ban , az arany
Foro novo , francziáúl For- parton felaö Guineában , a'
noné , falu Parma és Pia- hason nevü fokon, szép ercenza egy. Herczs.ben.
dös tájékon.
Fori Augustus , èrôség Nesz
Forotimnn , 1. Idolos.
Forres , helység Murray Grófs.
tónál Invernesz G^ófs.ban,
ban kôzép Scotziában, egy
északi Skotziában Glenrriorésri kir. várnak omladékire völgyben.
vál , és egy közel levö obe- Fori Barraux , mind a' terliskussal , sok esméretlen fi>
mészet mind a' mesterség
által megerösiiett helység
gurákkal , mellyek azon
. gyözedelrnet képzelik né- Isère fónál, Isère franczia
hány Irók' bizonysíga szeoszt.ban.
rént, mellyet Malcolm Mac Fori Christiansburg , a' Dánusok' föhelye Afrikában Ak
Kennel h , Sueno Daniai Kira orsz. ban az arany pirl on.
rály eilen nyert»
Forrest-út , Siam és Mergui Fori de France , v. Fort Libre,
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Fort Desaix;, máskép Fort
Antilli szigetbe való bémenRoyal,Ci4° 37" 20' É.Sz. 63=>
ténél, világító toronnyal.
20/ •K. H.), vs esITkikötö
Fori Mortier
, a'" Rajnánáí
1 - • Marf
1. 9 I 1 fi
TT
• Í'Brisach'nál, felsö Rajnai fran.
tinique nyugotlndiai fran
szigeten , ama' nevezetes
oszt.ban.
Fort Nassau , 2 elébb Hollan, Fort Garnierrel.
Furf de Fuentes , ( 4<o g/ 2g "
diai most franczia erôség,
É. Sz. 27Э 4' 44" K. H.) köegyik a' Guineai arany par' sziklán épült vár az Adda ton felsö Guiñeaban Sa.fónak Commi tóba való
bu orez.ban , a' másik pebéíolyásánál , Lomb. Vel.
dig NeiraMolucki szigeten,
keleti Indiában.
Kirs
Eurf de la Brunette, erös hegy- Fori Nassau , Neu-Providence
Bahama szigetnek , és minvár Po volt francz. oszt.ban
den Bahamai szigeteknek fö
"Sort de V Ecluse , erös , és a'
hegynek egy kosziklájába vsa , é§ az Angliai Helytartónak lakhelye , több eröbévágott hely a' Rhone to
ségekkel és 1 kikotövel. Tanal, Ain francz. oszt.ban.
láltatik itt tôrvényszék ,
fort Desaix , 1. Fort de France.
fogház , dolgozóház , es a'
fort des Atinges , erös hegyvár a' volt Montblanc fran. legújabb ízlés szerént készített pléb. templom. A' töroszt.ban.
vényhozó , torvény kiszolFort des Bains , hegy-vár ke
galó , és itélo hatalom itt
leti Pyrenaeusi francz. oszt.
az Angol országi kórmányban , meleg érczes forrási
rend szerént foly , vagyon
vagynak.
itt egy gazdálkodó társaság
For/ Garnier, 1. Fort de France.
is.
Az itt lakók' száma
Fori 'James , James Anglus szi
1P01 eszt. 1599 fejér embegeten Gambia fóban kôzép
rekböl ,752 szabad SzerecseSenegambiában Afrikában,
nekböl és 3861 Szerecsen
8 mfdnyire vagyon a' fó'
sklávokból állott.
torkolatjától , a' mellyen
levo hajókázáson ö uiral- Fort Oranien, elébb Hollandiai,
most franczia erôség a' Terkodik.
nateMolucki szigeten, épperl
Fori Libre , 1. Fort de France.
a' Malayo fovsnál , mély
Fori Lichtenberg , also Rajnai
sánczokkal vagyon korülvéfrancz. oszt ban.
ve , 4 erös kobástyákkal ,
Fort Louis , 1. Vauban és Cevastag falakkal, gubernium
peroux.
Fori Louis, az elébb i francz.
épü'lettel , magazinumokmost Anglus Guadeloupe
kal , és szembetünö 0szigeten
rizettel.
Fori Lyck , keleti Prussziában Fori Rotterdam , 1. Celebes.
Gehesterii ker.ben egy szi- Yort Royal, 1. Fort de France,
geten Spirding tóban, melly Fort Royal, v. Anna Királyné
Teufelswerdernek nevezteerösege , Fetu orsz.ban az
arany parton felsö Guiñea
tik , erös magazinumai
ban Dänenstein hegyén ,
vagynak.
Fori Marlborough , BenkulenСар-Corson ez uralkodik ,
ben , Sumatra keleti Indiai
melly attól mintegy kis ora
íárásnyira vagyon , és móst
szigeten.
Fori Moro , kastély a' Havan
a' Brittusokhoz tartozik.
nai kikötönek Cuba Spanyol Fort S.Anton, kicsiny de szép
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régi várnak omIadéki,melfy
elébb Hollandiai, most Fr.
elébb a' Cáledoni Királyokfcastély , Axim tart.ban az
nak lakhelyek vala. Ezen
aran y parton felsô Guineátájék vád , íomános , es a'
ban, Axim vs felé.
Fori S. George , Nesz tó es In- régi emlékkovekre nézve
vernesz vs között, északi gazdag.
Skotziában , Muray öböl- Forte, erôség Piombino Herczs.
ben egy terigerôbôlnél.
nek eggyik föld esúcesán.
Fo'teventura^ Fuerteventurá ,
}. Maderaspatan.
(28— 29o É. S.) egy a' Cana
Tort s. Jago, I. Tete.
ri szigetek kö/.ül , 80 angol
Fort S. Louis , kis rendetlen emfd a' hosszasága , es 15 a'
roség a' hason nevü Seneszélessége, csak az északi ié. galszigeten kôzép Senegambiábán Afrikában , itt van
szén termékeny ,' 10000 lak.
vagynak.
Föhelye
a franezia
iraii^*1* General
v~
— Dire'
■ ^j*
—
— _ Oliva.
-te
Vtornak , más tisztaknek es Forth , Bodotria , eggyik a
örizetnek lakhelyek;
' legnevezetesebb
- -o
•
1van•
"If. • 1 - " ' 1
1folyók
J- / jL. Il kö.
nak itt magazinumok is.
zul Scotziában , 2 tóból ered
Senegal' torkolatjánál fek- Ben - Lommondnál Perth
szik.—' Innen sok hajók menGrófs.ban , dél-kelet felé
nek ki a' kereskedésre a'
foly, Teithet, Allanotj és
Devont í'elvévén , azutáa
folyó' mentében.
Fori S. Philipp t erôség a' Mi
egy széles oblón által a' Nénorca Spanybl szigeten , a' met tengerbe szakad.
Mâhoni öbülnek bémenete- Förtha ingbay-Castie , Oundle
helységnélvagyonNorthamIénél.
Fort
an Trinité,
m паче, vs
vo és
со kikötö
......
Marpton Anglus Grófs.ban , Matinique franc, nyugot Indiai
ria Stuart Királynenak uszigeten a' hason nevü öböl- tolsó lak, és1 elvesztése he
ben , vagy is a' Sz. Három- lye.
ság' ôblében , a* czukor- Fonore, fó Nápoly orsz. melly
ra, kókoszdióra, és gyapju- a' Principato Oltra' határin
ra nézve termékeny tájékon. az Apennini hegyekben eFort Urbano, erôség volt Reno red, és a' Velenczei öbölbe
oszt.ban Olasz orsz.ban.
szakad.
Fort Vauban , máskép Fort Fortrose , helység az ArdmaLouis ("48° 4.3' »" E.Sz.
nach' déli hegyén , Rosz
44х îo'' К. Я.) erôség Gies
Grófs.ban , északi Skotziá
Senheim Rainai szigeten, al
ban , egy kellemetes völgyeó Rajna franc», oszt.ban , ben , üjonnan fundált neegy hason nevü vskával ,
vélo intézettel.
mellynek 1182 lak. vagynak. Fortunat fa пит , Colonia, JuFort William v. Inverlochy , . lia fanestris , hoi most Fano Nápoly orsz.ban. Itt For
(56» 35' 4.5" É. Sz.) elsöazon
tuna Isten asszony tisztel3 erôségek közül , mellyek
tetett , és kis rév volt.
Invernesz Grófs.ban vannak, északi Skotziában , e- Forta , (¿a) kis erôs vs egy
hason nevü hegy' tôvénél ,
zen eroségek Glenmore völgyet keresztül metszik , va- Val di Demonában , Sicinevü vská
gyon egy hason
aasuiuievu
vnnaliaban.
jok LochLinsenél, melly csak Fos di JS'ovo v. Nuovo , kis vs
néhánv rosz gunyhókból
Apennini volt fr. oszt.ban,
¿11; e'meUett vagynak egy
Mayra völgy kózepén.
Foseólo i

foseólo , Monte Fo#culo , mona
Fusculus , kis, vs Nápoly
orsz.ban Ollra Hcrczs.ben,
a' Helytartónak lakhelye.
Fosen , Tisztartóság Drontheim Norvegiai megyébeu ,
nagy heringés lazaez í'ogás
vagyon benne.
Fosip , Germaniai nép , Chcruskusok szomszédi ;
utóbb a' Saxokkal 'egybeele• gyedtek.
Fossa Carolina, Károly árka,
az az: egy árok , mellyet
79.3 -ban
Pappenheimnál
Nagy Károly hányatott ,
hogy Altmühl allai a' üunát llajnával öszvekapcsolja.
Fosta Holt ana , Togisonus, kis
ió sí Lomb. Vel. K\r. melly
a' Velenczei öbölbe szakad.
Fussano , vs Piemonlban a'
volt Stura franez. oszt.ban,
Stura , és egy mesterséges fónál , melly azon folyót Póval öszvekapcsolja ,
14000 1.; vagyon, azon felül egy iellegvára , tóbb bor
készílo helye, selyem fonása és kereskedése. Ilt türtént 1799-ben egy ütközet.
Fvssato , vs Pápa birt. az Anconai Markban az Apennini hegyeken.
Fotse hit vs Sambre és Maas
í'ranczia oszt.ban 1570 1.
F ossombrone , Fons Sempronii,
vs egy régi megerösitett
hegy-várral Pápa birt. Anconai Markban , Püspükséggel.
~Eossumwerk, vashámor a Chri
stiania Norwegiai megyében , ágyúontü mühellyel.
Fostat , 1. Cairo.
5?o-tkien , tárt. Chinában , a*
klimája meleg , a' levegöje
tiszta és egésséges , a* lakosi szeretik a' mesterségeket ;
k«reskedik Japanba, Philippinakba , Formosába , Javába, Cambotschába, Siam41 ÜB. LEX. II. BAR.

Ьа 's a' t. A' tenger partokon igen sok halak fogatiiak , azután besózatnak ,
és az orezág belbt'iébe elküldetnek. Fö vsa Futschu-fu.
Fouchan , 2 fr. mfd hosszaságú
helység Chinai Ouan - ton
tart. ban , itt vagyon az egész ország' fô magazinumja; ilt sok selyem és gyolcs
materiákat , réz , vas , és
más érez portékákat készítenek , a' mellyek innen egész Indiába elküldetnek.
Fouesnant , vs Finisterre fran.
oszt.ban 2,570 1.
Fougères , Felicerial , (48э 20'
É. Sz. 160 22' К. H.), vs és
fóhely Ule és Vilaine fran.
oszt.ban , nem messze Nan8on fónak Couesnonba való
béfolyásától , 7300 1. bôrkészíto helyekkel , egy üveghutával, papiros malmokkal , marhával , irósvajjal,
árpa darával , mézzel, börrel, gyolccsal , flanérral és
kalapokkal való kereskedéssel. Közel hozzá egy érczes forrás is vagyon.
Foula ,, (i6=> 1.5' K. H. és 60O
12' E. Sz.) eggyik a' Schetlandi szigetek kózül, 3 mfd
a' hosszasága, 1 if% mfd a*
szélessége , tele vagyon raeredek kósziklákkal , a' lakosi 130. kik valami kevés
gabonát vetnek , és halakkal , halzsirral és tollal va
ló kereskedésból élodnek.
Ham az egyetlen egy kiszállás helye a' keleti részen.
Foul/joint , az itt születteknél
Youlouilou , v. Wulu Wulo,
( 17a 40' 20'' D. Sz. és 47a 20'
K. H. Páristól) , vs a' hason
uevü tart.ban Madagaskar
szigeten Afrikában , a* ke
leti Indiai hajósoktól gyakorta megkeresett kikötövel. A' körül lévô tájék
gazdag a' kókoszra , bambusra, naranesra, czitroiy18

í
- »74 ta, pizángfára nézve, koben vész el, a' Rómaiaktól
kivált Trajánus Cs.tól megver
, . legeloji
egelojiés
és marháji vagy
vagyerösittetett. S. István idenak , és a' íüvészekre, meg
jétol fogva Giletus francz.
ásvány vizsgálókra nézve
familia birtoka és ékessége
nagyon nevezetes.
volt. III. Fridrik hatalmá?our , fok Finisterre franrzia
ból Mátyás Király által keoszt.ban , nagy folyókkal ,
vés idö mulvíi kicsikartamellyek le Rez di S. Marzetojtt ugyan , de II. Lajos elnak noveztetnek.
Çuuragerberg , hegy gazdag estével í'elgázoll atván Ma
gyar ország , az idegen kézárany erekkel Fehér Várbftl ki nein menekedett II.
megyében Erdély orsz.ban.
Ferdinand Királyig , ki azt
Fourneaux szigetek , új Hollanegész ország helybehasyádiának délkeleti részén Au, straliában vagy ia déli In- sával G. Eszterházy ¡Vliklósdiában. Ezen szigetek Four- nak adta. Ettöl ujonnan
felépíttetvén , díszesíttetneauxtól , kitöl neveztetvén , megerosebbíttetvén ,
nek is, 1773-ban megkeresmaiglan e' tündöklö Hertettèk.
czegi íamiliának tulajdona.
Fowey , egy a' czin bányás váKiilônosségei •. a' Herc^egi
rosok kozzül Angliában ,
ház , a'fegyverés kincstár,
Cornwall Grófs.ban egy haa' ritkaságok és régiségek'
son nevü fónál, kihötövel,
gyüjteménye; a' tágas gaes pilchárd kereskedéssel.
bonát tarto épület , és a'
Y»yte > derék , Londonderyn
pinczék.
által fekvö tó Ulster
— ■ ~ - tart
—
¿' —
ban, Irlandban. Dirg vize Fiaknó, Forchtenau , helység
beléíolv
beiöle az észaaz említett vár alatt, Soj' , ..és1 ...1
■ <, . .
i. _ j
pronylól 2 1/2 mfd. Vulka
ki tengeröbölbe szakad
vizének eredeténél. F. U. aFracmont , 1. Pilátus hegye.
zon Eszterházy H. Lak. NéFraga , már a' természet tol emetek , kat. Nevezetes ben
rÓs vs Cinca fónál, Aragone a' H. Eszterházytól építnia Kirs.ban Spanyol orsz.
ban , hegyes tájékon fek- tetett Szerviták klastroma
s'zik , 2 plébán. tempioma és pléb. temploma 830 lak.
Framlinglium , helys. Ore fó'
és klastroma vagyon.
forrásánál , Suffolk Angol
Fmgant , 3 falu Karinthiában,
Grófs.ban, egy dombocskán
rézbányákkal, érczes forrásokkal , és büdöskö fabri- igen kcllemetes helyen , ré
gi kasl éllyal, felséges tempi,
kákkal. (Nagy Fragant ,
mal , és rézbányával.
külsö és helsö FragantJ.
Fragneto , vs Terra di Lavoro Franc, egy franrzia livre, v.
23 1Уr'6 kr. Bécsi bees szetart.ban 2210 1.
Frain, Frayn , helys. Morva rént ; Decime, egy franknak t ized része , vagy 2 Sous
orsz. Znaymi ker.ben , Ta
ya' bal partján 111 h. 790 a' régi pénzben , 7 ij'5 filler,
1. pléb. tempi.mai , major- v. 2 kr. és i ij~4 filler; Cen
time, egy franknak század
ral , és szép hegyvárral.
Fraknó, Forchtenstein , Forl- része, az elébbi pénzben 1
nánszky , Fortnava, vár So2/5 deniers , kovetkezésképron Várm.ben , H. Esz
i¿ centimes ----- 1 sou. Mil'
terházy ettöl nevezletik :
lime , egy franknak ezered
Eredele a' Pannonok' idejérésze , régi pénzben nena

tes/, még 1/4 denîert. — Más
idegen pénzek' relatziójaaz
Ú] franc zi a frankhoz e' követke/.endoképen adatik elo
Angliára nézve 3 1 Schilling
(Sterling)----- 1 frank, 23 cen
times; e^y .çschillin'gbôl álló
к о г o na ------ 6 frank,' 16 centi
mes ; 1 font. Steriingx« 22
frank, 30 centimes. Austriára nezve : 1 tizkrajcy.áros
----- 44 centimes; 1 Császári fo
rint === 2 frank, f*3 cent ¡mes ;
1 vert taller--- ,5 frank, S7
centimes. Elébb Hollandiára nézve: 1 St über -- 6,5 cen
times; 1 for. ----- 2 Frank , 17
centimes; îarany ----11 frank,
61 centimes.
Hamburgra
nézve: 1 Mark Banko vagy
Lübsc.hi.-r 1 frank , 90 centi
mes; iMark couranl.-i.-ifrank
¿5 centimes; 1 markDani.sí h
--^9,5 centimes. Spanyol orsz.
ra nézve: 1 Piast er ----- ç frank,
44 centimes ; 1 riégy Realból
álló Pe/.eta --.-= 1 frank, ifi cen
times ; 1 Real de Vellón 29
centimes. Helvecziára néz
ve: 1 tíz Bat/enböl alio Bei—
ni Livre ------ 1 frarik, 52 centi
mes; 1 tizenüt В itzenböl
álló Baseli for. -'--2 fr. 22 cent.
1 nepyven Schill ¡ngb&l álló
Zürichi for. ----- 2 fr., 39 cent.
Orosz Birodlra nézve: 1797
eszt. elölt i s/.á/. hopekbol
álló Rubel —-4 fr. 5 cent.;
1797 eszt. fo£va г rubel »»« 5
fr. 71 cent. Elébb Piemontra nézve: 1 hat lirából al
io Scudo ----- 7 fr. 17 centimes;
1 lira------ 1 fr. 20 cent. Svecziára nézve: 1 tí/. Oeroöl ál
ló darab --■ 70 cent.; i neirvven nyolcz schillingböl álló
vert tallér---- 5 fr. 79 cent. To
rek Birodalomra nézve : 1
Para- --5fr. ; 1 Piaster«» 2fr. ;
1 I rispare- --5fr. Elébb Velenczében 5 1 Lira.---.- 1л cení . ; 1
tíz Iiraból álló Talero -----i fr.
go cent.; i tizenkét lirából

:75 —
álló Scudo (> fr. 33 cent. ;
Eszaki Amerikár^ nézve- •
New- York ban és más hol Í3
1 fontSterling-«= 3 fr. 82 • ent.J
Pennsylv ániában és más hol
*--*i4 fr.8o cent.; Virginiában
és más hol
1 9 fr. 7 cent.;
déli Carolinábai)------24 fr.
Françoise \1а) , vs Tarn fónál,
Lot francz. os/.t.ban, 3200 1.
Francavilla, vs Terra di Olranto tart ban , moo 1.
Francavilla , vs nem messze a'
hason nevii fótól ValdiDemonábaji Siciliában.
France équinoxiule így neveztelik a' franczia déli Ame
rika.
Franche-Comté, Pelso-Bur?undia, elébl) Gróis. Fran'zia,
orsz. nak dél keleti részélen,
Helvetzia' határin , Burgundia, Campania, Lotharingia , és Alsatia kozcitt;
47lQmfdre terjed mellyben.
a'revolutzio' idejében több
mint i millio ember lakott.
A' klimája mérsékelt , de
még is nagyobban hideg
mint meleg, fôképen a' hepyes tájékokon. A' folde alkalmasint nedves. A'legnevezetesebb fók ezek : Saone,
Oignon , Doubs, Dain v.
A in , Louve 's t. m. Ezeii
tartomány hejryes, a' feneke nagyobb részént köves ,
de mégsem terméketlen. Az;
egész tartomány rónára és
hegyesre osztatik ; amazaz
északi, emez a' déli részét
foglalja magában.
Jura
magas hegye itt az ágait kiter)çszti. A' lmlömbféle helyeken megtermi a*
kendert , a' bort ,' a' ffyiimölcsQt, és a' fát. A' marha nevelés }tt neyezeles. A*
lesrjelesehb ftsványok vas és
sô4. Az itt lévft serér;y lakosok haszonhnjtó kereskedést üznek a* hazai termétiekkel. Ezen lart. most 3
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i, m. Doubs i Jura, esfelsß
Saône oszt.okra vagyonrészelvte. '
Francomont , 1. Verviers.
J?mnelia orsteig , la France,
Frankreich, Gallia, virágzó
hatalmas Kirs. ; egykor Csáezári birod. Európában, foldünk' észalti íelén a' nu'rséheltt éghajlatnak déli részén, legszebbik egy tart.
fylpstani nevét veile a' német
szármozású Franhi
ïiemzetséglol , luit а' К. Sz.
utan ütödik százaclban történt költözködes alkalmatosságával e' lak helyet magolmalí tulajdonították. Ré
gi neve a' Celta nemzetbéli
Gallusoktól , mint birtoliositól , eredett. Felvszik az
Ése. Sz 42o - 5i°- ig; a' K. H.
1.3o—25°-ig.Határi északról:
az Eszaki tenger , E.Belgyiom , es a' N. Británniai csatorna ; ny.ról : az Atlanti
tenger, ésSpanyol orsz. , délröl a' Spanyol orsz. és küzép
tenger; "Reletrol Sardinia
orsz. Helvetziai frigyes i art.
ob és Rajna vize.— Nagysága
mintegy 12000 □ mfd. Fülde többnyire hegyes , küves , homokos , de szép r<5na, 's kôvér agyagos is.
Legmagasabb hegyei : határin a' Havasok ; Montbanc,
legmagasabb begy az ó világban 14676 lábr.yira emel-.
bedett felebb a' tenger szinénél ; utána jonnek a' Ju
ra hegyei naphelet felé. Ezek közül Reoulet 5310, Dole
5076 lábnyi Nyugot-i határin
esnek a'Pyrenaeusob; melylyeknek legmagasabb rsuesob a'Montperdu, 10578 lábn,
íelemell edésst 1. Belsft tájékin : Cevenn hegyeb, és Au
vergne hegylánrzok , ézek
küzt Montd'or 6000, Cantal
5904 lábnyi magasságu. A'
wasgui bére zek (les Vosges)

Ezek kö'-ül Boich 4320 láb
nyi. Ide járúlnak az Arany
dombok is , 's a' t. Nevezetesebb fokai: La Hogue ,
Cap de la Chèvre , Cap Si- ,
oie , Lardier ; 's Corsiluiban
C. Corso. — Folyókkal Franczia ország bír igen számosokkal , mintegy 6000 nagyobbakkal és kisebbekkel,
mellyek azt keresztül folyák. Az északi teagerbe
íulynak e' halar vizei Raj
na , III, Nahe (Saar), Mosel
( Meurthe) 's a' t. ; Maas
(la Mense), Sambre, Ourthe , Ruhr vizekkel. Scaldis
(Scheide, Escaut), Aisne,
Scarpe, Lys vizekkel. A' Britanniani csatornába ( la
Manche) folynak : Somme,
Sequana (Seine) , niellybe
folynak jobbrólAube, Mar
ne Oise ; balról: Yoneés Eu
re.
Az Atlanti tengerbe folynak: Loár (Loire,
Ligeris), jobbról Nièvre,
Loir, Sarthe, Mayenne; bal
ról Allier, Loiret, Cher, In
dre , Creuse, Vienne, Sevré
Nantaise , vizekkel. Cha
rente parti fó. Garonne,
melly Pirenaeusi hegyekböT
eredvén, Dordogne fóval egyesül , és Gironde nevet
vesz fc-1; jobbjáról Arriege ,
Tarn, Aveiron , Lot, Dor
dogne, Correze; balról Gers
vizekkel szaporodik. Kozéptengerbe folyók : Rhodanus
( Rhone), jobbról Ardeche,
Gardon ; balról : Ain, Saône,
(Doubs) Isère, Drome, Du
rance vizekkel egyesül. A*
partobon
Atlanti
tengerbe folynak még Orne Vi
laine , Sevré, Nortaise, Adour ; 's a' kôzép tengerbe:
Hérault, AudeésVar vizek.
— Mesterséges vizei : a' nagy
vagy is déli ( máskép királyi Languedoki ) csatorna ,
melly
a'
kôzép
ten-

gert az Atïantikummal egy2) Pirenaeusi hegyek alat^
gyesiti ; a' Briarei , és ÀuLangedoczia Navarra és Pi"
reliani С Orleans ) Kanárenaeusi hegyek kozttGui"
lis , melly Sequanát és Loi
enne С Guyenne), és Gaseo"
ret kapcsol ja öszve ; a'Bour- nia: л) Pirenaeusok alatfc :
gosrnei, vagy Dijoni ka
Fel. és al. Pirenaeusi. b)
nális , Saône , és Yone köGaron, és ennek mellékvizött; a' kozépsó v. Charlaizei : Gers, Girond, Aveiron,
si kanális Saône és Loire
Lot, Lot és Garonne, Ccr.
köztt; a* Capronnei, 's Bourreze , Dordogne ; c) Chu
digoni kanális Aiguesmorrent fó : Charente , és al.
tes és Rhone, kö/tt. Az ész.
Charente, d) Vienne folyó :
ésN apoleoni késziiletlen. TaFel. Vienne ; es. a' tenger
va egy nevezetes : a' Bour- parton Adour vize jobb í'egeti ; mocsári , vagy viz állöl : des Landes (telki) Delási nincsenek. Levegöje: a'
parlraánok. — .3} Orieanh«gyes tájékokban kemény
nois , OrleAni tart. Loire viugyan , és a' déli tájban fojzének két partjain az Atlan
tó meleg; detöbbnyire merti tengerig :
a) jobhra:
Nie/re, Loiret, Cher, Loir
sékeltt és egésséges.
és Cher, Eure és Loire, In
F e l o s z t a t á s a : Fran oz.
dre , Indre és Loir, Sarthe ,
orsz. változása elött 17 tarMayenne, Mayenne és Loire;
tományokat foglalt raagjbanEurópában;a'váltpzás olbalról : Sevré, Vienne és
Vendée ( Vandée az Atlanti
taDepartmánokra vagy os/.t.
tengernél ) Depart. nok. ~—
kra részeltetik niellyeknek
igazgatója egy Prael'ectus ; 's
4) Bretagne ( kis Britannia )t
a' csatorna v. tenger s/.ominden Depártmán Aronrossága és Atlanti tenger
dissmánokra , vagy kerüleköztt: Al. Loire , Ille és Vi
tekre, szint annyi V. Praelaine , Morbihan (Tengerfectusokkal ; az Arondissrnánok pedig Kántonokra
part.) Finisterre (foldvég),
tulajdon Mairekkel. MindeÉszakparti Dep. — 5) Au
nik felosztatást egybe fogvergne COverny) v. Pays bas
lalván , ésa' Párisi békülésFelsô Loire körül: Puis de
nél fogvaFracz. orsz.tól, elDome , és Cantal Dep. т- 6)
választatott t Belgiomi ,
Champagne (Campánia") és
Sardinai, Olasz, Rajna mélBrie Feíso Seine körül : Fel.
leki és Német tart.okat ki
Marne, Marne, Aube, Yon
ne, Ardennen (Nagy erd fis )
hagyván , az oszt.ok a' tartományok szerént e' követDep. — 7) Isle de'Franre kö-'
zép Seine körül -. Seine, Oi- <
bezök : 1 ) A' Pirenaeusi hese, Seine és Oise, Seine és
gyek' mellékében Rhone viMarne , Aisne Dep. — 8)
7-e és kôzép tenger , Garon
Normandia : al. Seine körül:
folyó és Atlanti tenger
Jtozt: Langedoczia: a) Rho
Eure, al. Seine , Orne, Cal
ne mellék vizei : Ardeche , vados (Hegy. ) Canal Dep. —
és Gard; b) partvizei: Hé
9) Picardía és Artois, Som
rault és Aude ; с) Garon fó
me vize körül : Sómme és
Calais ten. szorulat Dep. —
és ennek mellék vizei. Fel.
Garon, Ariege, Tarn; d)
ло) Lotharingia Mosel vi/.o
He^y' kôrnyéki: kel. Pire
körül: Wasgau , Meurthe ,
naeusi és Lozère Depart. — Mosel, és Maas Dep. il)

— »7
Alsatia Rajna es 111 vizek
Jiörül: fei. és al. Rajna Dep.
■— 12) Franche Comté Jura
begység körül : Jura , Fel.
Saône, 's Doubs Dep. — 13 )
Bourgogne Saône vize és Aтапу hegyek körül: Arany
domb , Saône és Loirei, Ain,
és Lemani Dep. — 14) Lyonnois Rhodanusjobb partján: Fel. Loire , Loire,
Allier, és Rhone Dep. — 15)
Dauphiné ал Alpesek alatt,
4s l>ál Rhodanus partján ;
Fel. Alpesi, Isère, és Dro
me Dep. — 16) Provence ,
a Rhodanus
torkolatjáHál: Rhone kifolyási , Var,
Al. Alpesi, Vauc lusei (Duranze vize jobb partían )
Dep. — 17) Corsika Szigete
a' kô/.ép tengeren : Liamonei Dep. — A'Languedo'-zia
770 □mf'd 1,7800001. A'Guienne és Gascognia 1746 Q
mfd. 3 910000 1. ürleannois
1,526 □ mfd 3,,572000 1. Bre
tagne 6.39 □ mfd. 3,500000 1.
Artois 84 □ mfd. 320000 1.
Campagne 45oQmfd. 1,1 97000
1. Isle de France 558 □ mid.
2.322000 Normandia 588 □
mfd. 2,0 0000, 1. Piíardia
CPoitu) 198 □ mfd. 616000.
Lotharingia З78 □ mfd.
1,28000-1 1. Alsatia 170 □mfd.
700000 1. Franche Comlé 277
□ mfd. 680000 1. Bourgogne
483I. mfd.i ,o730ooQLyonnois
845 Q mfd. 2,018000 1. Dauphiné 368 □ mfd. 7,50000 1.
Provence 413 □ mfd. 800000
I. Corsika 174 p mfd. 167000
1. Ide járúl Avignon és Venaissin Grofs. 40 Q mfd.
200000 1. 'S igy Francz. orsz,
liak Europai birtakaiban
2,5,68,5000 lakosi számláltatnak. Francz. orsz. birNyug.
Tndiában több Szigeteket
mint Martinique, Guade
loupe, Desiderade és Marie
Galante, St. Lucre szigete

ket , külombféle kereskedö
helyeket Barbaria szélein,
Senegambiában , Guiñea
ban ; némelly szigeteket Afrikában mint Senegal és
Goree , Franczia és Réuni
on : nem külömben Asiának
napkelfcti partjain is, vagy
is Ostindiában némelly ke
reskedö helyeket, déli Amerikában Cayenne és Guiana;
Esz. Amer. ban Miquelon és
Sa. Pierre szigetehet. Ezen
birtokiban 1,123000 1. szám»
láltatnak.
L e V e ï ô j e : déli részén
42 —480 E. S/.. Parí i tartományiban Januarius végével
már tavasz van, 's tart a'
nyár Septemberig; az ôsz
essös; a' tél csak nem állandó tavasz. A' kôzép tenger
partjain az ido , a' hatalmaskodó szelek miatt igen
változó. Nimes vsnál nem
messze Rhone torkolatjától , gyakran a' 24—32o héséget 4—8° hideg váltjafel
R. mértéke s/.erént ; néha
6o°-ról a' nullán alól l20-ig,
meey felfelé. E' változásAprilisig tart ; . ezután fojtó
hévséglépbé. Legmérsékel-.
tebb a' levegü Toulon körül, hol 3—4 héttel minden elöbb érik meg: a* na-,
rancs fák a' szabadon is gyümölcsözneli ; illyen a' levegö ' a' Hieri szigeteken
is. Északi részébeft 48—.52oig : a' tavasz Martzius és A-»
prilisben nyilik ; a' hévség és
hideg nem nagy ; Paris körül 49o alatt a' levegö gyenge, keüemetes, és termeszto;
gyakran nedves , de ritkán
fagyos , legfelebb is 27°-ig
emelkedik a' nullán felül ;
azért itt a* hó és jégesso
ritka. Rajna tajékában igen
szép , és az Eszaki tenger
körül igen változó az ida
járás. — Termései : Asvá-

nyokból áltállyában e'nembéli nyereséffe Francz. orsz.
évenként 36,000000 tallérjiyira becsiiltetik. Aranya
van Rajna és más vizeíben,
es Lozère hegyeiben. E'üst}e : az Eszaki part. Fei.
Rajna és Orne Dep. Reze kevés (6000 mázsa ), Rhone
(Chassy ésSt. Bel.) Fel. Pyreneusi, Fel. Alpesi, Fel.
Rajnai Dep.ban.Vasa( mintegy '¿,40000o mázsa) Arrière
(Foix) Ourthe, Rajna, Ardennen , Sombre és Maas
Dep. ban. Olma (mmtegy
2,5000 mázsa) Es/.ak parti,
lile és Vilaine, Wae gao, Fei.
Rajna, Isère , Loire , Ardeche, Pireneusi Dep. Eleven
kénesoje miolta Donnersbergi Dep. tôle elszakadt ,
megfogyatkozott.
Zinkje
(mintegy 60000 mázsa. )Ourthe és Ruhr dep. Piskolcza
(1500 mázsa) Creuse, Can
tal, Fel. Loire, Allier, Ven
dée Dep. ban.
Márványa
ltel. és nyug. Pyreneusi Dep.
Smaragdja Fel Alpesi (Autun ) , Sója Jura (Salins),
Meurthe, Al. Rajna Dep. ban
vizi sója Normandiában. Asványos vizei Rhone torkcrlat.i (Aix i, Fel. Alpesi (Gap),
Fel. Pyreneusi ( Bagneres )
Fel. Saone (Luxeil ), Wasgau (Plombières) 's t. Dep.
ban.
Vannak porczellán
folde, foszlókove, kristálya , jáspisa, agátja 's a' t.
— A' nbvevényekbôl : fôkép buza (melly a' Francziáknak többnyire kenyerek ) terem fökep Seine
körül, Rajna és Eszaki környekekben ; tönköly Rajna
mellet , kukoricza a* déli
tájékokon. Zöldsege terem
minden féle , ésigen jó szerü. Gyümölcse ( Almája,
kôrtvélye 's a' t. ) Norman
diában, kis Britanniában , 'a

Rajna mellékén; naranrsa,
czitroma gránát almája ,
baraczka, fügéje 's t.ef. Pro
vence tart.ban ; ugyan itt
olaj és szeder fája is nagy
számmal; dohánya déliés
északi részeiben ; bora böven ; leghiresebb a' Campániai (Yonne), Biirgundiai és
a' t. Muskatál bpra éz a|ró
szoleje Hérault Dep. ban.
Polgári változása elött 12
milliom forintnyi bor hor-1
datott ki Francz. orsz. bol.
Répája legnevezetesebb Provencében ; kék festofüve
(Waidj Languedocziában.
Krapp füve Al. Rajna, Rho
ne tork. és Garonne Dep.
ban ; kendere terem csak
nem mindenütt; lene ishcllyelhellyel. Fával bövelkedik Orleans, Ardennen,PyT
reneusi, Wasgauf/ Al. Rajnai
tart.ban,'s a' t. — Allatokban
szarvas marháji mintegy
6,084.560 darab tenyésznek
kiváltképen Bretagne, és északi tart.ban. Malmaisonban számosak voltak a'Svájczi tehenek. Juhok 1802-ben
39 3oooooszámláltattak.Megnemesültek (Merinos) találtattak Malmaison Ram
bouillet, Pompadour, Fel.
Vienne, és Perpignan urodalmakban. Jelesebb lovai
vannak Normandiában és
Bretagnéban , de nem elegendô. Ôszvéri és szamarai
Auvergne, Provence és más
déli tart.ban. Kecskéji Au
vergne hegyös tart. iban és
Corsikában. Sertvési csak
nem mindenütt. Vadállati:
vannak medvéji , farkasi ,
havasi és vad kecskéji, murmutéri Delfinatusban , éa
más hegyekben. Tyukjai ,
kivált' gyöngy tyulrjai, sralambjai Normandiában, Guienne és Langedoczia tart.
ban vadkácsáji, ludjai *st.

«f. csak nem mindenütt. Ha
la mindenféle böven; selyem bogara i és méhei is,
de s/.ükebben.
L а к о s i legnagyobb részént tulajdon Francziák,
(bik Gallusokból, Römaiakból , Frankokbúl és Brittusokból elegyedtenek öszve;
ltülombfélekép, szóllanak
Patois (alkiejtés szerént )
1 Proven'cei szóllás , és Vaski
kifejezés « szerént ;
némellyek pedigBretagnei szó}árás szerént , 's a' t. Némellyek kevertt németül is
beszellenek Rajna bal part
ían. Mások pedig Flandriai nyelven (Flamlándisch )
TalálUoznak zsidó lakosok
is. Francz. orsz.nak vannak
több mint 2000 vsi, 1200
mvsi, és' 1,50,0:0 falúji. Fö
vsa Páris 630000 lakosokat
számlál. 150— 100000 lak.kal
2; 100—50000- ig 4: ,50 — 40000ig í; 40 — 30000- ig 4; 30 —
20000-ig 7; 20 — 15000-ig 5
vsokat ssíralál. Kézi rniivei
ésfabrikáji hiresek, a' Párisi és más vsi órák és czifraságok (Bijouterie Waaren),
mellyek esztendönkent 9
millioforintokat hoznakbe;
a' fegyverek (Tall és Sz. Etienne *?sban), ágyúk (Perpiffnanban ), Porczellánok
( Párisban és Sevresben ) ;
Tükrök (Párisban és St. Jo
bin vsokban);a'Lyoni arany
és ezüst verések ; a' Langresi és St. Etiennei kések ,
külombféle fazék edények.
A' francz. csipkék, gyolcsok,
battisztok , külombféle pamut portékák és papirosok
is nevez*ítesek. Különöseka'
Lyon , Tours és Nismes vsi
selyem, és gyapjú materiák,
selyem harisnyák, kalapok,
posztok , bársonyok, az atlasz, tafota portékák, pántlikák ; a* módi e§ fejékeeíto

ruházatolt, millyenek a' vírágok, szalma kalapok, nap
és esö-ellenzok 's t. ef. Börr
likôr és más égett bor szagos és kenô szerek készitése
is jeles Francz. országnak.
1789 ben 69 milliom forintokat éro gyapjú dolgoztatott fel ezen orsz.ban; 30000
szövö szék foglaliftoskodott
bársony atlasz és tafota;
20000 selyem harisnyâval;
12000 pántlikával ; 2,5 mil
liom forintokat éro selyem
dolgozatott fel, és 6 milliomnyi bör , 'э a' t. Kereskedése : a' belsö sokat nyert
a' számosabbúlt utak által; a* külsft egykor igen,
messze terjedett: ki hordott
bort, eczetet, likört, olajt,
mandolát, külombféle marhát , kivált ëszvéreket ;
posztót (6 milliom for.nyit_)
gyapjú portékát(5 milliomnyitj kartont, gyolcsot
(6 1/2 milliom nyit); batt s tot ( csupán 2 milliomnyit)
arany és ezüst poszomántokat , selyem harisnyákat,
és külombféle portékákat.
1787-b.kezi müvei 31 1,472000
a' fabrikatumí 231,132000 és
ôszveséggel 542,604000 frankokra , mintegy 2,50,000000
forintokta becsültettenek.
Béhordott : külombféle érczeket köszenet. , üveg por
tékákat gabonát fát pa mutöt selymet, gyapjú t, lent
és kendert. 1787-ben mint
egy 200 mili. nyit. 1788^ Koloniai portékákat ( kávét ,
czúkort füszerszámot orvos
szereket 's t. ef. ) 42 millio
foréntokat érüt. A' kereskedés elftmozdítása végett
Nemzeti bank , és kereskedési Kollegiumok áhittattak fel ; 's külombféle révek nyittattak : nevezetesebbek a' kanálison Boulo
gne, Dieppe, Havre, Sz. Ma

ló , az Atlanli t engeren, Г
orsz.; nem külömberi több
Orient la Rochelle ., Bor
vsokban tudós társaságokat
deaux, Bayonne,a'kôzép ten
is. Ezeknek eszkozlésére nederen : Port Vendres, Cette, vezetesek a' Nemzeti és kü
Marseille , . 's a' t. Belsö kelönös könyv*, réçiség , ritreskedési vsok , Strassburg,
kaság-tárok , Museumok,
Paris, Rouen, Nantes, Lyon,
kertek 's a' t.
Beaucaire , Aix , Nismes ,
Országi á sa : régtôl
Montpellier, 's a* t. Pénzei:
fogva a' Király' és Rendek'
Fr a n к i oo Cen t im es, E< u*.-- 5
hatalmában állott.i792-ben
fi-ank. Aranyok 20—4ofrankoztársasággá 1804-ben Csákok ig.
száriMonarchiává változotf,
Religyiója
legna- . mellynek feje Ion N¿ipoleon
gyobb részént Római KaBonaparte , meghatalmatnolika ; némelly részént
zottjai voltak a* Senatus ,
Reforrnáta (Hugenottes), es
Status tanács , torvényhohellyel hellyel, Augustana
zó gyülés , es a' küldöttetvallásis. Minnyájan egyentck Kamarája ; külömbfele
Torvénytáblák •, föhivatalo polgári jussokkal birnak,
Paris , Lyon, Besançon,
loJ'.on kí viil. 1814-ben Fran,
Toulouse, Bordeaux, Bo
orsz. az elôbbi Királyok o- rokosét XVIII. Lajost elfourges Tours , Rouen vsokban Ersefcek vannak , 60
gadta, 's Királyi áüapotPüspökekkel eggyütt. —Tujára, Constitutiónál l'ogva , visszatért ; a' régi és
domány es mesterségi állaúj nemes rendeknek helytpotja : 1) also iskola van
adott. Huzomos hányatta. minden helyen legalább
tása után még maig1 egéegy ; 2) felsö iskola (Gym
nasium) számosan ; f'ö tu- szen le nem csillapodott ; azért belsö intézeti elhatádományi Iskola (Lyceum)
rozatlanok. 1804 Franc/.ia
45 számmal. Ezeken kivül
vannak igen sok különös ,
orsz. jövedelmi 800 , költscnem országi tanító szergi 762 milliom frankokra
zemények , Francz. ország számláltattak. 2000 millió
adosságinak inlereséül járszámlál ezen kívül tulajdon
tanak 69,140461 frankok.
tudományi.ColIegiumokat,
XVI. La jos Király alatt az
Akademiákat, éstudós tárország' adóssága ,522o milsaságokat. A' Párisi 19 taliomra nevekenett. Azutolgokból álló tudományi Fr.
só zendülése által ismét naCollegium 32000 tallérba
gyon neveltedett adósságikerült esztendônként. Tornak száma, a' külso hatalvényt tanító Akademiák 8.
masságok' háborúra tett
orvoslást 3. haditodomákôltségeinek , és minden
nyokat tanítók 5 számmal
voltak. Tovább természeti hátráló fizetések nagy szá
ma által, mellyeknek meghistoriát , keleti nyelveket.
téritésére koteleztetett.iSn.í
régiségeket tanító; képfestést és faragást , építést , . ben 593 142 före menta* ?/.árazon hadi ereje ; ,5.3 Linia
foldmérést , ut és híd 'csinálást, muzsikálast elômoz- haiókat 20 fregátokat 's a' t.
dító, vakokat formáló A- számlált, és 28 katonai Di»
kademiakat és szerzemé- visiókra osztatottfel. Most
mind a' két rendu erejének
nyeket is számlál Francz.
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•
ujonnan formálásában fog Frankenberg , tápláló mezö
lalatoskodik. Hosszas szám
vsa Bajor orsz.nak Szalzachi ker.ben egy várral.
kivettetése után a' három
liliom Francz. ország' czi- Frankenberg , vs , 's fóhelysémerében a' sas' helyébe Ié- ge egy hasonnevü Marburgi kerület' kantonjának fel.
pett ismét ; a* Lajos és Sz.
Hassziában, Eder vize melLélek rendje ismét beesre
kapott ; a" becsület rende lett, két templommal 1 Ispitállyal 2j|oházzal és 1500
megtartatott , de a' Reu
i. hajdan jól birta magát t
nion rende eltöröltetett. A'
most hanyatló-félben vaKirálynak titulusa: Legkegyon. Nem mesezére tole \pz
resztényebb, vagy az Anyaóra járásnyira Geismar te
szentegyház elsö szülöttje ,
lé fekszik egy türhetó has-zFrancz. orsz. és Navarra Királya , 's a' t. •»
nú ezüst , réz , és ólombánya hozzá tartozandó hajTranctia sziget , 1. Isle de
lékokkal : ezek esztendöt
France.
által 300 mázsa veres rezet,
Franeker , nyiltt vs Harlingen,
és Leenwarden köztt levó
és 150 —200 mark ezüstet ,
és egy kevés ólmot adnak.
vízcsatornánál
Friesland
tart.ban , az ész. Belgiom- Frankenberg , A' Szász Királyság' Ércz hegyikerületének
ban , 400 h. , 3890 1. egyUniversitással ; és jeles füvész
kis vsa, egy dombon, melly
alatt Tschopa vize elfoly ,
kerttel , mellyek 158.3 fun1 1/2 mfdnyire Chemnitztol.
dáltattak. A' vson kivül
vannak sok sütö és tégla399 _h. 's 5000I. számlál.Egy
szép templommal , és pakemenczék , mellyekben
mut fabrik. , melly. 1,58.5
kékre máiolt ház fedöcseeszt. Brabantból ide hozarepek készíttetnek , és ki
tott , és egy bör fabr val
hordatnak. A' hajózásnégy
díszes. 1712 és 1715 eszt. a*
csatornák által könnyebgyúlások által nagy károbítetik.
kat sz envedett.
"Frankenau , kis vs , és föhelysége egy hasonnevü Mar- Frankenburg , Bajor ország'
burgi kerület' kantonjának,
alsó-Duna ker.tének mvsa,
Herczeg Khevenhülleri kasmelly felso.Hassziában egy
dombon fekszik.
téllyal , és Plébániával.
Frankenau, v. Frankenhausen,
Nem messze tole láthatók
Hohenlohe Schillingsfdrsti
az aggHofbergivárnak omHerczeghez tartozó Bajor
ladékai.
orsz.ban fekvö nagy mvs : Franken/eis , abó Ens alatt va
melly Schilligsfürsttel öszló Austriának mvsa, a' 'Béve épülve és ugyanazon polcsi erdó alatt lévo negyedgári tôrvények által igazben , Natter hegye mellett
gattatik. Az itt való Plébátöbb elszórtt házakkal.
nia Evang. vallású , noha Frankenhausen , Schwarzburgsok katholikusok is van
Rudolstadi Herczegség' vsa,
nak. Minden fabrikások,
Wipper vize* eggyik ágákézmívesek , 's vidékiek ¿
nál, 635 h. 2930 íak. jó Iskik itt telepednek , nagy
kolával , jó , és a' Polszabadságokat
nyernek ;
gárok örökös birtoka alávetett só bányával ,
és
nem messzére innen ered
a' Wernitz vize.
alabasztrom vágóval a* vi-
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dékében.
. lyek kozül Iegtöbbekre 250
Yrankenmarkt , Bajor ország hordók tétetének) ,. az ott
Salzachi kerületének mvsa,
készült mívek elhordatáés országi torvényszékésára.
nek helye, Vöckel vize mel- Frankfurt , fö herczegség a'
lett , dekán plébániával volt Rajnai szüvetségben ,
és Pósta házzal.
állott ezen HerczegségekFrankenstein , (50^ 32' 30" E.
bóh Aschaiïenburg, Frank
Sz. 34° 4-9' »5" K- HJ Sil¿" furt , Fulda, Hanau 's a' t.
zia' Mürsterbergi Hercz.séés szint' annyi hasonnevü
c-ének ker.ti fö vsa. ,598 h.
osztályokra osztatott el. 88
4040 lak. kath. Plébánia
□ mfdön számlált 296000 1.
templommal, Dominikánu- Fö Herczege volt a' Némel
sok monostfcrával , pos/.tó ,
országi Primás , és ennek
vászon, keményito, pa- hálala után Eugen Napole
mutkapcza,és szalmakalap
on Herczegre. Olasz országi
fabr.kal. Viaszeresztéssel ,
volt Vice Királyára szállott.
választóvízégetéssel, hamu- Jüvjedelmei 2,375529 f. .51 xr.
zsirfô/.éssel,és kereskedéssel. számláltattak. A BécsivégA' korül fekvo vidék szép zés szerént felosztatott : Agabonát terem, fokép kiiSíhali'enburg a' Bajor Kilönös ttsztabuzát. Az úgy rálynak jutott; Frankfurt
nevezet Medersdorfi puska- szabad német országi vssá
por , melly jónak tartatik ,
lett ; Fulda a' Prusszus K.
innen ered. A' hasonnevü és az Austriai Cs. köaött
ker. 8 □mfdboláll, 's vagy- felosztatott ; Hanau , hajnak 31030 1.
daniUrára, HassziaiFö Her.
Frankenthal , (49O 28' E. Sz
re vissza szállott.
íó° 4' K. H,) Altzey Uroda- Frankfurt ¡ Herczegség , állt a'
lomban , Mannheimtól és
mostani szabad birodalmi
Wormstól i,Speyertöl3mfd,
's kereskedö vsból Frankegy mesterséges fó mellett,
furtból az ö egész vidékémelly a' Rajnába foly ,
vel eggyütt, 4P mfd. 52000
448 h. 346a I. külombféle
1. Itt van az egész foHrczségnek fö és Residentzia vsa.
szép épületekkel , minden
'religyiói templomokkal ,
Egy része elszakasztatott
egy iskolával , 's selyem ,
tôle,
posztó, kapcza, gyolcs, pa- Frankfurt, (Moenus melléki),
pirosszönyeg, Angol reszelo,
Francofurtum ad Moenum,
Helenópolis, Moenus vize
és porczellán fabrikákkal, 's
jól elkészült festö mühelezt kétfelé választja, t. i.
az úgy nevezett Francfurt ,
íyel 's jó kereskedéssel a'
és Sachsenhausenra , melcsatorna által.
lyek egy 400 lépésnyi köF ankenthal , falu felsö Lusa-i
híd által öszve ragasztattziában , Meisseni határonak. Frankfurt' hossza 18.30
kon 680 1. vászon és pántliszéle 1380 , köre 4000 lépés.
ka fabr.kal.
Frankfurth , vs északi AmeriSachsenhausen széle csekában a' szabad Kentuky kély , hossza 1200 lépés. E'
szép szabad német bir.mi
tart.ban Kentuky vize mel
lett. 80 mfdnyire Lexingtonvs fekszik 50=» 7' 40'' É. Sz.
2бэ 1.5' 45" К. H. alatt,
tól. Itt 1H01 eszt. készítetének tobbs^ohajóknál (mel2997 h. 37000 1. kik. kozzuï
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külön útszában Iaknak ,
i , 500o 7.51 doit. Az ugy nevßmelly a' vs végén keletre
r.et Zeile legszebb útszája
Frankfurtnak , 's szép há- fekszik , és 195 házat mazakkal ékes. A'háromfobb - gában foglal , északra egy
nagy köfallal kerítve van,
piaczokt A' Römerbergi a'
és sokszor elégett. Frankvsházával , Romemek nevezte^ve. A' Boldog Asszony í*art eddig nagy , és tág kehegye , 's a' Roszmarkt ,
reskedésben fogl ilatoskomelly fákkal rakva van,
dott, legfókép pedig közés
kedves sétáló hely
kereskedésben Franrzia ,
gyanánt szolgál. A' i8temHollandia, Austria és Né
plomai között különös a'
met országgal. Két hires
katholikus Sz. Bertalan'
vásárja van , mellyek ama*
Káptalani temploma,mellynevezetes Lipcsei vásárokkal vetélkednek. A' könyvi»en hajdan a' német Császárok választattak , és kokereskedésnek egész német;
ronáztatták , és a' három
orsz.ban itt volt föhelye.
Idrályoké SachienhausenVannak itt hasznos és jó
ben.
Utóbb emlékezetre
selyemf bársony, pamut ,
raéltók a' Váltóház, a' fo
arany , ezüst , vasfonll ,
orház, a' széna piaczon, 3
szönyeg, dohány , nyomfegyverházok , az öntö és
tató festék, lábszonyeg, v¡pénzveró ház , tobbválaszaszósvászon , fest.öszer , és
tó 's fo herczegi Paloták ,
szattyán fabrikák. Tobbnyire Frankfurt helye az
a' Rümpft Hotel, mellyben
a' Casino ; a' tudomáuyi
új német birodalrai-szüvetIntézetek, és a' Freymauség Gyüléseinek is. Most
rer Loge nevezetesek : a'
intéztetnek el benne véggazdag Sz. Háromság Ispiképen a' Német tart.nyok'
tálya , a' lovagló iskola , a'
dolgai.
nagy gyolcs ház , az úgy F/-«/2*/Mrí,,Odera mellett, (50o"
22' 8" E. Sz. з«о аук. H.)
nevezett Kastenhof ;_a' vsi
gazdag konyvtárral egelég nagy, jól épült , és ré
gyütt , a' h.ozzá-tarfcozó ,
gi módra erosített kereskenéhai Barkánsi pénztácral,
dö vs , a' Lebusi ker.ben,
Smelly az o drágaságai míBrandenburgi kôzépMarkb.
att nevezetes az árvák' hászép fekvése vagyon, mert
. za , a' fenyíték háza , és
egyfelülOder vizével más femindenek elött a* Senkenlül szölöhegyekkel kerítebergi к alona Iskola , egy
tik-bé. Vagyon j .3 55 h. 12600
betegek , és szegények gyá1. kik között több mint
moló helye szép füvéáz kert700 zsidók. Tudományok'
tel , anatomiabtanító száláUniversitási 5ootanulókkaI,
val , chimiai bonczoló raükonyvtárral , és o'rvosi fúhelyével , . terraészetiek'
kerttel. Kirátyi tárísasága
szép
cabinetjével ,
és
a' tudományok és szabad
egy oryosi konyvtárral.
mesterségek elomozdításáVagyon itt még régtolfogra, Gymnasiuma, és a' FridVa hires Evanäf. Gymnasi
rik iskolája. Nevezetes fabum rajzolásra tanító Acade
rikáji is vannak , t. i.
mia jól elkészült Játékszín
kályha, cserépedény, tobák,
fedett folyosó +.obb jóízléselyem, kordován , gyolcs,
eü kertekkel. A' zsidók egy
keményító, aádméz , posz
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bóvelkedik.
Fóhelysé
4<5 , viasz , fayence fabrikák. Fontos kereskedése elö- Chambersburg.
mozdítatik a' Polgároknak Franklin , и' nyugoti része az
Büraus orsz.ban a' vdmok- ész. Amerikai Virginia netol felszabadittások , a' be
vü szabad tart.nak mellysten levö biróság által a- nek tübb mint 25000 1. vanzon mivekre nézve , mel- nak , és nem sokára egy új
hasonnevü tart.nyá válik.
lyek Stettinböl Siléziába ,
és Szász orsz.ba vitetnek, Frankok, régi Német hatalmas
népek , kiknek lakhelyek a'
és három nagy vásárok ál
mostani Frankonia Rhenus
tal. A' transito (altmenö
portékák ) kertskedésében mellett és az alsó Német orezág volt. Idövel Franczia
az elött 200 hajónál tübb
orsz.ba mentekáltal , és a'
í'oglalatoskodott. A' 6zölö
mívelés jó állapotjában van, mostani Fran, orsz.nak neés a' Frankfurti Mostrich
vet adtak.
(bizonyosbor neme} meszé- Frankoknak , neveztetnek Tare elhordalik. A' Güheni rök orsz.ban BouilloniGot.thostádban van egy gyö- íried' idejétol í'ogva minden
uyür hársallée , és az ugy
Európai keresztónyek.
nevezell szoló-tóltés az ö Fi ankonia , ker. hajdan a' né
kellen. êtes i'ekvése miatt a' met birodalom' tíz kerüleeétálásra igen ■ alkalmatos.
tei kötül , melly délre
Schwáb , keletre, Bajor' és
]tt vaeyon a/.on emberiség
szolgálatjában 1783 eszt. A- , Cseh, északra felsó Szász ,
pril 27-énOdera vizemellett nyugotra alsó Pfalz és Hes
sen tart.nyokkal volt hameghollBraunschweigiLeotáros.Határ széleln nagyobb
>pol¿ Hercz.nek emlék oszrésztt erdós , a' belsejében
lopa. Van ilt egésséges fermindazonáltal gabona, bor,
d<> is , a' vidékén gyakran
és fü böven teremnek. Bay
régi hamvedrek találtatreuth , és Anspach Mark
naj;.
Grófságokból, és Hemiebtr~
"Frankfurt , ezép , népes új vsa
gi Herczegséggé lett Grófs.
ész. Amerikának , Pensylból állt-üsszve , hozzá tarvániai szabad tart.ban ,
toztak Bamberg , Würz
jobbára Angolok lakják ,
burg és Eichstädt Herczegvan jó üvegbányája, éstégeégek , a* Német Rend nagy
la vetñje.
mesterének tart.nyai , 's
Vrànkt nyelv , a' Levanti és a'
küzép tengeri kereskedópiSchwarzenberg Herczegéi.
aczokon igy neve/ik azon
Oaslcll , Wertheim , LöWenslein, Hohenlohe Er
nyelvet, melly az Olas-z ,
ti) görög, és Provenreiszólbach, Limburg, Nostitz,
Reinek , Schönborn , és
lás módjából elegyedett, ée
Giech Grófságok, a Birodamellyel az ott való keresIñi vs Nürnberg, 's néha.
kedük élnek.
Schweinfurth, Rotenburg,
Vrankiston , Frakok országa.
Weissenburg > és WindsIgy neveztetik Europa a'
heim.A' ker. Jgazgatója volt
keletieknél.
a' Bainbergi Püspök. De a'
Franklin , ész. Amerikai sza
kerüleii gyüléseket .egybebad Pensylvánia tart.nak
hívó Herczeg az Ausbachi
Gróí'sága. 37 □ mfd 1,56,5,5 1.
és Bayréuthi Markgróf. A'
márvánnyal , és vas ércczel
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Hösök' birtoki a' Franki
Olasz orsz.ban 6300 1.
ker. ben 6 helyekre osztat- Fratta maggiore , vs Nápoly
tak-el , mellyek ezek valáorsz. a' hason nevü tart, ban
nak: 1) Oden wald, a) Stei8700 1.
gerwaíd. 3) Gebirg. 4) Alt- Fratte , Nápoly orsz. T.erra di
mühl. 5) Buchen v. BauLavoro tart.nak vsa 3360
nach. 6) Rhön es Werra
lak.
iùellett levök.
Flatting , Morvai mvs a' ZnayFrankstadt , a' Cseh Preraui
mi ker. 78 h. 530 1.
kerület' vsa, .523 h. 2700 lak. Frau , a' Bernai fö hegyek
Pléb.val , 's sóházzal. ',,
közt Helvetziában egy 11.593
Franquemont ,a'Berni kaut. nak,
párisi labnyi magas hegy.
Baseli Püspokségnek Doubs Frauenaurach, Bajo r ország Revize mellett fekvö vsa.
zat ker.nek szép f iluja , feFransche Hoek, 1. Drakenstein.
jér , barna , és buza ser föFrantburg ,
Swéd Pomerázéssel , nagy marha tartásnia' kis vsa a' Barthi Herczs.
sal, fold és duhány raíveben a' Richtenbergi tó melléssel.
lett ,530 1.
Frauenberg , v. Marienberg , I.
Franz, taller ,
ezüst pénz
Würzburg.
Fr. orsz. 4Livrest, Német Frauenberg v. Mariakulm, a' feiorsz. pedig i tallért és 8 gar. söStajer orsz.Judenburgi kpr,
tesz, v. 2 for. 24 xrt.
faluja nem messze Eis föFrascati , hajdan Tusculum ,
tól 1 templ.mal , mellyben
l<is de igen kellemeles táa' Bold. Szüz' csudálatos kéjon fekvö vs Campagna di
pe tiszteltetik.
Romatart.Pápa birtokában, Frauenbei g , v. Pfrauenberg ,
3 mfdnyire Romától , régi
Frimberg , Cseh Pilseni ker.
módra erösült és Püspök'
vsa 128 h. kath. tempi. nirtl
lakja. A' vidékén szép falués egy omlott várral.
si házak 's kertek vagynak. Frauenberg, öszveomlott hesryFrascolari , fóvíz Siciliának
vár , és Hercz. Schwärzen-»
Val di Noto vôlgyében ,
bergi híteles urodalom tarmelly Camarana mellett az
tományi tôrvényszékkel, a'
Afrikai tengerbe szakad.
felsö Stajer orsz. JudenburFraselone , 1. Frosinone.
gi ker. közel hozzá van vas
Frasersburgh , mvs kôzép Scóhámor.
tzia AberdoniGróf's. ban 1000 Frauenburg , (54o 2l' 34" É. Sz.
1. egy kis , de igen hasznos
37J 19' 52" K. H.^ keleti
révvel , a' lakosok halászatPrussziában , Braunsbergi
tal, fonással, és a¿ északi
ker. vsa, közel a' Bande vitengerbe való kereskedéssel
ze bészakadásához a' frisch
foglalatoskodnak.
/ Haffba, 240 h. 1390 1. ErraeFrasnes, Francz. Jemappe oszt.
landi Püspök lakja, a' nagy
vsa 3190 1.
templomban van Kopernik
Fraszténz , falu Feldkirr.hi
Miklós sírja , ki 1543. holt
Grófs ban Badeni Fö Herczs.
meg , és kitöl ott még egy
ben , attól nevezetes , hogy
mesterséges vizitorony fenn
ittverettettek meg 1499 eszt.
maradt. A' lakosok. hiïàben a' Császári és Sváb seszatból , toll, fonal és fa
regek a' frigyesektôl.
kereskedésbôl élnek.
Frat , 1. Euphrat.
Frauenburg , az Orosz . CurlanFratta, a' volt i'elsö Po oszt. vsa
di Helyt. vara és vsa , Mié-
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tautól 7 mfdnyire.
csal hasznos. Itt a' Szászok
Frauenfeld, Gynoj>edium, (47o
és Oroszok 1706-ban a'Své2,5' 28" E. Sz. 26o .3.3' 34" K.
dektöl nagyon megvereH ) a' Helvetziaï Turgau
tettek.
kant.nak fö vsa, 2111 lak. Frechen , falu Cölln vsához
Murg vize mellett , lakosai nem messze a' Prusszus Rajkat. és ref. Van egy jó vara,
nai N. Her.ben , van 48 eazt a' tart. birója lakja ,
dény mühelye , mellybea
kit a' kanton rainden két kokorsók és fazékak készíesztendöben választani szotetnek , és esztendöt által
kott. Itt gyûlnek öszve eszt.
100 talyiga edényt adnak.
ként miriden kantonok' és Freddo , Freddano, kis fó A-»
hnzzá tartozó helységeknek
rezzo kornyékében , Toskátisztes követjeik ,
hogy nai N. Herczs.ben.
az ' igazgatásokról tana- Freddo , fóvíz Val di Demokod|anak , és a' pereket nában Siciliában , melly
elintézzék. A' vska \6l é- a' Sz. Thekla' ôblébe ömlik.
pült , és szorgos. Mind a' Fredeberg v. Freddeburg, Wenkét Religió' felekezetnek
ne vize mellett fekvö vska
van temploma , és selyem
a* Westfáliai Herczs.ben.
fabrikája.
Fredemburg , 1. Friedensburg.
Frauenprietznitt , urod. és kas- Fredenwalde , Armirii mvs ,
tély Saale vizénél ThurinBrandenburgi Ukermarkgiában , most Prusszus birban, némelly tavak meltokban, Superintendensnek
lett , .50h. ,3.3o 1.
lakhelye.
Frederik, Grófs. ész. Amerikai
Trauenreit , Bajor Salzach ker.
Marylandi szabad tart.ban.
faluja, sófozéssel, és márNagysága 37 □ mfd 30790
vány bányával.
lak. kik között 3600 fekete
Frauenstein, Szász, érczhegyi sklávok. Tcrmékeny gaboker. Boberisch vize mellett
nában , len , dohány , fa és
fekvö vsa, 120 h. 644 1. báhalakban. Fö vsa Frederiknyával , és vászon szüvéssel.
town
Frauenthal , alsó Stiria' vára Frtderikshaab , 1. Friedrichsés urodalma a' Marburgi
haab.
kerül. Lasnitz viz déli Frederikshajd,\. Friedrichshall,
partján , egy hason nevü
(59O 4' E Sz. 28э 4.3/ К. И.)
Her.gi sárga réz mív fabriNorvégia'vsa Christinia' mekával a' vidékben.
gyében , Tistedal szakadása
Frauenwalde , Henneberg melmellett , nagy részént fa ,
lett a' Thuringiai erdöben
de helyes házokkal és 3846
fekvö falú, 74h. 386 1. szén1. jó révvel , melly nnpról
égetéssel és üvegbányával.
napra nagyobbodik , a' sok
Fraujtadt , lengyelül Wszowa,
városi mívek mellett nagy
Poseni Nagy Herozs. vsa, 827
a* tengeri , és a' folyói ke
ll- 4580 lak. kik között 418
reskedés t a' vsnak van 40
Zsid. és sok Ném. vannak.
hajója. Igen közel fekszik
Van benne ,3 evang. tempi.
hozzája Friedrichstein vára,
kath. Gymnasium , 1 luth.
egy magas és meredek köiskola, posztó és gyolcs fasziklán Güldenlöwe és, Obrika. Kereskedése posztóberberg erôségekkel. Ezen
val, ökrökkel , lengyel pavsban 1718. Dec. n-kénholt
muttal, gabonával ésgyolcmeg XII. Károly.
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Frédêriktown , C¿9° «6*'& S*.)
tették.-1
'
«szak AmerikaiFrederik ne- Freewill' stigetei , (136o К. H.)
vü Grófság' fövsa a' Mary- ■ északra a* linea felett , négy
sziget köz*p Pol yneziában,
landi szabad tart.ban Ca
)ó szivä- emberek lakják ,
rollskreek mellett, 700 h.
4.500 1. egy szabad oskoló val,
kik a' Sandvyirhi sziget laés virágzó kereskedéssel.
kosokkal rokonok. À' viaSiedersdorf , felsö Lusatziában
dalban пару szövött mivvel élnek pánczél gyanánt,
Queis mellett ft'kvö falu ,
melly oily tomött szövesü,
íonál 's vászon szövessel és
hogy meg a' pisztoly lovés
kereskedéssel hires.
Fiee/told, fövsa északi Ameri
sem hat rajta által.
ka' New Jersey szabad tart Freeze, 1. Jeeze.
Monmouth Grófságának , Fregatta , egy neme a' kön
nyü hadi hajóknak , mel/200 1
JFreel, a' Helvetziai Graubün
lyeknek kôzônségesen csak
den nevü kant.nak völgye,
két osztájyai vannak, és az
vas bányával és olvasztó - evezésre igen alkalmasok.
A' legkönnyebb Fregatták
hutákkal.
"Freetown , az az : szabad vs
csak egy osztály fedéllel
felsö Guinea tart.ban Tibirnak, és 16 — 4° ágyúkat
mania orsz.ban, Sierra-Leobirnak el. Minden tenger
«xiiai partokon 1793. támasz- piaczok elött találhatók,,
tott Britanniai új hasonneés leginkább á' hajóknak
vu Gyarmatnak fft vsa , a'
kiszaguldozására élnek -vé~
Feketéknek jóltévo kipallélek , mellyekbe szállani arozására egy magas helyen,
karnak.
György tengerüblénél , a' Fregatta' szigete , északi részén
Siurra-Leona vize déli partaz Ameríkai Guadeloupe
jain , csak nem 400 fa , de
szigetnek , nevét kapta a'
csak két szobájú házakkai,
sok Fregatta marlarakról ,
és egyenes 3o lábnyi széles
mellyek rajta tartózkodnak.
útszákkal. A' íóútsza még Fregellae , hajdan kivált boegyszer olly széles, ebben
ráról nevezetes vs- Liris vivan a' templom , az igaz- zénél ltaliában. L. Opimius
' gato háza , és a' vendégfoCons.alatt a* B-ómaiaktól higadó , a' rhagazinum , és 1
ietlenségéért
elpusztíttanagy betegház. A' lakosok
tott.
száma 1000-re megy , kik Freinsheim , hájdani also Pfalz
iobbára szabad Feketék Akis vsa, a' mostani Badeni
merikából. A' letelepedök
N. Herczs.ben.
jutulmak által felkérettek Frejenal , v. Fregenál de la
az építésre , és az ö' gyerSierra , Spanyol Kirs.hoz
mekeiknek nevelésekre a' tartozó SeviUai tart.nak
vsban egy iskola tartatik.
Sierra Morenai ré.szében
) zen helység már régi idök- fekvö mvs , 1 templ.mal és
]>en is sokat szenvedett : eklastrommal.
ч
löször is egy szomszéd. fe- Fre/us v. Fréjuls, Forum Julii
kete Vezertol , azután 1794.
" , (430 .25' 5í" É.'Sz. 24o
a' Francziáktól ostromolta- 23' ,54" К. H ) a' Franc Var
tott, kik is ezt kirabolták.
oszt. régi , most hanyatló
De az Angolok ismét megvsa, Argens vizének a' déli
iakták, és újra megerösitengerbe szakadása mellett, .
lapá-
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lapályos egésségtelen hely
de Maire, hires szöros lit
ben , 2350 lak. egy iszapos
Mar del Nord, és Mar del
révvel, jó kikotö torokkal,
Sur között Amerikában ,
és ]6 kereskedéssel. Vagy- ennek déli részének csucisán
oldalaslag a' Magellán szonak itt sok Római régbéros utjátólí Eyland Status
gek , p. o. vízeresz , amphitheatrom, Pantheon. A' viés Tierra délos Faegos kódékén kôszén ásó hely is va- zött.
Freudenberg , urodal. és tisztgyon.
Freixo de Espudacinta , Portu¿
ség a' Bi'uchhauseni Gróís.
galliának Traz os montes
ban a' Hoya i Gróí'ság térétart. mvsa 352 h. van seben, 10 hely^égekkel és 3740
lyem bogár tenyésztetése ,
1. lo vsa B issum.
selyem fabr. és maga fegy- Freudcnbei g , Bajor Main ker.
ver tartó hely.
vsa 133 h. 20 ю I. és yárral.
Freinona , Habessiniában a' Freudenberg , a' Badem nagy
Tigrei Helyt.ság' határán
Herczs.nek vsa és vára , a'
a' Jesuitáktól építettés meg
Main és Tauber ке/. Werterösitetthely ésfô klastrom.
heim és Miltenberg koztt ,
Frenay , Fresnay , Fr. Sarthe
260 h. 1300 1. és Maini vámoszt. vsa, nem messze Sarmal.
,
thefótól,244h.2oiol. ésmar- Fleudenberg, a' Nassau-Siegern
ha kereskedéssel.
Hercz.ség' vara 's vekaja, vas
Frentani, a' Superum t'enger'
és aczél hámorral. >
partján Aternus vizétôl e- Freudeniund , Koppenhágátol
gész Frentoiglakott nép, Inem messze újonnan épült
taliában , földeket Sagrus ,
k"ályi mulato vár,
Trinius, Tifernus ôntôzé.
Freudenstadt, (4*0 27' 47" E.
Frento, 1. Fortore fó.
Sz. 26° 5' 7." K- H.) WürFreren Vreren , ( 52« 29' 33" tembergi Kir.ságban Calw
E. Sz.2.50 11' i"K. H.)a'volt ker. vsa, 's erôsége, a' fekeFr .Lippe oszt. vsa,6o ház. 3 1 o te erdöben , a' Sz. Kristóf
völgyeben, 2260 1. ezüst,'ré/.,'
lak.
és vas bányákkal , posztó
Fresnay, Frederniacum, 1. Frekészítéssel ésszegmüvekkel.
nay.
Közel, hozzá van a' KniebiszFresnes , vska 2350 lakosoknevü szoros áltjárás.
kal, eggy. Belgyiom FlanFreudenthal , szabad urodalom
.dria tart. ban.
Fressen , vidék felsö Sfci- Austriai Siléziának Troppaui kerüi. (40» 55' és .500 7'
riában a' Judenburgi ker.
ben Wölfsbach mellett, mel- E. Sz.) 3 \fi német mfd hosszú , 3 széles , és foglál ma■ lette van vashámor.
gában 133/4 □ mfdet. HaFreteval , Loire vize mellett a*
franczia Loire 's Cher oszt. táros északra Jägendorfi
Herczegs.gel , és a' Neissei
vsa. Vannak vas müvei.
Fretum, Détroit, Stretto , E- Hrczs.nek a' Császárho/. tarstrecho , Bosphorus, tenger tozó részével, kel.re Jägern
zug , út , v. csatorna , szo- dorf Herczs.gel , délre és
ijos része a' tengernek va- ny.ra Morva orsz.gal. Freu
denthal vson kívül még más
íamelly tart-nyok közt ,
két vs is van benne, t. if'
mellyen egyiktôl a' másikEngelsberg és Würbenthak'
ba jutni.
.
16 helységek , % gyarmat,
Fretum Mäzeum , le Detroit
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tó Herczegek' sírjai legszebb
mindöszve 1982 h. 12490 1.
márványból, van GymnaVannak benne Klein-Mohsiuma, egy kipallérozási Inraunál a' Morvai határok^
nal gazdag bányák , 3 vas- tézetházzal a' polgári és fahámor, és ,5drót buzó mü- lusi iskola Tanítók' számáhelyek.
Az ö urodalmi ra,megletös konyvtárral, ée
erdôsége foglal 21094 hold szép szerével az 176,5-ben fun-4
dált Bányai Academiának ,
l'öldet.
Mind a' nagy ,
mind a' kissebb vadászatok sokféle gyüjteményekkel ,
mellyek bányász kövekböl,
általjában a' ftildes Uraké.
A* fold Mora, Oppa folyó- mineráliákból , temészeti
vizek , és Schwarzwasser productumokból barlangi
patak által nedvíttetik. A' festésekbol , és machinákkülombféle fold rozsot , ár- ból 's t. ef. állanak. Ez ide
pát , zabot , lent, borsót,
való Bányai fô tisztségnek
kártifiolt 's kevés gyümöl- alája-vetve vannak mindea
csöt és koralót terem. A' egyébb Szász választó Herközönseges táplálás módja, czegi bányák , és bányászok
a' fóldmívelés, és marha A"
Freybergi fô
Bá
tenyészletés. A' juh tartás nyai itélet válaszaíra még
c.sekely. A' len, és pamut a' kül-nemzetek is igen,
fonás igen üzettetik. A' méh szóktak ügyelni. Ezüstlegtenyésztetés 589 kasból áll. foképen jó a' Freybergi báHinne wiederben jó savanyú nyákból , melly esztendöt
kút van , és ferdö. A' lakoált 28— 30000 markra számsok németül beszélnek , és láltatik, mindazáltal hozkath. az Urodalom fö hély- nak veres rezet vasat, czintr
és ólmot i*. Nevezetesen eszsége
reudbnthal , a' Schwarzwas
tendeig íooo mázsa ólmot.
ser patak mellett egy tere- Ezeken kívül találtatik még
bély völgyben és kies vidé- kénko, és gáliczkó bánya
ken , körül van kerítve köa' vs mellett; és benne afallal , van 3 külso vea, 452 rany 's ezüst paszomány,
ház. 2820 lak. szép urasági tompak , csipke', posztó,
kastélya , és kastélyi tem- pántlika, fabrikák, puskaploma , mulato kertje , Cs. por, és papiros malmok. A*
fcir. Posta tisztsége, kath. vs tulajdon készítményeipléb. tempi. mal és 1 más
vel is tehetös kereskedést üz.
Sz. Egyházzal , Piáristák Yreyberg , Freyburg , PolszCollegiumával , ispitállyal nitz mellett való vska Siés nevendékek házával ; ,56 léziának Schweidnitz neposztó csinálók, 51 takácsok, vü Herczs.ben. 2 mfdre*
56 kapczakötök 's t. lakják.
Schweidnicztól nyugott fereyberg , Friberga Hernum- lé 264 h. 1530 1. Gabona és
durorum , (.500 5У 34" É. len termesztéssel.
Sz.) nagy bánya fö vs a' Freyberg , vs Morva ország*
Szász Erczhegyi ker. az ö tô
Preraui ker. Hochwaldi Ule úgy nevezett Freybergi rodalomához tartozik. PléMuida vize mellett, 1872 h. bániával orsz. Dekánsággal
8740 lak. Az omladó vár a' Postával, só és vámtisztvson kívülFreudensteinnak séggel , egy malómmal , néneveztetik. Ä'fötemplom- met fö Iskolával. 493 h.
Ъаа vannak a' régi válasa- 3.320 !• -:

lásnak, utána a' lónevelé»,
Frejàurg, Badeni fb Herczegség' Treisami her. nek lö
de a* juhok , és sertvések
vsa : Treisam fómellettégy
nem olly nagyon neveltetkies vidéken a* Schvvarz- nek. Allatok , és repulo va*
waldban,93oh.7920 1. Katho- dak böven találtatnak, de
lika Universitással , Gym
nem elég halak. A' minasium mal i fö Számadó- neráliákból némelly agyagok' nemei, e\phö kövek ,
kamarával, erdei tisiti Kar
és turfa. Vannak érczes forra l , egy monostorral ma
rások is. Minden lakosi a*
gas gothicus ált'türott toronnyal. Itt és a' szornszéd kantonnak (kivévén azokat, kika'hajdaniSchwarvskában Waldkirchben sok
granátok és kristályok ko- czenbergi és Murteni várnagyság alatt voltak , és
szörültetnek.
"Sreyburq, egy a' régiebb Hel- a' mostani kantonhoz csatoItattak),kath.* részéntnóvetziai kantonok közzül,
metül , részént f'rancziáúl
melly nem régiben megnabeszéllnek , az úgy nevezett
gyobbítatott, fekszik a'BerPatois dialectuson. Kevés
ni és Waadi kantonok f és
mesterséget és kereskedést
a' Neufchatelli tó közt. Térfolytatnak. A* kantun 5 oszsége .38 □ míd, lak. száma
tályból áll, t. i. Freyburg
8900o;hegyes tartomány délvs vidéke , Murten, Boll*
re iriég is sík, és kis domRomont ésStâfis, és mindbokkal vegyes , mellyek
eggy ike ezeknek* fertályból.
kü/.t kies rónaságok találAdójok a' tart.nyi-kasszába
tatnak. Klimája igen ked18591 Helvetziai- Frankok*
vezo , de az ész. részén hiFöldi katonasága 620 feríiú.
deg és zordon a' magas hegyek miatt , mellyeken szép "Ereyburg , (400 43/ 30// ^. Sz.
24® 48' 53" К. H.) fö vsa a*
hegylapok
találtatnak :
hasonnevü kantonnak, ezert
mindazáltal ittsem örökös
mellék nevezettehim Ufchthó , sem jég nem találtaland, fekszik részént völgytik. A' hegyrjárás a' déli ében , részent bércz hajlásoa
szaki részén Jurten v. JoSanen vize mellett, melly
ralnak neveztetik. A' jele»
öt keresztül hasítja: bássebb fóji ezek: Sanen , Sen
tyákkal és tornyokkal köse , Broye. Tavai : Murteni
rül van kerítve , vannak
tónak fele, kis része a' Neufko/.el 6000 1. riagy de ren-*
chattelli tónak , és a' kis
detlenül épült , van 8 kapufekete tó. Földje elég tferja, négy nagy piacza, 4
mékeny, fokép a' réti nötemploma , 8 kl»stroma
vevényekben. Az északi ré
több kápolnáji, ispitályni,
szén gabona terem , mind*
's más derék épületei t. i.
azáltal nem elegendô az ea' kastély a' fö templomgész tart.nak. Kerti 's hümal (Sz. Mrklós' tiszteleté- 4
velyes vetemények elégbôте), mellynek tornya igen
ven termesztetnek i sok
magas , ehhez ragasztatik
helytt kender is , de len kea' Collegialis neveíóház , a'
vés. A' bor nem sok helytt
Tanáosház , a' Jesuiták hajboldogúl , de annál iobban
dani Collegiuma, mellybe
a' gyümölcs. Vannak szép
erdejí. A"szarvasmarha te~ több 100 lépesôken kell feljayésztetése foága a' tápla- hágni, 's most Gymnast-

ummá lett,van kônyvtàra,és nak neveztetik, magában
foglalja Zag, .és Bremgarfi/.ép temploma, 's t ef. A' vs
Püspöknek lakja, ki elébb ten köztt fekvö vidéket , és
Lausannében lakott. Kevés egészen Ziirich kantonhoz
ké/.mívei vannak , de meg- tartozik.
lehetös kereskedése. Ñera Freyenalpen , a' felsô Stiriai
sok ó"rányira innen van egy
Brucki ker. szertelen magas
nevezetes kobe-vágott Re- hegység nyugotra Zeltöl.
meteség 1737-b. sok károkat Freyenbach , nagy birtok a'
szenvedelt, midön a' villám Helvetziai Schwitz kantonegy
puskapor toronyba ■ban ал ugy nevezett Höfen,
csapván 750 hordó puskavagy Dinghöfenhez tartoport fellobbantana.
zik, azon darab tart.hoz,
"Preyburg , Türingi kerül.nek mellya'Zürichi tó dél-nyug.
vsa , Unstrut víznek a' Sa- ti részén fekszik,több falukaleba folyása mellet, 276 h. kal, mellyeket a' Ziirichi
1400 1. Posztó fabr. , SZÖ15- kanton 1442 Schwizi kan
míveléssel, és egy hegyvártonnak ált' engedni kényral, mellyben az Ugró Lu
telen volt. Még eddîg tuios lakott: van itt mészko
lajdon Itelô székei voltak.
bánya is.
Frelenberg, (Mont de bois}, a*
Freyburg , 1. Freyberg.
Francz, felsô Rajnai oszt.
Freyeinet , falu a' Franczia Ar- ban zordon hegy 7 Eklezsideche oszt. legmagasabb Co- ákkal, és nagy marha teveyreau hegyek tetôjén fek- nyésztetéssel.
szik , 43 h. kozel van egy Freyenhaugen , Waldeki Hercz.
900 blnyi tüzokádó hegy- ség' vsa , van egy mulato
nek 60 ölnyi mély torka ,
kertje, mellytöl fogva Cas
mellynek sikja porczel án selig szép allée vezet.
agyaggal van teritve.
Freyenstadt , 1. Freystadt.
Freye Aemter , egy darab tart. F'rey enstein , Winterleldi falu
Helvetziában , a' Russ vize
116 h. Priegnitzben , nem
nyugoti partján, 's hajdan
messze Stepenitz forrásától
a' Rorei Grófságot miga
Brandenburgban , az apró
ban foglalla. Rözepen foly
jóízü répáji miatt neveze
el Bünz , hajdan már a' tes. Közel van faule Forth,
legrégiebb kantonok közze
hol a' Marki parasztok a'
tartozott. Az 1712 évi HelveSwédeknek a' Fehrbellitziai hadban arra jutott,
ni csata után az ált'menehogy a' Zürichiek és Ber- telt elzárták.
naiak Bremgartent , Mel- Freyenwalde, (.52° 51' É. Sz.
vlingent, és a\többi szabad 31° 49' K. H.) kis vs a'
tart.' felét magokéinak tarBrandenburgi kozép Marktanák , a' hátra maradt résban Odera viz mellett, melszel pedig a' tbbbi hat kalyen keresztül itt járás van,
thol. kantonok megelégedni
283 h. 22З9 1. kik magokat
kénytelenek
volnának.
halászásból , gabona terMindazonáltal a' Glarisi
mesztésbôl, serfôzésbôl, és
kantonnak tôrvényei meghálószovésbbl
táplálják.
hagyattak , mivel magat
Mem messze a' vstólegy ki
neutraP módra tartotta. Ал
es völgyben van egy ércllenben fekvö tart, a' Russ'
czes kutfö. A' vidéken lévô
lieleti partján is Freyamtgáliczkobánya melly esa

tendöt Alt' $—бооо mázsát
h. 350p I. régfi Residentzíáád, 17.34-tóJ fogva a' Pots- v val , jól épültt Gymnasi
dami árvák' házáé, és csak
ummal, és erdei tisztséggel;
nem minden Burkus tart.
Püspöknek , Gen. - Vicárinyoknak elegendö gálicz- usnak , országítélo székékövet szolgáítathat. Vegre nek , és számadó tiszlségII Fridrik Király az itt va- nek lakja. Lakosai szorgaló mocsárok .5 — 6 mfd- loraraa! ügyelnek a' marha
nyi földet haszonvehetôtenyésztetésre , és foldmí■vétett, mellyen uoofamilivelésre.
Freystadt , (43э 28' E. Sz. 32O
ákmagokat táplálhatják.
Frejenwalde , v. Neu, Freyen2' К. H.J vs Ens Met valówalde , (.50° 27' E. Sz. 330
Austriai Mühl necryedben
13' К. H.) vs Pomerania'
4000 1. várral , Piárísták
Szatzisr kerül.ben , Staritz
lársaságával , hath, fö Istó meilett, 184 h. 990 1. kik kolávaí , Esperestséggel ,
közül 40 zsidó.
nagy czérna keresííedessel,
Freyhain , Urodalom also Si- Csehorsz.ba vezetö ker.e=kedö
lézia' Militischi ker. 1 Q
úttal.és Posta váltással.Szomfd nagy,egy mvssal hason- kás szerénta' kerületi tisztnevü várral , Militischtöl 3 ségek' lakhelye, mellyek
most egy Linczi hostádba
mfd. 750 1.
Freyheit unter dem godenen Reha' Duna bal partjara ált'
vitettek.
horn, mvs Cseh Bidschowi
ker. Rehhorn hegye alatt. Freystodt, Al-rendi Urodalom,
es vs az Austriai Silézia*
121 h. egy к at. templomm.
Ispitállyal , hires vászon Theschen i ker. Oelza viz,'
fejérítéssel. Nem messze van
job partján 172 h. 8,50 I.
kik németül , és Slézlentneleg ferdö,mellyJohannes
badnak , vagy Johannesgyel nyelven szóllnak , szép
brunnak neveztetik.
várral, kath. Plébánia temFreyhung , mvs Bajor ország'
plommal. A' lak. magokat
Razat ket. 280 1. ólom báfoldmívelésb&l , marhatartásból , len fonásból , és vá
nyával.
szon szövesböl táplálják.
Freymar k , kis vé nyugoti Bur
kus ország' Heilsbergi ker. Freystadt, (50° ,52' 15" É. Sz.
33° ü' 30" K. H.) A' SiléF rey sacht 1. Friesach.
ziai Glogau Herczség' kerü
freysingen , hajdani Pöspökleti vsa , hegyek köztt, egy
ség, most Bajor orsz.hoz
...tartozo Herc.z.ség Iser vize régi várral 625 h. 2840 1.
Posztó fabrikával f kapcza
meilett : 14 Qnifd nagyságá
23000 к részént termékeny
kotéssel , bor, és gyümölcs
termesztéssel.
fblde , de részént igen . hegyes , nagy a' marha te- Freyrtadt , lengyelül Kisielinyésztetése , a' Püspokség ce, (53Э 36' 20" É. Sz. 36o
55' 30" K. HO vs nyugoti
fö vsa is szint úgy nevezBurkus ország' Marienwertetett.
freysingen , Frisinga Fruxini- deri ker. magas hegyen, 136
h. 880 1. Foldmíveléssel és
um, (48° 23' .55" E Sz. 29°
2.5' 15" K. H.) Bajor orsz.
serfôzéssel.
Iser ker. vsa , Mosach víz- Freystadt, 1. Freysthdtlein.
nek Iserbe való szakadásá- Freystñdt , vs Hassziai StarkenbergHerczs.ben, a' Raj*
nál: két hegyen épült 800

tományában.
na mellett.
Freystädtl , (Fr isstat) , vska 'r iaul, Friuli, Forum Julium,
Morva orsz. Hradischi ker.
egy részént hegyes és tera' Lukowi Urodalomhoz
méktelen, részént sík , és
tartozik 's egy erdövel köigen termo tart. , melly keTÜlvett rónasagon fekszik >
letre Karniuliával ésa'Tril¿5 h. 86o 1. Lakják sokkáesti szük tengerrel , déldárok , kik csak ñera az e- röl a' hajdani Velenczei birgész Hradisch kerületi szö- tokokkal , nyug. Trevisalö termesztöket hordókkal
noval és Feltrével , ész. Ty
rol egy részével , és Karineltartják.
Yreystádtl , 1 Galgócz.
thiával határos. Ezelott
Vreystad' ¿,'in , (Freystadt), Ba-, Austriahoz , és a' hajdani
jor Qrsz. f'elso Duna ker.
Velenczei Statushoz tartóvsa Schwarzach vize melzott. Az Austriai részállott
a' Herczegi tett Gradiskai
latt , 136 h, goo 1. és drót
és a*
Görczi Grófságiabr.val.
ból. Az o kies vidékjekre
. Freystein , mvs Morva ország'
Znaymi ber. Taya vize mel
's az ö különös termékeikre
lett , 62 h. 260 1. kalh temnézve Austriának két legplommal.
szebb tart.nyai voltak ; 's
felosztattak e' képen t Gör
Freythum, mvs Karinthiában,
czi , Gradiskai és Aqulejai
egyKulpa vize mellett dom- bon fekvö várral. Földje
térekre, Flietsch , Tulmino v. Tolmein kapitánysátermékeny 1 's terem gabogokra , és némelly elszórtt
át , ¡ó borokat , és ízes
kôzségekre a' Velenczei tégyümöksöt.
reken. A' Velenczei FriaulFieyiv >ldau t bánya vs C5°°
»£' E. Sz.J) Austriai Sile- nak fö vsa volt Udine, wtt
is a* Campo Formioi béke
ziában a' Troppaui ker. fekalkalmával i797ben Austria
vô Neissei Herczs.ben , egy
nyerte el. Vannaktöbb mint
régi várral , Herczegi Püspükség fotisztségével , jól
365000 1. kik 4 vsban, 40
elrendelt, Magistratussal ,
mvsban, és 600 falukban és
tág is rónaságban fekszik ,
pusztákon laknak. Kihordatnak bor, selyem, és vas.
Bielau vize partján , van 1
Késobb ezen tart. az Olasz
elég hosszú hostádja,, 316
h. 2060 1. kik Németek , PléPasserianoi oszt.hoz, a' ré
bánia lemplommal , német
gi Austriai rész pedig Hlynemzeti Iskolákkal, 's szegécumhoz tartozott , '& 67 Q
nyek Ispitályával. Lakosai
mfdeken 124000 1. számlá г
nagyobb résztt a' foldmíveF5 vsa Görcz. Ezen tart.tól"
lesböl, és vsi kézmívekbol
neveztetett a' Francz. Ge,,
élnek. Van egy privilégiált nerál Duroc Friauli Hercz.
rezgö arany és
pamut
nek.
í'abrikája, és Urodalmitég- Fribus , Friebuss , Frübis ,
lavetöje. A' bánya mar elhaFrüpas , mvs a* Cseh Ein»
bogeni ker.egy szük volgyégyatott.
ben , sürü erdökkel körül
Frin* , igen kis f6 vsa egy haedzve , Harteisberg viz és
sonnevü Herczs.nek magas
Erbgraben patak mellett,i2X
helytt, nem messze Ebrotól
h. jó czínbányával , 's fonó Castilia Spanyol Királytqs salétrom 's gáliczlolaj
«ágnak Burgos nevü tar-
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kiszítéssel. Találtatik itt
lett való vs , 1740 !. kñzeÍ
iáspis , calcedon , carniol,
hozzá van Friedberg vára.
kristaly, topáz , amethiszt, Friedberg , vs a' felso Hassziai
hyaczint, gránát, aqvama- Hercz.ben, Wetterau vidéríne. Van kath. temploraa.
kén egy dombon,337 h. 1990
^ricenti, vska Nápoly' tulsó
lak.
Hercz.ben Tripalta viz mel- Yriedberg-Scheer, Duna mellett
let, Püspokséggel.
fekvö Urodalma a' Thurni
Trick, Helvetziai Argau Kanés Taxisi Hercz.nek , Bavatonnak mvsa,kies völgyben,
riának felsö Duna ker. 31/2
800 lak. ettol vette nevét
□ mfdön 1 1000 1. terem iát,
Frickthal.
1
gabonát, és lent. Fö vsa
Fr/c*«nAe«.»í/i,mvsHajdan BurScheer.

bor terraesztessel.
Vrickthai , Hajdan Austriai
tart. melly a' Rajna bal
partján Aartól egész Basileáig terjedett,részént hegyes,
részént sik, egészben elég
termékeny, van jó gabonája gyümölcse, és szölöje ,
iiöt marha nevelése is. 1801
Austria Francz. orsz.nak és
ez 1803 a' Helvetziai kozjónak áltengedte.
Triedau , vár , és falu az Ens
alatt lévo Austriában a' Bécsi erdö felett fekvö negyedben, Bielach* kel. partján> orsz. tôrvény székével,
ítarton készítéssel , vasbányával , és rézhámorral.
Jfriedou , város alsó Stijiának
Marburgi ker. Dráva mellett, 50 h. kath. pléb.val,
vám , és so házzal.
Friedóerg , Herczegi vs Stajer
orsz. a* Grätzi ker. Wechsel
pataknak eredete mellett ,
az Ens alatt fekvö Austriának határin, kath. plébán.
posztó és üveg fabrikával.
Triedberg , vs Bajor orsz. Isar
ker. Acha mellett , 310 h.
«2200 1. sok órásokkal , és
serfôzéssel.
Triedóerg, a' Hassziai Starkenbergi Hercz.ben Uebach mel-

-agyr
tán Hassziához visszaesik.
Friedburg , mvs Bajor orsz.
Salzachi ker. az Hühnhardti
erdö szélén számadó tisztség lakja, van egy vára, 62
h. 's plébániája.
Friedeberg , v. Friedberg, (50o
18' E Sz.) Herczeg- Püspolfi
vsa, tágas helytt, az Austriai Silézia' Neisse nevü Herczegségében a'Troppaui ker.
egy völgyben : várral, és
Püspöki fö tisztséggel, 118 h.
720 német lak.kal kiknek élelmeik földmiveles, marha
tartas, és más kézimivek,
mellyek között négy örökös
pálinka fo/.és vagyon.
Friedéberg,vsBrandebuTgi Neumark ker.ben termékeny
vidéken két tó mellett. 39.5
h. 2320 lak. földmi veléssel ,
posztó készitésével.A'hasonnevü ker. 19 2/3 mfdön 2749»
1Г számlál.
Friedeberg , vska a* Sileziaí
Jauer Hercz.ben Queis mellett, tagás helytt. 341 h.
1640 I. nagyrészént kath* 1.
kath. és evang. tempi. mal,
faragással , harisnya gyol s
és varrott kendök fábrikájával.
Friedeberg, Шс-hen) , vs Sileziában Sternberg Grófhoüf
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huti ker.ben , 77 h. ,500 1. Friedensthal , Herrnhuterek
es csekély kereskedésel.
missiója a' Dániai S. Jean
F'iedeburg , a' volt Wesztfánevezetü Szüzszig.en, nyug.
liai kirs. Saale oszt. Hallei
Indiában.
ker. Gerbstädti kantonban Yrideriota , szép helyet fekvíi
lévo birtok és vár, Saale vinem egészen kiépült, de réze mellett, 2 kuriával, 2 viz
szént erös vs Jütlandban, a'
és olaj malmokkal, saléRipeni megyében , a' kis
trom es réz olvasztó mühelBelt mellet, 470 h. 3070 1. rosz
rével , de mellyben a' kia
lyel. 66 h. 480 1.
Beiten ált járó hajók vámot
Friedeburg, régi omlott vára'
volt Francz. kel, Ems oszt.
fizetnek; van egy Fegyverháza , szappan fozése, poszban: Turfás helyekkel. .
Friedeburg , a' Hassziai Hércz. tó fabrik. és nagy dohány*
termesztése. Ezen vs ved hekis városa.
Fi i> decк,ur od. az Austriai Silélye a* nyomorúltaknak , és
ziának Tesrheni kerületéb.
a' Bankrotírozóknak.
Morva orsz.hal árain,melíy- Yridericia , vs Georgiában Esz.
tftl Ostrawitza által válaszAmerikai szabad tart.ban,
tatik ewigen hesfyes,'s erdös; Friedersdorf', felsö LusatziáPraschma Grófhoz tartozik,
ban Silézia határain fekvô
faltí, Greifenberg mellett,
van 1 vsa, 6 faliija , 2930 h.
1,530 1. és gyolcs sZQvéssel.
16920 l. Fövsa
Friedemberg , az Orosz Vilnai Friedewald , a' volt Wesztfáliai kirs. Werrai oszt. ar
Helyt.Wilia mellet t fekvft vs
1 hegyen, Camadulenzesek
Hersfeldi ker. lévô hason nevü kantonnak mezo vsa ,
klastr.val , mellyben 24 Remeték laknak. Ezen épülefr 's fñ helysége , a* Dreyena' Lithvániai nagy Cancel- berffihegy alatt , a' Seiling
erdo keleti részén; várral ,
láriusnak majd 8 Tonna aranypkba jott. A' márvány reform, templom. 50 h. 330 1.
szinte pazérolva van reá; a' Friedewald , vs Nassau-Usingetemplomon fresko-festések, ni Hercz.ben 1060 1.
kupján sok mesteri remek Friedingen , (48o 1' 16" E. Sz.
mivekésformák látszatnak.
26' 3,5' 17'' K.H.) vsa' Du
Friedensburg , Dánia' birtoka a'
na mejlet Würtembergi kifelsíí Guineai Arany partorályság' Rotweileri ker. 840
kon Ningo ors/.. ban, révvel.
lak.
Friedensburg , Dániai királyi Friedland , vs Cseh orsz.ban
Willich mellett fekezik a'
* mulato Palota igen kies vi- déken. Hágátol ,5 mfd , See
Bunzlaui ker. 363 h. 3060. 1«
land szigetén , tágas hatar
Fö vsa azonUrod.nak mellytöl Wallenstein HeTczegi ne
fôldèkkel , ' mellyek térén
van a' Normansthal, Norwe- vet viselt. -7. "várral és egy
giaiakat ábrázoló szobrok- fö templommal.
kal, mind en Eklezsiának tu- Friedland , vs Morva orsz, 01Jajdon ruházatjában. Lakja
mützi kenw melly az Eulenaz özve^y Királynénak.
bérgi urod.hoz tartozik 105
Friedenshafen , szép rév Arae- h. 600 1.
rikai St. Domipgo szigetén. Friedland , falu Morva orsz.
Friedenstein , Herczegi Palota ban Preraui ker.ben, a'
Gothában , elébb Grimmen
Hochwaldiurod.ban Ostra-
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vicza mellett. Plebániával
ezekhez tartozó Schenfcenai7 h. 1280 1. jó vashámor- dorfi tisztséget is az 6 10
ral, és hozzá tartozó olvaszfahiiival igazgatja,
Friedland, a' volt Vestfáliai
tó-kemenczékkel.
Leine oszt. Göttingeni ker.
Fried/and, ( 54° 26' 12" É. Sz.
38o 40-50" K. H.) Alie mel
egy hasonnevü kantonnak
része , és fö helysége Leina
lett fekvö vs és/.aki Burkus
ors/.. ban a' Brandenburgi mellett , urodalnii tisztségker. 248 h. 2120 1. 1807-ben gel, .33 h. 250 1. gabona és len
voH itt egy csata Jun. 14- termesztéssel, és gyoics szödikén a' Francziák, Ojroszok
véssel
ésBurkusokkozt, теЛуЬеп Friedland ,; város Meklenburgaz elsôk nyertesek voltak.
Strelitzf Herez.ben egy tó
Friedlund, (Preuszisrh) varos mellett mocsáros helytt, 526
(.53° 3**' 10" É Sz. 34o ,55' h. 3400 1. tobák fabrikával.
5- K.H.) nyugoti Burkus Friedrich d'or , Burkus arany
orsz. Conitzi ker. egy he- pénz, tesz 5 R.Tallért vagy
gyen, 3 hallal bövelkedö ta7 foi-. 30 xrt.
vak küzött , 233 h. 1440 1. Friedi ichiberg, mvs Seelandiáposztó szovéssel , gabona,
ban Koppenhágától 3 mfo,
egy kastéllyal, mellyben a'
posztó és mabita kereskekirályi familia küzonségedéssel.
sen mulatni szokott. A' kasTried/and , (Märkisch),
20'
25" É. Sz. 33O 46' .5" К. H.)
tély szép ernyös kertvs BlankenburgUraság'tulaj- tel van körül véve , melly
a' Publicumnak nyitvaáll,
dona nyugoti Borusszia Kromelly leginkább ezt vasárni ker. 180 h. 823 keresz. és
napokon , midön a' testör1064 zsidó 1. várral , posztó
nek muzikusai török muszövessel és kereskedéssel.
zsikát tarteni szoktak, megFriedland, kis vs és Urod. Stei
szokta látogatni.
nau vize mellett alsó Sibi
гла' Schweidnitzi Hercz ben, Friedrichsburg , Királyi mulató kastély Seelandban. Kop
192 h. 1010 1. egy kath. '* 1
penhágától 4 mfd. Gothusi
reform, templ-mal. Höch
ízlésre négyszegü kovekból
berg Fürstenstein GróF tu
la jdona,fiuom papiros malépült rézzel béfedve. A' 3dik emeletbcn egy szép höma és igen vékony gyoics
készítése nevezetes. 1760- si szálájavan, szép tem plo
ma, mellyben a' királyok
ban itten a' Császári katonák a* Burkussal esett csa- koronáztatnak , nagy gyütában sokat vesztettek. A'
mölcs fás kertje , ág-yú
kapúnál tüstént kezdódik a'
öntö mühelye, éspuskaporlengyél határ.
malma.
Friediand , Urod. és vs 780 L Friedrichsburg,b&)àanOxdinpet
kik közül 18.5 zsidók. Alsóa' Svecziai Upland tart, szép
vára, a' Stockholmba VeLusatzia'Lübbeni ker. Spree
mellett, közel a' Morvai hazetö útfélen , meliyet IV.
tárhoz. A' Brandenburgi Sz.
Christian készíttetett.
János keresztes vitézinek tu- Friedric/isburg , vár Afrikában
la jdona , és a' Szásx yálosz- a' Guineai arany partokon,
Axim tart.ban, capo tres
tó Herczegs. alatt vagyon ,
Puntastól i mfdre, melly
«gy a' rendnek Kapitányai
ltözül igazgatja, ki ugyan Brandeffburgi Fridrich WÍi*
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beim választó Hercz.töl fei- a' érezes hegyek-kozt fekvS
éllapított Emdeni Afrikai falu, Zwickau mellett , határsaságtól 1683-ban Man- risnya kôtéssel,és gyolcsszöfro hegyen építtetettjmelly- vessel.
nek védjét gyakran több Friedrichsgrund , falu Sileziai
liörül fekvö helységek ki- Glatz Grófs.ban, no 1. üvegkérték. i7i5ben a'Dánoktól hutával és hamuzsir fözesismét elhagyatott, és 1750 a'
sei.
Hollandok hatalmok alá Friedrichshaab , v. Frederichsvették.
haab , Fridrichshofnung ,
Priedrichtdorf, egészen újFran- (62o 3i'ÉSz.) Dániai Gyarczia Gyarmat a' Wieden- mat Grönlandban, kereske-*
brucki Kant. Paderborni
dik tengeri kuLya zsirral ,
ber. a' volt Fuldai oszt. róka és tengeri kutya börWesztfáliában 37 h. 140 I.
reí.
Friedrichsfold , Hajdan Hunds- Friedrichshall t Hildburgshau"feld az Oelsi Herczs. mvsa seni Herczs. Neustadt falii
Siléziában, 1 mfd Breslaumellett levó só bánya, hol
tól. Midön itt 1743-ben áz е- magnesia, glauber só és kelébbi Burkus Király tábori serü só is készítetik.
visgálást tartana tisztelet Friedrichshall , 1. Frederichsokáért ezen hpIységet nevéhald.
röl Friedrichsfeldnek ne- Friedrichshamm , v Friedrichsvezték.
havn ( Finniai nyelven
Friedrichsfelde , szép mulato
Wechkelax, Friderici Porkastély a' Brandenburgi kötus, (6o° 48' É. Sz. 44o 40' К.
zép Markban 1 mfdnyire
H.)
Az Orosz FinlandL
Berlintöl, most a' HolsteinHelyt. jól megerosített es
becki Hercz.nének tulajdor
rendesen épült kerületi kis
tta.
vsa , a' Finniai tenger öbölfriedrichsfrist , Királyi vár ,
nek félszigetében , van egy
nem messze Königsbergtöl.
réve , mellyben kozönsegeNyugoti Burkus orsz. Schaasen az Orosz hadihajóknak
ki ker.ben.
egy része all, 86 h. 3 tempi.
Friedrichsgave , rézbánya Norés 1330 1. kik hasznos vizi es
vegiai Christiania nevezetü
szárazon való kereskedést
megyében.
üznek.
Friedrichtgmünd y I. Gemünd. Friedrichshayn , also LusatziáFriedrichsgraben , (kis és nagy) ban üvegbánya , a' Sprengkét mesterséges fók nyugot- bergi ker.
ti Prussziában mellyek Gil- Friedrichshöhe, Hildburgshauge , Nemonien , Wiepe » é,s seni Hercz.ben levo üveg?
Deine vizeket összve foglal- bánya.
ják , és igy ama' veszedel- Friedrichshof, királyi mulató
mes iárást.a' Curirévenkekastély királyi vár kerttel
resztûl elmellôztetik.
Upland tart.ban Svéd orsz.
'friedrichsgrätz, Prussziai felsö
ban, melly 1732-ben szép
Siléziának Oppelni Herczs.
czitrom és narancs fákkal
eben fekvö új falu mellyet felékesíttetett.
a' Husszíták építettek, va- Friedrichshoffnung , 1. Friegyon
tulajdon Predikádrichshaab.
torjok és templomjok.
Friedrichsholm ? 1. Christian$riedrîcàsgrilif Szász orsz.ban.
«and.
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Friedrichshatte , 1. Iba.
RigaiHelyt. Düna víase melffriedrichshuld , vsi törvennyel
lett fekvö vsa.
biró mvs Brandenburgi Üi- Friedrichsstadt , a' Dániai St.
Markban, Züllichi ker. 35 h.
Croix szüzek szigetén fekvö
190 1.
kis vs, Amerikában.
Friedr ichthuld, Pomeraniának Friedrichsstein , 1. FriedrichsRummelsburgi ker. fekvö
hald.
nemes falu, 30 h. es Parket Friedrichsstein , Gróf Donhoffábrikával.
nak gyönyör mulato kastéJfriedrichsnagor , I. Sirampur.
lya, szép állatos kerttel ,
"Sfriedrichtort , hajdan ChristiFregel fo mellett nyugoti
anpreis Schleswigi Hercz.
Burkus orez.ban.
ben fekvö Dániai kisvár a* Friedrichssund , kis Dániai vs
Holsteini határszélen, Kiela' Seelandi szigeten Isefiortöl i/z mid a' Kieli Wyk
di öbölnel , eabona keresbémenetelénél ,
van
4
kedéssel, es a' Jägerspreisba
bástyája, temploma, fegyálthajózással.
ver , és kenyér tára. A Com- Ff iedrichs labor , a' Silezioi
mendáns há/a , egy batal- . Wartembergi urod.ban lélionnak val<5 kaszárnyája és
vö Cseh emigransok' gyarnéhányMarkotányos házak,
mat ja , pamut , és parket
e' várnak jelesebb épületjei.
szôvéssel.
Friedrichsrode , vs Gothai Her- Friedrichsthal , Sileziai szálitczegségben 260 h. 1700 lak.
vány Oppelni ker. R3 h. 3-^0
Parket és Czvillich szôvés1. olvasztó kemenczével, hásel , fejérítéssel , olaj papimorral, szeg , és fapipa fa
ros és fúrész malommal.
brikával»
Friedrichsstadt , (.50° 23' 10" Friedrichsthal , falu BrandenE Sz. 26o 47' 30" K. H.) jól
burgi kôzép Markban azalépült vs Schleswigi Hercz. só Barnimi ker. Zseb, és faben, Eyder ésTreenfókkozt,
lonfüggö óra-fabrikával, és
mellyek akal mas csatornák
üveg bányával.
és drága zsilipek által egy- Friedrichsthal , királyi üveg ée
gysítetnek, 473 h. 2500 1. kik tükör hutaSzász orsz.Meiszemindenféle religio felekeni ker. Senftenbergi tisztzetiiek , u. m. kath. luth.
ségben. Fújatnak és öntefarminianusok, mennoniták,
nek itt elég nagy tükrök ,
quackerek, zsidók. Talaltatmellyek s/épségek mellett
nak itt selyem , pamut , par90—100 hüvelyknyi na(TVket , kemonyítq , lakírozott sággal díszesek, és Dresdámívek, mustár, olajttörö
ban simítatnak meg.
fabrikák. Kereskedése is és Friedrichsthal , falu a' Coburg
hajózása eleven.
Saalfeldi Hercz.ben, GräfenVriidrichsstadt , vs és vár a'
thali tisztségben , egy vasNorvegiai Christinia mehámorral.
gyében , Glommen vizének Friedrichsthal , Coburg- Saab
a' Drameni öbölbe valósza- feldi vasbánya , és hámor
kadásánál 1840 h. rével ,
mühely az Altenburffi Hermagazmnal , fegyver tárral
czegségben. Közel ide vandohány fonással , deszka
nak 3 üvegbányák.
és árbocz kereskedéssel.
Friedrichsvärn , 1. Stavarn.
Friedrichsstadt , Lettiai nyel- Fñedrichswerk , Dániai jól
ven Janua Righa az Orosz
pült mvs nem messze Kop

Oostergoi , Westergoi , és ZeÍ>enhágát¿l , ágyú , és gqyóbis ôntéssel; íegyver, sa- venwoldei fertályokra éa
íétrom , és mezei gazdasági
néhány kôzségekre , és ot
eszkoz-fábrikával. Ezüst ol- Deputatust küldött Grafenvasztó kemenczével,egy ércz hagba az orsz. gyülésre.
hámorral és 2 puskaporos
A' királyság' ideje alatt egy
ezen nevü oszt. formait és
malommal.
TFried< ich-Wilhelrn csatotndja , ,54 oyíí^Qmfdon 161510 1. foglalt. A föld szine alacsony
Mühlrosi kanális, a' Bran
denburg! választó Márkság- 8Öt alacsony abb a'tenger szíban lévft vizvezetés , melly nénél, és mivel a' tenger
az Odera és Sprée vizeit felöl sehol sines homok toregybe foglalja. Azutolsótól lás,ként eleníttettek lak.mafogva egész Brieskowig ter
gokat sok pénzbe - került
med , a' Brieskowi tóból az tbltések által aJ tenger' duOderába, л Párisi veszôszé- he eilen ótalmazni. Az elességü, es 6 lábnyi mély- gész tart. mesterkélt árségü , 6230 vesszö vagy ÍS3 koktól hasittatik , mellyek
mfd hósszú, van Ю erös zsi- részént a' bö viznek lecsalipje, és 65 lábnyi omlása.
olására részént a' javak ki
h ordására szolgálnak , a*
Frielendorf, mvs Hersfeídi her.
Werra oszt. a' volt Weszt- legjelesebb vonva van Harfáliai kirs.ban 80 h.
lingentölFraneker,LenwarTriemar , falu >Neisse mellett den és Dokum'on kelresztül
a' volt Szász Gothai Hrcz.ben egész Groningáig; valóságos
>98 h. len, legelö, és gabo- foiyóji ninesenek a'Lauwerna termesztéssel.
8i határ fó vizen kivfil , de
. WriesacA, Freysach (46o 55' 45" annál több tavai , p. o. a'
É. Sz. 3.3o 3' 35" К. H. ) vs Tjenke,Slooteri, Fljnesseni,
i Karinthiában , Klagenfurti Heegeri, Sneekeri, ésBerguker. Mettnitz folyó mellet , mi tavak.
A' levego ned200 h. 2000 1. egy várral , ves,és tisztátalan, de nem emelly Geyersberg nevet vi- gésségtelen. Az álljasokban
sel. Barbara ferdövel, vám legízebb legelök találtattisztségírel posta házzal, pré- nak, mellyeken a' marha,
postsággal,és a'német rend- ló és iúh tenyésztetés igen
nek commenturjával vas t4gos,kivált jó,és nagy szarbányával , 's kasza fábriká-i vas marhák 's lovak találval.
tatnak , nem külömben a'
T?riesentteinc, egy részeazOriFrisiai júh is nagyságáért
ás hegyeknek Schmiedeberg
nevezetes. Az emelthelyeés Landshut között,288i láb
ken vettetik gabona, le.^inkább tiszta buza, borsó, és
nyi mag^assággal.
Тгш'а , Friesland eggyesült
rozs igen böven, m ellyböf
Belgyiom opsz. tart.a, nevét ki is szoktak hordani. A'
vette egy régi viaskodó Fries
dél keleti részén vannak
nevü nemzettol. Határai e- mezôségek és erdßsegek is ,
eek : ész. az északi tenger,
de a' fa nem elegendo, kipónyug. a* Flie vize, délrôl a'
toltatik mindazáltal hijá-*
Zuyd tenger, és a' felsö Yssel
nyossága a' lapályságokkel. a' felsö Yssel, Grönnin- ^ban igen boven ásatni szoga , és Drenthe tart. Az ekott turfa által. A' halászat
цёъъ tart, tel volt osztva az
hasznos&n üzettetik, szint-
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úgy a' mesterségek is a'
részint jó, részint homoko*
Frieslandi gyolcs minden
földdel , mellynek északi
Hollandiaiak köztt legvéko- része Danczighoz , déli Btfrnyabb. Papiros és vitorla- kus orsz.hoz tartozik , van
vászon is készítetik itt , és jó ló tenyéeetetése , fô vsa,
60 is fözetik , 's t. ef. Lako- Münde v. Weichselmünde.
sai nagyobb részt réf. van- Fritii , hajdan egész ész. Holxiak még is sok kath. is és landiában és Utrecht tart,
Mennoniták. Az egész tart. ban elterjedt Nemzetség.
ban vannak 11 vsok, 336 fa- Most Ost és West-Frieslandiakra osztatnak.
ïuk, és sok nemes kastélyok,
mellyek Stinseneknek vagy Frislak , kis vs Gallicziában
Slaatoknak
neveztetnek.
a' Jasloi ker.
Fö helye Leenwarden.
Frittola , hires egésséges ferdä
Frigento , vs a' Nápolyi Kirs»
a' Nápolyi Terra di Lavoro
hason nevii tulsó Herczs. tart.ban.
ben, 2700 1. juhokkal és ga- Fritzlar , hajdan a' Mainzî
Vál. Fejedelemséghez tartobonávtel kereskedik.
zó Hercz.ség melly a' DepuFrignano , egy a' hét kis tart.
tationalis per által i8o2-ben»
nyok közül , mellyekböl a*
a' Hessen - Casseli Házhoz
M od enai Herczegség 411.
Friienhausen,mvsMain mellett
kapcsoltatott. 6 □ mértfil
nagyságán van 4 vsa, 25 faa' Würzburgi volt fö Hrczs.
ben, 190 h. és bortermesz- luja és pusztája , il szabad
udvara ésmühelye, avára,
téssel.
Frio , Capo Frio , vs és tartoés közel 14000 1. Jövedelme60000 for. ment. Benne van
máriy fbka, Brasiliának dél
keleti részén, Rio Janeiro- Fritzlar , vs és azon nevü kant.
nak fö vsa felsö Hassziában,
tól keletre. Itt keszittetik
Edder mellett , egy Collegiten^eri só.
alis nevelö házzal , Ursula
FrisaA , vs Rhyn mellett a'
Apátzák' klastr.val , melly
Brandenburgi kôzép Marknek Apáczáji leánygyermeban, Bredow Urak' tulajdokek nevelésével foglalatosna, 216 h. 1300 1. várral és
kodnak, Minoriták' klastr»
marha tenyésztetéssel. A'
val , 338 h. 1830 1. 's FrankFrisaki kis csatorna nagy
furtba vezetö hiddal Edder
Frisaki kanálissal öszvekapvizén.
csoltatott j hogy a' nagy
Havellandi
mocsár
ha- Fritzöewerk , vas bánya a' Nor
szonvehetöve tétessék,amaz wegiaiChristianiaMegyében
6767, ez pedig 21678 vesszö
Lautwig vstól nem mess/ < ,
ád esztendöt által majd
hosszúságú.
8000 hajó fontnyi rud vasat ,
Frischau , Lichtenstein Herg.
vára és faluja Morva orsz.
és 2000 hajó fontnyi bntótt
vasat, van ágyú öntömüheZnaymi ker. egy jeles képes
tdrnácczal , pléb.val , venlye is.
dégfógadóval , és tavi ma- Frobishur útja , (63o E. Si )
tengerszorulat GronlandiálommaîFrisch-Haff, Г. H-íff.
nak déí- keleti részén, melly
Frische ¡iehrunfr , lengyçlul Nia' feltalálójától így nevezzina,azaz: lenyomott hely,
tetik.
tágas róna a' keleti tenger Frodjham , vs Ches Grófs. An
es a' Frisch - Half között ,
gliában a* Weever , é« Mer-
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aey öszvefoIyisamellett,egy
oszt. Ille mellett 584 h. 1340
révvel, mellyböl só , sajt;.,
lak.
és kartifiol szélyel küldet- Fronsac, elég széles mesterséiiek.
ges fó a' Cap Breton i szigeFrohburg, vs és vár Wiehra ten északi Amerikában.
mellett a' Lipcsei ker. Szász Fronte/ra , mvs Markgróf'sági
orsz.bañ 290 h. 1900 1. erós
czímmel , Portugallianak
materia fabrikával , és híAlemtejo nevk tart.ban.
res edény mívekkel.
Frontenac , eroség Ontario tó
Frôfiland, vasbánya a' Norwe- mellett, hol a' Sz. Lftrinca
giai Christ. Megyében Chrifóvize ered , északi Amerika
stianiasundban.
Ganada tart.ban. A' FranFro/mau , falu Schreckenberg cziák ezt még 1673-ban az
hegy tbvénél a' Szász érczIrokezek eilen állították fel.
hegyi ker. vashámorral.
Frontenhausen , mvs BavariáFrohnhausen , mvs a' Lohrei ban Isar ker. Vils mellett,
kant.banMarburgi ker. Wer- gabonát böven termo téren
rai oszt. a' volt Vestíaliai 860 1.
Kirs. Dillenburgtól 1 1/2 ó- Frontignan , vs a' Francz. Herányira, 600 ház. 1778-ban rault oszt. egy hason nevü
csak nem egészen elégett.
tónál, 600 h. 1420 1. Terem
Yröllersdorf, falu Morva orsz.
itt jó muskatály bor, az iZnaymi , azelött Brüni ker.
de való muskáta rózsák íTayának bal partján , egy gen nevezetesek.
pléb.val, Horváth gyarmath Fronton, vs a' Fr. felsö Garonlakja, melly az ónyelvét,
nei oszt. 384 h. 2150 I.
ruházatját és szokásait meg- Froombridge , mvs az Angol
tartotta, 81 h. 490 1. 's eseGloucesteri Grófs.ban, megkély szölö míveléssel.
lehetos vasfabr.val és poszFrome , vs az Angliai Sommertó készítéssel.
seti Grófs.ban 9000 1. Fro- Fr«*<?,téresvs a' volt Weslf. kir.
me mellett, meglehetós poszElbei oszt. Ma^deburgi ker.
tó fabr.val és serfozéssel.
Schönebeck kint.ban, 2 kaFromista, körül kerített mvs
puval, 1 templ.mal, 134 h.
Carrion vize mellett , Va580 1. kik a' szántás - vetéslenciai tart.ban a' Spanyol
bol , marha tartásból , haLeoni Kirs.ban. Fô helye
józásból és kézi mesterséegy Markgrófságnak.
gekból élodnek.
Fronberg, falu Bajor orsz. Re- Frosinom , vs a' Cosa fó vize
geni ker. egy várral , szép
mellett a' Pápa birt. Olasz
kerttel , vas hámorral és
orsz.
papiros malommal.
Frosolone , vs a' Nápolyi TerFronleiten , békerített kellera di Lavoro tart.ban 3780
mes tekintetü ,
és vi g
lak.
Herczegi mezóváros alsó Sti- Frösön, mvs a' Swecziai tart»
riában Grätzi ker. a' Mur
nyi Kapitányságban Westvizének magas partján, melmorelandban, a' Jemtlandi
lyen által vezet egy híd a'
tart.ban, a' Sees - Sjo szigefo kereskedö útra,oo h. csak
ten , egy Kronstadnak nejiem 4 mfd Grätztöl , 1763vezett árokkal. Itt eszten»
ban 's utóbb még egyszer ,
dot által két vásár tartatíh,
és 1809« harmadszor elégett.
mellyen a« lakosok só serTroruae , vs a' Fran. Gironde
pepyçket, aczél és vasmí

veket a' Norwegiabelieknek
Zamoski ker. Wystoka vùtâ
adnak el. Sok viznek ellenmellett, pléb.val 's egy ne
élló börök czipökeknek és
mes udvarral.
Fua, részént leomlqtt keressaruknak készítetnek.
Frossny , mvs a' franczia alsó
kedö vs alsó Agyptusnak
Loire oszt. közel ehhez van
Garbieh nevü tart.ban , a*
a' Migroni rév , a* vs keres- Nil nyugoti karjának keleti
kedést üz.
részén , szép és kies helyen
Frosten , kis vs és rév a' Norfekszik. Itt mindenféle mawegiai Drontheimi megyétériák , hajokötelek, és külômbféle hazi szerek 's t. ef.
beu.
Frour , v. Nobfleur , a' nyug.
készítetnek. Lakosai jó haPersiai Laristan nevü tarjósok ) a' kereskedés mindtom.hoz tartozó kis sziget ,
azáltal miolta a* Nil karja,
tnelly hadi idokben a' Hul
mellyen a' helység fekszik,
familiából eredett Arab- nem birja a' hajót, igen
soknak védhclyül szolgál.
megcsökkent.
Frouart,, Cap d' avarice, Pa- Fubine , város Piemontban
tagoniai fok, v. Magellaa' Marengoi volt franc, oszt.
niának Amerikában déli
2570 lak.
partjain azonfoka, melly a' Fuccechio , vs a* Toskánai N.
Magellani tengerszorulatba Herczs.ben 4600 t.
legbeljebb nyúl, látszatnak Fuccine v. Fuschine , nagy faittmég St. Philippe vsának
lu Horváth orsz.ban , igen
omladtkai, mellyet hajdan tetemes vasbányával és posa' Spanyolok építettek.
tával.
Fruges , vs a' franczia Calaisi Fuchsfluss , nagy fóvíz északi
tenger szorulat oszt. na h.
Amerikában a' Michigan!
tó és Missisipi közt , a' zöld
3520 1.
Frutigen , szép nagy mvs a* öbölbeümÖl.Partjain laknak
Helvetziai Berni kant.ban , az 500 nagy Fuchs Indiai
közel a'Kandernek azEngst- familiák. Vannak itt sok
len vizével való öszveszaka- jávor szarvasok , medvék ,
dásáiioz , hajdan ország bi- bivalok 's t. ef.
róság fohelysége , mellyhez Fuchsinseln , 1. Aleuti ezigetek.
a' Gaster, Konder, és Engst- Fuchsstadt , falu a' Würzburgi
leni völgyek is tartoztak.
iö Hers.ben 100 h. 570 lak.
Közel hozzá fekszik a' Telgabona 's bor termesztéssel,
Ieni vagy Tellenburgi vár,
's marha neveléssel.
melly a' Várnagynak lakja Fuchithurm , Jena mellett egy
volt. A' vár és vs_ köztfoly
agg torony erös kófalakból
el Engstlen , melly büdös
áll egy hegy tetön, hol haj
köves ferdö gyanánt szolgál.
dan az ifjabb deákok az öTrygge , v. Fryke , egy 8 Sve- regebbektöl sokfélekép gyötziai mfd hosszú , de igen törtettek , és innen rókákkeskeny, hallal bövelkedö
nak neveztettek. Az ujabb
tó a' Swecziaï Wärmelandi
idôkben Wideburg Tanit6
tart.ban , melly Nors vagy Ur e' toronyból csillagvisFryks-Elbe víz által a' We- gáló helyet formait.
ner tóval egybekapcsolta- Fucinus lacus , tó Marsusok'
földen Italiában , most La
tik.
Frysoita , vs a' volt franczia go Fucino , ez nyelte el Archipe vsát , Tyberis vizéb«
keleti Emsi oszt. 1300 h.
Frytxtak , ve Gallicziában a'
ceapoltatett «.' RémaiaJf.
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•
berndorf.Dietenheim .Bran
■jFuder > tôbbféle értelmü nedv
denburg, Kirrhheim, Mikmérték , leginkább borbéli hausen és Nordendorf.
nagy mérték , melly a'" te» Fugiefang, ( Vogelfang ) egy
her változásával mekkoraa' Norvegiának legmagasbb
íra néive is változik ,
hegyei közül a' Bergeni meр. o. a' Hass/.iai , Lübecki , gyében , mellynek orniai
• Frankfurt! (a' Main melörökös hóval fedve vannak.
lett) és a' Pfalzi Fuder 480 Üregéiben és nyílásaiban
pintbbl áll , az Augsburgi
sok madarak tartózkodnak.
pedig 768 , az Elsasei 576 Fuh/as, 1. Fulierek.
pintet vagy is 24 akót fog- Fuhne , folyóviz Anhaltban >
melly azon mocsárokból ,
lal.
Fuego , Isla de Fuego, 1. Feuer mellyeket Fuhneknak neyeznek , ered , es részént
Insel.
Steinfurtnál Muldába , réFuenfalida , nagy mvs a* Toleszént Drôbelnél oaaléba odoi tart.ban a' Spanyol új
Castiliai orsz.ban.
mol.
Fuengirola , к is vs Granadáb. Fuhne , bis fó Brandenburg!
Spanyol orsz. a' kozép tenMarkban az Uckeri és középmarki határokon , Odeger mellett.
Yuenmayor i nagy mvs a'Burrába szakad.
gosi tartora. ó Castiliai Ki- Fula orszdg, (v. Fulierek' orsz.)
rálys. Spanyol orsz.
,
máskép Phul, -kozép SeneFuente de Higuera , (38° 55' E. gambiában Afrika kozepén)
Sz. 1.5° 56" К. ИЛ vs a' Spa
hajdan tart. Siratiknak ,
nyol Valenczia tartom. 2250 egy elég hatalmas fekete
Monarchának , Hovaltól élak.
Fuente-Ovejuna , (38o î ç'E. Sz.
szak felé esik, mind a' két
il3 14' К. H.j vs a' Spanyol részére Senegalnak. EszakCordovai tart. 6420 lak.
tól dél felé mintegy 30 geog.
Fuente Raóia , 1. Fontarabia.
mfd hosszú , és is — 1.5 s/.éFuentes, Arx Fontana, 1. Fort les i a' buján nevelkedñ plánde Fuentes.
ták 's termékenysége niiatt
Fuentes , vs és Grófság terméegy legszebb országa a' foldkeny rónaságban Aragoniá- nek , melly minden plán. ban Ebro vize mellett.
tákat böven termeszt , 's
Fuertaventura, 1. Forteventura.• nagy számmal vad 's szelíd
Fügen , falu Bajor orsz. lile állatokat táplál. Folde ni
ker. Szjke egy Számadó- vel a' gabonán kívül legin
tisztségnek, vashámorral 's kább pamutot , indigót , ]ó
vas kereskedéssel.
dohányt , némelly . draga
Fuggsri tartományok r elszórva fákat 's t. ef. lakosai mindfeküsznek a' felsô Duna és
azáltal csak imigy amugy
lile ker.kben Bajor orsz. a' mívelik. Ezen tartomány
Her.g Babenhausi linia , és
most felosztatott ,
mert
a' Fugger Grofok köztt fei
1785-ben egy az ö szentsége'
van osztva , az elsök 6 Q , niiatt hires Mahomet hitii
mfdet, és 10000 1. birnak , a'
Marbut Fekete Almami Ab
másikak 14 □ mfd és 30000' dulkader 'a' Siratikot vagy
Ink.
Hozzájok tartoznak
az elébbi Fulierek FejedelGöttersdorf ,
Kirchbergmét a' trónusrol letette, és
Weiesenhorn , Glött és Oa' keleti részét országának
elfog

elfoglalta. Ellentállott a'
Sulze és Losse folyók. HaMaurok viaskodásinak , vé- lai koztlegtübbek a'csukák,
get vetett a' Sklávságnak ,
vizák , pontyok 's t. ef.
eldltotta a' férjfiak' adás- igen hasznos hajózása a'
vevését , és a' Sklávok álMündenböl Casselbe horduU
talküldését az ö országán. fa miatt.
Ezáltal Senegal mellett az Fulda, hajdan herrzegi BeneSkláv kereskedés megcsökdictinus ApátursA^, 1752101
kent. Emberséges bánás által fogva , Püspökseg , mint
o tartományát csinosította
Hassziai N. Hercz.ség , ha's gyárapította , külsöket táros Hasbzia Land- G roís ágországába édesgetett , és
gal , Isenburg és Hanau
szomszédjai elött magát féGrófságokkal , Wür/.burg
Hers.gel, 's Henneberg G róls.
lelmessé tette. A* nyugoti
rész igájától mentt volt, 's
gal.
Tobbnyire hegyes ;
mindazáltal gabonát , gyükormányoztatik nem függö
mölrsöt, lent elegetterem;
Fejedelmektöl. Illy módra
két Fula tartományt kell fával , sóval és ásványos vizekkel bövelkedik , de bora
tekintenünk, a' keletit , az
kevés. Ezen ker.tekböl áll -.
az : a' függö Fulát és a*
Neuhof , Weihers , Fulda ,
nyugotit , az az : a' nem
függö Fulát. Amaz népes,
ezen nevü vssal eggjütt,
és erdös, melly erdökben sok Johannisberg , Grosaen-Lüder , Burghaun , Hunefeld ,
ebenfa találtatik. ¥6 és ReEiterfeld , Huseljtein , és Bisidentziás vsa Goumel. Eberstein* része. E' nemes
mez alig ion □ mfd, sokat
jószágokból (Reichs-Ritterszenved a' Maurok viaskodása miatt, kik a' felsö Se- schaften): Leng$feld,Maunsnegambiát lakiák. El van bach, Bachenau és Wehr
da. Hozzá tartozik Weni
osztvá kis helytartóságok. ra , mellyeknek Felvigyá- gentaft falu is. Dernbach
zóji határozott hatalommal és Geyza kerületek , és Biélnek , csak nem minden fa- bersteinnek egy része, eddig
az Austriai hatalom alalt
lunak külön Ura van.
Fulda , folyóvíz , melly Rhön vagyon. Itt van
hegyén
ered
a'
Was- Fulda , (50o 33' 57" É. Sz. 27»
23' 41" K. H.) vs egy hason
serkuppének töviböl , a'
Würzburgi Reulbach falu- nevü folyó mellett, 6.0 h^z.
9000 1. Eisenbachtól 8 mfd,
nak vidékén, és a' Fuldai
Hers.nek nevet ád , befoly
's Frankfurttól 14 mfd Vannak sok szép épületei, melSolmes mellett a' voltVestfáliai Nidernaulei kant.ba ,
lyek kôzzé tartozik legin's Hersfeld , és Eschwegi
kább a' hajdani Püspöki
ker. keresztül a* Casseli ker.
kastély a' hoz/.átartozó mu
lato kerttel. Van itt ezeken
foly , hol a' Fuldai volt
kivül Lyceum , erdö iskooszt. nevet ád, itt már hala , fonal kereskedés, gyolcs,
)ót is elbir, Casselt keresz
porczellán, és pamut portétül hasítja , Münden mel
kák' fabr. A' fö templomlett Werrával eggyesül, ori
ban van Sz. Bonifaczius'sírnan Wesernek neveztetik ,
ja, vidékén pedig a' Fasabelé folynak osztán kis
nerienek nevezettHer.gi mu
Schwarczbach , Jossbach ,
lato kastély egy draga rajHaune , Eder , Schwalm ,
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zolattal , porczellán és természeti ritkaságok gyüjteményével.
Fülek, Filekov, (43° íó'E.Sz.)
Urodalom és mvs Nógrád
Várm.ben azon nevü jár.
ban , Sz. Ersébettôl nem
messze , Zelenétol 2 1/2 óra
kies helyen. F. U. G. Kohári és más Uraságok , lakosi
magyarok , kath. rész szerént mesteremberek , rész
bzerént földmivelök, Salvator Franciscanusok klastroraával és pléb.val , Várm.
házzal , savanyú vízzel 's
omladozott várral , melly
hajdan nagy eroség volt,
nevezetes.
Fülep hegye , Sz. György , és
Badacsony , 3 jó boroktól
hires szolö hegyek Magyar»
orsz.ban nem messze Bala
ton tavától.
Fülep siigetei , 1. Philippi szigetek.
Fules JNikitsch , Rácz falu Sopron Várm.ben Báró Meskó tulajdona , van egy kath.
tempi. ma és joszölö nevelése.
Fulham , szép mvs Themse
mellett azAngol Midlessexi
Grófs.ban 2 nagy szönyeg
kézimivel , itt van a' Londoni Püspöknek egymulató háza.
Fulierek , (v. Fulaberek, Phuliak' Phul' lakosi), nyilván
kifajult Arabsoktólszármazott, elég népes , kôzép és
alsó Senegambiában és Sier
ra Leonai partokon messzére elterjedett fekete népség, színek valamivel világosabb testszín mintsem
a' többi Negereké, magasb
lélek tulajdonságaik , szebb
képvonásaik , és alkalmatosbak, Közönseges magosságok a' közszerü , detestek
alkotása nem oly erös 's í-

nas , hogy erfts dolgokra
alkalmasnak
látszassék ,
még is igen munkások, szorgosak , és fáradhatatlanok,
ésszel móddal bírnak ; asszonyaik kicsinyek de }ótermetüek, kecsesek, elevenek , módosok , találos
eszüek's gyengédedek , szerelik a' gyönyört , muzsikát , tánczot 's piperét. A'
Fulierek' mezei jól elvannak takarítva , 's rendelve.
Nevelnek
szép
marhákat , kôvér juhokat , és
kecskéket. Szeretik a' vadászatot , 's jobban. élnek az
egyéb Feketéknél, a' tüzfegyverrel iól tudnak bánni 's jó puskások. Kedvelik
az Europai míveket 's aJ
gyonyorüségeket. Élnek Se
negambiában részént saját
Fejedelmeik, részénta'Mandigoerek' uralkodása alatt.
Ful/'gno , 1. Foligno.
Fullerne, falu a' Svéd Smaland
. tart.ban , egésséges forrással.
Fulneck , vs Morva orsz. Preraui ker. Plébániával 400
h. szép hegyvárral határvámházzal , 3000 1. és az
orsz.ban legerösbb posztó
manuf. melly esztendönként 5000 vég posztót szolgáltat ki.
Fumay , mvs Maas mellett a'
Francz. Ardennek oszi. 1740
1. Charlemont és Mezieres
kózott. Van türhetö palakô
bányája
Fumel , vs , Lot mellett a*
Francz. Lot és Garonne oszt.
2080 1.
Funatza , 1. Fonacza.
Funehai , (32» 37' 30" É. Sz.)
a' nyugoti AfrikabeliPortugallusok' szigetének , Madeirának fö vsa , jó és nagy
tengeröböl mellett, egy brbké viritó vëlgyÊijn , hol

— 8o7 —
keletre kís Canalisok által
a' fejérre mázolt hárak 's
templomok a' kertek, és fák' Langeland és Arro szigetektöl, nyug.ra a' kis Beljt által
zôldjének ellenébe kedvesen játszadoznak. Formája Schleswig, ésJütlandtól tlaz Amphitheátromé , 2000 szakasztatik , északra Kategáthoz ér , 10 mfd hosh. 15000 1. 8. kath. tempi,
több klastromokkal. Lakja s^u és 9 széles. Lakosainak
az országi Helytartónak 's s/.áma 120000-re megy. Ezrn
szép , kellemes, és a' déli
a' Püspöknek. Vannak 7 eT0»égeí.
Találtatnak itt részén gyönyörü, nyári háAnglus rakodó házak. Mi- zakkal ékes sziget, es/tendot
ált' looooo hordóval elevel pedig csak a' Helytar
tónak 's az Anglus Consul- séget kihordhat. Vannak
nak vannak hintójik , a' sok kertjei , kerti gyümölnagyok élnek tarka selyem csei fája , turfája , derék
Jiálóval , melly olly nagy méh tenyésztetése, halászábogy egy személy benne el- sa,fóiiban és partjain. Fövsa,
ülhet, 's ez két szémélyek Odensee.
által egy rúdon vitetik , Fünfhafen , v. ot-révi ker. ,
négy végénél fogva , Angol orsz.ban,
v» líuijjwuj hová
**u re». tartut —
7s ez áítal a' háló mint toznak : Hastins , Scaford ,
egy erszény , öszve huzat- Dover, New R.omney,Kythe
tatik ,
a' midön lelógg és Sandwich, sok jussokkal
egy selyem , kárpit akasz- birnak , és mindég jobban
tatik reá ,
mellyel
а' homokkal,
догаоккциешие!
b'étoltetnek.
bennülö eltakartatik. Itt a' Fünfkirchen , 1. Pécs.
Barátmonostorban van egy Fungí , L Sennaar.
szoba, mellynek falai a' pad- Fungma , 1. Quelpaert.
lása 3000 esont fôkkel és a' Funming , mvs Peking tart.ban.
szigeten megholt szent em- Funnesdálsbjr , Swecziai Kiberek csontjaikkal ki varályi vám Herjedalen tart.
gyon rakva. ban, a' Nofwegiai határoFundi, Cicerónak tartózkodó
kon.
helye Ausonesek fôldén Ita- Funtana , vs az innenso Herliában, most Fondi.
czs.ben Nápoly orsz.29401.
Fundschi, v. Scbilluk, Népség Fur , 1. Darfur.
Habessyniában melly most Füred, Tiszafüred, mvs egyes.
egészen Sennaarhoz tar- , Heves és koz. Szolnok Várm.
tozik.
ben , Tiszai jár.ban , Tisza
Fundy-Bay, nagy és halas
vizénél Karczagtól 3 ora,
tengeröböl az Anglus észaF. U. több nemes fam.
ki Ámerikában új Scótiia és Füred , Tisza Füred, mvs e.
új Braunschweig közt.
Heves és koz.SzolnokVár.ben.
FUnen. Fyen Dániaimegve,
Tiszai járban , Tisza vizé
nél, Karczagtól 3 óra , F.
áll
Fiineni
szigetbol ,
Taasing, Langeland, Laa- U. több nemes fam. Számos
lak. Magyarok kat. és ref.
land , Falster , és ,más kis
ezek nevezetes Magyar nyerszigetekböl, tére 88 □ mfd,
geket készítenek; jó halávannak 175000 l.,legnagyobb
szattal,
termékeny folddel,
szigete
's elég szölövel birnak.
Filnen , keletre a' nagy Belti
Szala,
tenger által Seelandtól, del- Füredi savanyá vi't ,
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Várm.ben , Füred falunak guszban. 200 h. edénykészíszomszédságában , Balaton
téssel.
partján Weszprémtol 2 1/2 Fürstenau, (25° i8' 45" É. Sz,
Tapolczától 4. óra. F. U. a'
52° 31' 15" K. H. ) vs 's ío
F. T. Benedictinusok. Neve- helysége egy hasonnevü.
zetes e' kütfö , és kénkôves kantonnak a' volt Westfaferdö nem csak magyar ,
lia' Kir. Weser os^t. az Osnahanem külsö országokban brucki ker ben. 200 h. 1300
is, mind hasznára , mint ; 1. 1 luth, tempi, 's egy kath.
kies fekvésére nézve is. Sok
kápolnával.
jeles épületekkel bír a' ven- Fürstenau , Gróf Erbachi mvs
dégek' elfogadására.
a' Hassiai nagy Herczgs. az
itt való vas olvasztó kemenFurka , Gabelberg, 13171 lábcze a' hazai vas olvasztásányi magas hegy Helvetziában , mellynek tetején haj- ból szolgáltat esztendöt ált*
3400 mázsát.
dan Wallisi kanton. az Uri
kan.tól egy fenn á Lió ke- Fürstenau, hajdan vs,most falu a' Graubündeni kantonreszttel elválasztatott. A'
Wallisi részén ered a' szik- ban, Helvetziában a' Gotteshausi s/.ovetségben azOttenlákról zuhanó patakokhól
steini fö tôrvényszékben, a'
a' Rhone vize. Ugyan azon
Chur Püspök' várával.
hegyekböl, mellyeknek kövár ,
tisztség;
zép pontia a' Furka, ered- Fürstenau ,
nek még tôbbféle folyóvizek 's falu Schweidnitz mel
lett a' Breslaui Herczs. Siis, mint Reuss, Aar, Rajna,
leziában, hajdan Holsteini
és Ticírto. A' hegy nevét
Herczeg tulajdona volt.most
vette a' magas havasoktól,
pedig KirályiKameralisjómellyek itt villa firmán
szág.
két részre oszlanak. Megmászása mintegy 11 órányi i- Fürstenbank , volt a' Hercz.
döt kiván, 1714-benegy ré- knek széke , az az a' Hercz.
sze leomlott , és sok háza- geké , Grófoké , és mark
kat 's embereket öszvenyo- Grófoké 's t.kik a' német birodalomban uralkodtanak
mott.
a' kerlileti , és birodalmi
Furlo, Romaiak által készígyülésekben.
tett Olasz orsz.ba az Apenr
níneken ált' vezetö út, a' Fürstenberg , erdös vidék a'
Szász érezes hegyekben
Pesarói uton Roma felé , a'
Schwarzenberg
és Grünhain
nyiláson keresztül foly a'
kózt i hol jó a' Carrarihos
Thesauro foja.
hasonló márvány ásatik.
Turnen , Fumes Veurne (51° Fürstenberg, Herczs. DunaWu4' 23" É. Sz. 2o=> 19' 36" K.
tach i és Kinzig mellett,
H. ) vs a' hajdani Flandrimelly elvan szórva a' Ba
ában , fôhelysége a' ' volt deni nagy Herczs.ben WürFrancz. Lys oszt. az innen
tembergaban , és a' HohenBrüggen keresztül Nieportzoller Silgmaringeni fö Herba 's Dünkirchenbe vezetö
czség.b. 30 □ mfd a' nagysácsatorn a mellett. 242 h. 3220
gavs 83000 1. a' Herczeg' lakI. kereskedik gabonáva'l ,
helye Donaueschinge/n.
sajttal 's irósvajjal.
Fürstenbirg , vs és régi vár a*
Fumi , vs Sussírn-Adassi (Ra
Badeni Nagy Hers. Duna,
mos) szigetén az Archipelaker. 2,500 1. eredeti helysé

ge a' Fürstenbergi Hercz. •bergi ker. 133 h. 1010 1. kik
közül 17 zsidók.
nek.
Fürstenberg , kis vs Qdera mel- Fürsteninsel , 1. Papanadosia.
lett, also Lusatziában, 250 h. Fürstenstein , Gróf Hochberg
vara Sileziának Schweid13.30 1. jó serfozéssel, melly
az Oderán kihordatik , a'
nitzi Herczs.ben, egy magas
közelfekvö Schidlo nevü
hegyen Freyburgtól nem
faluban van j fö vámháza.
messze, van itt nagy könyvFürstenberg , kis vs a' Waltár , és pénz cabinét.
decki Herczs.ben.
Für stent hunii Anratet , (Für
Fürstenberg , kis vs a' Meklenstenthum-Camin) ker. Poburg-Strelitzi Herczs. 187
meraniában54 1/4П mfdön
h. 1800 1. kik kö/.ül 200 zsi33200 I. Fö vsa Colberg.
dók. Van posztó, hajpor, Fürstenwaide, (.51= 8' É. Sz.
31Э 49/ K. H.) kis jólépült
keményíto , 's tobák f'abr.
la 's kereskedése.
's élelményes vs Spree nielFürstenberg , tisztház, vár , 's
lett Brandenburg! kôzép
Markban , 480 h. 2700 I. pafohelysége a' hasonnevü
mut naiv fabriká^al, és vákantonnak a' volt Westfalia kir. Leinei oszt.ban az
szon szovéssel.
Eimbecki ker. a'Sollings he- FiirsteniverdcT , Gróf Schweri
gye' lapján , melly alatt
ni rays Uckermarkbau , 2
a' Weser foly-el. A'várban
nagy tavak közt , 120 h.
van porczellán fabrika, 2 é- . 900 1.
getö, 2 faszarító kemenczé- Furt, Fürth, vs Bajor orsz.
vel és egy zuzómalommal.
Regeni ker. Cham mellett
Vannak itt 18 h. és 3.50 1.
1740 I.. egy vácral.
Fürs%enburg , vs Bajor orsz. az Fürth, ravs Bajor orsz. Re. Inn ker. s/.éke a' számadó
zati ker. Pegnitznek Redtisztségnek.
nitzl)e való szakadásához
közel, 1079 h. 12700 1. kik
Fürstenfeld ,
kófallal küközött 2570 zsidók vannak,
rül kerített uralkodó Herczegi vs , 120 h. Feistritz
ezeknek itt Universitások
200 tanul0kkal,könyvnyomvize' magas partján, hol
tató raühelyek , ésSynagóbelé Lafnitz vize foly, al
gájok van. Találtatnak itt
so Stiriában Griitzi ker. van
sok órások , arany mívések,
egy dohány Inspectorsága,
pápaszem csinálók , asztaés nagy, jól elrendelt tolosok, esztergások, ónontek,
bákfabrikája , mellyhez a'
tö és tükorc.sinálók , harislevelek a' közellevö Magyar
nyaszövök, takácsok, gomborsz.ból szolgáltatnak. A'
kötök , pleibász öntok, nyelakosoknak szabad a' vs körül dohányt termes/.teni ,
reg . és szíjjártók 's t. ef.
Foglalatoskodik kiküldésa' termést mindazáltal a'
sel ,
drága ko keresfabrikának eladni tartozkedéssel , és' esztendónként
nak. Van itt Plébánia, vám,
nagy és jártas sokadalmat
és sóház , harminczad , és
a' Sz. János Rendjének Coratart,
mentur-háza 's egy hason Furth , falu felsó Stiriában
Judenburgi ker. a* só út mel
nevü Commendója, és egy
lett 2 vashámori mívekkel.
Plébániája.
Fürstenfelde , kis vs Branden- Furtwagen , mvs а' В a d e ni
burgi új Markban, Königs- nagy Herczs. Duna ker.
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1320 I. es óra fabr.
Furukabad, f'6 vs Aude tart,
ban , Nabob orsz. ban , Ost
Indiában, melly Angliának
adót fizet , jövedelminek
felét ('s 300 lovagokat szolgálatjokra mindég készentart},
Fu saro , 1. Averno.
"Fusca/do , vs a' tenger parton
àz inriensó Calabriában Nápoly orsz.ban.
Faschine, 1. Fuccine.
Fuschine , falu KarnioliábanLaybachtól 4 órányira. Lak.
.többnyire kovácsok.
Futchler - See, tó To Bajor
orsz, Salzach ker. 1 órányi
hosszaságu és 1/4 órányi
szélesfegü. Nevel pisztrángokat csnkákat és vizákat.
Fuse, fóvíz a' volt Westfaíiai
kir. rneliy ñera messze Bahrumtól az Ockeri oszfr. Goslári ker. ered. Braunschweig
és Hildesheim kervleteken
keresztül foly , Fióte , Er
sehe, Aue Schwarzwasser ,
»agy Specke vueket felveszi , 's a/. Aller oszt. Celle
molleït Aller vizébe szakad.
Fusiberg, a' legmagasb hegy
Japanban, egész esztendöt
álta'l hóval f'edve van, és
a' Japonokhirlel&u szerént
áz ormáig való magassága
6 mfdefc tészen. Azt hiszik
hogy a' szelelí' Istene ezen
hegyen tartja lakásál.,
Fussen , C470 34' cg» E. Sz.
aS° 21' зо" К. H.) his vs
Lech meilett Bajor orsz. Ill
ker. 20СО 1. foldmíveléssel ,
ált' vivo kereskedéssel , és
sok féle müszerek' elkészítésével. Helye egy tartományi toryényszéknek , és
számadó TiSfctségnek. 1745
itt Austria és Bavária kbzt
bebe kötetett.
Futak , Futtok , (ó) népesmvs
Bács Várm, az alsó járásban

Ujvidékíol jnásfél órányira
fekszik az É. Sz. 45o 14' 20"
alatt, kies rónaságban a'
Duna bal ágánál, melly itt
nagy szigetet formal , BeocsinSzerem Vármegyei helység csárdájával általellenben ; számlál tübb mint
4000 ó-hitü ráez lak , kiknek itt verö órával dis/.esített magas tornyú templomok,espe'resti pléb. és nemzeti iskolájuk vagyon. F. U.
Gróf Brunszvik, kinefc Praefeetusa 's Tisztartója itt
lakik. Találni benne több
kalmár boltokat, ser-és életes házat, kaszárnyát , és
a' mi a' vs pallérozását jelenti, egy kávéházat is. Határja bö termésü , gabona,
dohány , de kivált fejeskáposzta termesztése nevezetes, Ujvidékfelé szép tölgyfás erdóje vagyon; szblei a'
Szeremi hegyekben. Híresek
orsz.vásár jai mellyeket számos Törökök is látogathak.
Nyugot felé fekszik Uj-Futak 2190 német kat. és 25
ó-hitü ráez lak. , szederfáktól árnyasztatott helyesen ép'últ útszákal, szép két
emeletü pléb. házzal , jó ízléssel kiíestett szentegy ház
zal , mellyben Sz. Eugen ,
és ama hires Gróf Hadik
András Bajnoknak tetemei
nyugosznak , 's a' t. O-és pjFutak között tornyosodik
fel az Uraságnak roppant
kastélya , teres szép udvarával , és gybnyorüséges
kerljével , mellyet az abban találtató szép rendkivül , a' ritka novevények ,
a' czitrom és naranes fák>
a' mezei ház , a' tekervényes utak, a' mesterségesen emelt dombok, 'sa't.
szerfelett ékesittenek. Ezen
leirt két: Futak az elött
egy fertálnyi üres pázsitos

- За térség által válastatott egy- ze mellett melly Sarga vizmástól, mostmár i8lofog-4 be foly , a' Hong-vu Császár
va szép rend házakkaloszatyjának sírjával, 's a' Fove kapcsoltatott , és ezen- nak gyönyörü templomával.
tül az eggyesült Futak föE' vs hadak miatt aokat
utszája csak nem egy mfdet
szenvedett.
foglal hosszában. Itt tábo- Füzes , fó Weszprém Várm.
rozotthajdan 1716 és i7-ben
melly részént Györ Várm.
a' TÖrökök eilen Eugen Veben is foly.
жег. A' Futaki Urodalom a' Füzesd, Weidendorf, OláhfaCserevicsivel egy be kapcsollu Erdélyben Hunyad Várm.
va 9 népes helys.t és ïpuszKeméndi iár.ban , Dévától
tát foglal.
5 óra, egy nem eggyesiilt
Futasfalva , falu Erdélyben a'
Görög Flébániával 's báHároms/.éki székelyszékben,
nyával.
Rezdi jár.ban, nemesek és Fyen , 1. Fünen.
Székely katonák lakják, kat. frjrnaard , falu 1100 1. Fran(:í.
tempi, és az erdöben fekvö
Rhone torkolati oszt. Tentöbb vasbányákkal.
'•
geri Cadetek
hevelóháFutkale , az az Zsidó vs az Ozával.
rosz Tauriai Helyt. 427 h. Fjrrk , Dániai rézpénz* 3 1/2 fe
a' Karaimi Zsidók' lakja.
ning az az 1 xr. 3/8 fen in g.
Yu-tshufu, Fö vs , a' Chinai Fyrt des Bains , (le), ero-eég
Fo-tkien tart.nak egy içen
a' Francz. keleti Pyra'enétermékeny táján/ egy négyuszok oszt. hegyen , mellyszegü kövekböl épült 's a'
nek tôvébol Tech vize ered,
tengeröblön keresztül vont
's all e' négy soros erös hás. több mint száz boltos hidtyákból. XIV Lajos építetfé
dal, és jó kereskedéssel.
1670-ben. Ez alatt fekszik
Fuveau , mvs a' Francz. RhoBains kis falu, melly nevet
ne torkolati oszt. 1260 1. és
kapott az ö jó melegferdöSZ.Ö1Ö neveléssel.
jitöl.
.
Fu-jrang-fu , vs a* Chinai Ki- Fysdale , 1. Scarba.
ang-nan tart. Hoay-ho vi- Fyzabad , 1. Fizabad.

G.

Gaasheck y Gaesbeck , mvs, és
Ghabele.
leg nevezetesebb urod. A' Gabala, kisvs Jemen orsz. ban
Belgiomban , Brüszeli ker.
szerem sésArabiában két kis
ben. Eggy. Niederland orsz.
foly ó mellett fekvésére nézve Medinat al Nahram ne
ban.
Gahala, v. Dschibla , kis vs
vet is visel.
Tarablüsi Basaságban , Ba Gabalí, Aquitániában Garumtanea és Ladikiaközt fekvö
nán túl lakott Gallus neiflparton Syriában, egy kikö- zetség , fö vsok volt Anderidum, ulóbb Gabali.
tôvël és északra. hires Mecsettel. Itt szép bor terem. Gabulio, mvs Sáros Vármjicn
Szekesöi jár ban. Bartfá!<;l
Volt más Gabala belsö Coe1 3/4 óra. F. U. G. Aspcr
lesyriában is, melly raoat

mont. Lab. Tótok , és Rusryákok, bat. tulajdon pléb.
val , és bö savanyú vizzel.
Gaboon , Gibeon, nagy varos
(Jos. lo, 2). Betheltöl keletге 4 mfd Judaeában.'
Gobai а , Gallilaea fft vsinak
egyike, Jotapatától 40 s tad.
Gaburdan , t.art. a' hajdani
Gas'ognében Francz. orsz.
az ô fö vsa Gabaret után igy
neveztetett. Fekszik Mar
san, Armagnac , és puszták
közott ,
's a' revolutzio
korában mint egy 15 részekre volt felosztva , 's
foglalt majd 5000 1. magában. Földerosz, nevel még
is kevés gabonát 's bort, és
marhákat. Most része a'
puszták oszt.nak fö vsa volt
Gabaret.
Gabaret, vs Gelise vize mellett
a' Francz. puszták' oszt.ban
90 h. 600 1.
Gabatha , Daromas nevü ker.
nek keleti részén Eleuthropolishoz vi mfd, Judaeában.
Gabbiqno , vs Piemontban a'
Mftrengoi volt oszt. 2060 1.
Gabe , vs Judaeában Caesareától 16 mfd.
Gubei, Gablona körülkeritett
vs , és fontos járás a' Bunzlaui ker. Cseh orsz. Tolzberg, Limberg, Hutberg,
Spitzberg, és Korhwald hegyek közt, Jungfern fó mel
lett. 367 h. 1920 1. kik németek , 's gabonát , árpat ,
lent szorgalmatosan nevelnek 's mindenféle kézimiiveklud fonlfilatoskodnak.
Gobtlberg , 1. Furka.
Gabelia , к is vs Hertzegovina
tar-t. török Dalmatziában ,
Narenta viz mellett.
Gaberg/ Vi dék beLö Karnioliában , hol az orsz. útja
TriestbölSenosetsch felé visz
's 1 —2 mfd hoeszú , 's roita
sem föld sem fü nines hanem csupá kôsziklàk. E' vi-

déken fúj néha a' keleti szél
melly Buriának neveztetik
olly diihhel , hogy sem gyalog sem lóháton járni пега
lehet.
Gabian , falu a' Francz. Hé
rault oszt. Tongres vize mel
lett, 10,5 h. 2 orvoskuttal vidékében,mellyeknek egyike
esztendônként bizonyosidöben fekete köolajt ereszt ,
melly külombféle nyavalákban belso és külsoképen jó
kbvelkezéssel használtatik.
E' vidéken találtatnak sok
darab gyántákis, mellyekkel az asszonyok szappan
helyett élnek a' vászon riihák fejéritésére. Vanittköszén , és márvány bánya, 's
gáliez olaj fözes.
Gabii , vs Latinusok fôldén
Roma és Praeneste kbztt,
egykor Rómával elsôségért
vetekedett. Tarquinius Sup.
tól minekutána ero hatalommal megnem vétethetett , hadi ravaszsággal vétetett még. Tacitús tüzetkiálló köveit hirleli.
Gabinde , fôhelység Angoybirodal. alsó Guineában Afrikában , olly parttal, melly
a' sklávok kereskedése miatt,kik legerösebbeknek tartatnak, elefánt csonttal, viasszal és mézzel a' külsüktöl szorgosan meglátogattatik.
G ab lona , I. Gabel.
Gabionz, ( csehül GablunkaN,
falu
a' Neissze mellett
Cseh orsz. Bunzlaui ker. ?.6j
h. szôvéssel 's gránát met»
széssel.
Gabo/to , ("49O 2o' 5o'< É Sz. )
mvs Sáros Várm. 1 kath.
tempi. 3 savanyú kuttal.
lak. tótok.
Gabon , l; Ambozes.
Gnborie 1. Harbour.
Gubrr.ta ,
Herczinai erdo»ekj a' mostani Thurin-
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glai és Cseh erdonek része.
32, 34.
Gabriele, kbzépszerü fó ú] Gad , helys. Diospolisba vezeCastiliában Spanyol orsz.
tö uton, e' vstól 5 mfd, РЫbanAragoniai határon ered,
listaeusok foldén hajdaniö
és a' Valenciai Xucar viváros.
zébe szakad.
Gadulónitis , tart. Pontusban
Gabt, kereskedö vs Tunisban
kis Asiában , Halys torkoBarbariában , nem messze
latjától Sàrameneig terjeegy hasonnevü mesterséges
dett', igen termékeny rófóhoz. Dattelfákkal bövel- - naságon.
, ■
1
~kedo vidékben fö termes e Gadány , Gádon, falu Baranya
az Alhenna^mellyela' keresVárm. Pé«:si járban, PjárstÓl
liedöknek része loglalatos- ; i ¿ra egy dómbon ; termeszt
kodik , találtatnak itt réjó fejér bort. F. U. Gzinderi
giségek hagyományai.
• fam. lak. Magy. bat.
Gnr.hupines , az Europaiak ne- Gadara , Hieromax vi/.énél
vezete az Spanyolok Amerifekvo helys. Capitolias , és
kai birtokaiban.
. Scythopoíis vsoktól 16 mfd.
Gacilly , (la) vs a' Fr. MorMás Gadara vs volt Joppe
bihan oszt.
. szumszédsácrában ( 1 Mace.
G dos , Gáes Várállya, Halics,
15, »8,3/5. és 4, ifr Más ne(48o 4l' 30" É. Sz.) mvs Nóve volt Gazara, Gadara Pagrád Vármben , Losonczi
laestinae Primae,
jár.ban, Losoncz, Apátfal- Gadnris , kerület Galilaeának
va, és Gálfalva között, Tukeleti hatáTán, Tiberiasi
gar vize mellett. F. U. G.
tónál, Márk 5, 1 GalilacáForgács , lak. tótok , 's né- val áltellenben Luk. 8» 26.
metek, kat. evang. Neveze- . Más neven Gadarene.
tes posztó fabrikájától ; itt Gadero , sziget mare di marposta és só hivatal is van. . morán Asiában , mellyen
Hires a' vára is , mellyalatt
néhány falúk 's Görög tílaa' vs fekszik. Historiáját 1. • stromok feküsznek. Van itt
Válynál. A' várbansó a' vá- - elég rozs , bor, gyümölcs ,
rallyában 897. elegyes lako- paraut, 's barom.
sok számláltatnak.
Gadätsch , Gadiacz, kerületi
Gácsfalva , tôt német falu u- vs az Orosz Poltawa Helyt.
gyan ott; csak a'Tugar pa- Psol vize mellett kereskedík
tak választja-el az elébbi- mézzel, viasszal, gabonával
toi, kath. tempi, papiros
pamuttal.
;
malommal, fa kerestkedés- Gadebusch , Lacus D%i, vs Rasel.
degast vize mellest a' MekGad , Izrael nemzetséginek lenburg-Schwerini Herczs.
egyike Jordán vizének keleti . i$4 h. 1320 1. egy várral ,
kôrnyékén telepedett meg;
melly köriil van sánezolva,
Ruben foldétol északra egé- van jó elesége 1712 itt gyözszen a' Genesareti tóigter- tck meg a' Svédek a' Dájedett; egész Gilead , és az
nusokát.
Amoniták füldének egy ré- Gademcs , elég rórta *s elég iersze az ô birtokaiba jutott
mékeny , jól mivelt , és
("Jos 13, 8— 15) Ramoth és
népes tart. északi Aíni ' ban
Jazer ishozzá tartozott; Di- melly Belal-al DschesirdheZ;
bon vsban is Gáditák lak- tartozik , és Turosnak déli
tanak. Jos. 2i, 36, 37, 4. Mos.
részét tészí , £0 \r.sa
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Cadentes, erös kereskedést üz rületet tesz. FS vsa Gefle.
Nigritziában ide jönek kara- Gaeta , Gajeta (40o 30' É. S&
vanttákAgadesbol, de miolta 31o 12' K.H.J erös vs éskeezek nem erre, hanera Fessa
rületi fo vs a! Nápolyi Ter
ra di.Lavoro tart, egy hegynon általmennek, kereskedése'megcsokkent ,\ a' másnek lapulásána' hason ne
vii tengerobülnél 1900 h.
kor hires sokadalora is e10320 1. alkalmas revel, erös
nyésztii kezd.
Gades , Augusta urbs Julia Ga
kastéllyal. 2 Hostáddal a'
révfelé, Püspökseggel , az ö
ditana , azon nevii sziget< - ben Tyriusoktól eredett vs tornyai miatt nevezetés fö
Hispániában ; gazdag , és - tempi, 's több más tempi,
és talált gyermekek' intézeHercules templomával ékes
volt hajdan, most Cadix. A' tével. 1806-ban a' Francziák
ostrorrtolták , 's a' hoss/.ú és
sziget Tyrius nyelven Eryhires ostromlás után 18 Jul.
thraea, Görög nyelven Kotinusa , Poenus nyelven Gacapitulálni kénszerítetett.
Vidéke köves de ecsetelni
dir (keritett) nevet viselt.
Itt lakott Geryon , kinek érdemelt. Ezen vstól kapta
okreit Hercules elhajtotta.
a' Francz. Tármester Cre>
tet a' Gaetai Herjczegi nevetg
Gadschider , 1. Ovidiopol
Gael, vs a' Franczia lile et Gaetulia, Mauretania Caes, egyik tartománya, Nubia
Vilaine oszt. 23.30 1.
Gaenghofen,, mvs Bajor orsz.
és Ethiopia között, igen he
alsó Duna ker. Rottmellett ves éghajlat alatt , Niger
650 1. kik a' vászon fejérivize körül. Ennek lak. a'
tést jÓl ért.ik.
Gaetulosok Afrikának legGaenlas , Jielység Bajor orsz.
nagyobb Mauretania Cae
Mainzer* szönyeg, és kinsar, és Tingitana orsz.okrusz fabr. 's néhány vashá- ban elterjedt » kemény és
moreátiO
• . :
vad mödon elö nemzetség
vala , kivált azok , kik a'
Gaensenkalsy 1406 láb.magassáhegyek köztt tanyáztak.
gu hesry a' Rajna felett, a'Fr.
Ezektöl valók a' mostani
Siebengebirg közt.
GaèstrikLmd , Gestricia , azaz
Breberek.
Barátságosi orsz. Tart. 'sré- Gafat , hajdan Habessiniához
«ze Nordlandnak Svecziá- tartozó termékeny, 's ara
ban a' Bothni tengeröbölnyot hozó orsz. mellynek
nél Helsingiand , Dalarne ,
Iakosai '
WestirAnland , x és Upland Gafaták , pogányok, hösi, haközt, ,38 □ mfd részént hedakozó , 's ragadozónépség,
gyes részént lapályos , dea'
imádják a' Nil' vizét, kóbormivelt részekben elég ter
lók módjára nyomorú éltet
mékeny gabonára, kartifielnek, Habessiniában mint
olra 'smás hasznos plánták- vidékiek ugy tekíntetnek
ra nézve. L^gna^yobb kin's megvettetnek.
cse az erdñség. A' marha ne- G"ffa , körülkeritett , 's fellegvárók módjára épült sánvelése erös , vajda elég, 's
czokkal megerösitett vs, az
vasa is sok van. Lak.száma
eiooo, kik közt néhány Finész. Afrikai Tunisi birod.egy
részént termékeny vidéken,
toiai familiá't találtatnak.
vannak Régiség' omladékai.
Vannak több tavai 's vizei.
Az egész tart, csak egy ke- Gag, (o° 18' D. Sz. 147o K. H.)
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puszta Moluçki szîget. i mfd
Várm. a! Thuróczi határoкоп. 1516 lak. mindenfele
îiosszu, 1 1/4 mfdszéles. Van
fa edényeket készítenek , 's
sok építo fája,sagopláritája,
foglalatoskodnak gyümölcs
halai 's jó révpartja.
Gagas, 1. Giasrues.
aszalással , melly itt böven
Gagajan ,
Philippi sziget terem , léginkább szilva aAsiában mellynek belsejét
szalással. Németül igen értvad vérengezô emberek lakhetlenül beszélnek. F. U.
ják, szolgáltot arany port.
Pálffy fam.
Guggenau , frilu Murg mellett Gaiduronisia , kis szig. Candía
a' Badeni nagy Herczs. ,50o
déli részén , a' kozép ten1. vas hámorral, üveg bágeren.
nyával, 's hamuzsir' fôzés- Gaighe , (Gascheh Guesgue}
s'el.
hajdan Habessiniához tarGago, v. Kabi , a' Haussai
tozó kis tartom. Knarától
Sultán alattlévô orsz. Niészakra.
•." gritziában kozép Afriká- Gaildorf, kis vs Kocher mellet Würtembergában Elban. Fö vsa
Gago, nyilt téres de rosszúl • wangeni ker. 1780 í'ogva fe<le Würlenbergi ors-zágé, fele
épült vs , mellynek lakosai
rabszolgákkal kereskednek,
Gróf Pückleré. 1.350 1. vannak gálicz, és timsómühekiket mindenfelöl ide hoz
nak, hogy Europaivagy Alyei
merikai portékákat vegye- Goilenreutfi , falu Bajor orsz.
пек; kenyér , ris's hus elég
Main ker. egy hason nevü
bo , de dinnyén, czitromon,
barlanggal , mellynek köre
több .300 arasztnál , tele
's tökön kivül nines más
gyümölcse; mind a' két ne- i stalaktitekkel 's állatcsonrau Sklávok nyilván árul- tokkal.
tatnak , de a' só ritka és Gailltc , C43O 50' E Sz. 19o 30'
К. H.) munkásvs és ker. ío
drága.
Gahii -■ Kumunki urodalmok ,
heíys. a' Francz. Tarn oszt.
az itt hajótbíró Tarn melLesghistánban Kaukaziában , mellyek több egyesült let 1.503 h. 6460 1. kereskeFejedelmek alatt vannak.
dik borral's van 1 ispitálya.
Lak. Mahomedán. Lesghie- Gailland , vs a' Francz, Giron^
тек.
de oszt. ban 2120 h
Gaja , patak , eréd az Eszter- Gaillard vs a' Genevaitó mel
gári itató kutból , szaporolett Sabaudiai Herczs. ben.
dik mindjárt a' Venni és Pe Gaillardon , 1. Gallar don.
rén erekkel, sok malmokat Gaimershaim , mvs Bajor orsz.
hajt a' Nánai , Jasdi, Inotai,
felsö Duna ker. 820 1. és jó
és Sikátori határokban még
fôldmiveléssel.
Sz. Fejér Várnál a' Sár-rét- Gainsborough , ( 53o го' E. Sz.
17o 4' K. H.) vs az Anglus
jével egyesül.
Ga/ár, Gajring , mvs Posón Licoln Grófs. Trent mellett
4,500 1. a' vizen. ide portéVárm.ben, Malaczkától nem
messze, Mars vize mellett,
kák hozatnak , és vizek 's
F. U. G. Pálfy lak. Tótok ,
csatornák által beljebb hordatnak-el , a' Dánusok mi218.5 ^at- és 98 zsidók. Hadön bérohantak, ittszállot-»
tárja gazdag, és vagyonjai nevezetesek.
tak-ki.
Gajde¿t német -falu Nyitra Gajring , tót mvs Posón Várm.

Rudana mellett nem messze
jai Sarakolez v. SarawulliMarektól jó barom vásárral
soknak is neveztetnek, kik
egy áltjárással a* Marchon
öszve egy szö vetséget teszegy kath. tempi. Harmincz- nek, mellynek feje a' Galaaddal % halas tóval.
mi Király , egy szábadon
Gais, igenmagasan fekvö tetválasztott Herczeg. Laknak
szetös 70I épült hely. Gabris
itt sok független Mandigoehegy alatt Apenzelli , Aiisrek mint jovevények. Ezen
ser-Roden Kantonban Hel- szép termék ország igen evetziában szép nyiltt piac- rös kereskedést üz. Mert a'
czal , érczes forrással , 2.500 folyón eddig megárkezett
szorgalmas L' kikmusselint
minden esztendöben a' Fr.
sereg ,
szönek. A' hely nem csak kereskedö hajós
mellynek czéljáúl a' Frana' ferdök miatt , hanem fft
kép a' kecsketej kúra miatt cziák a' hajdan erösült, már
nyárott meg kerestetik. Itt öszve omlott S. Joseph neverettettek meg az Austriai- vü kereskedö tanyát építetak az Apenczelliektöl 1405.
ték. Ezen idö szakban iötGaitberg, 4012 láb. magas hegy. tek ide a' Feketék ¡s NigBajor orsz. Salzachi ker. az ritzia belsejébôl , hogy az
úgy nevezett Flachlandon,
ö aranyokat, elefánt csontmellynek tôvénél az Aigner jaikat, riskásájokat , köleferdö ered, márvány bányá- seket, kukoriczájokat 's sok
íekete rabjaikat 's t. ef. paval.
Ga'stin , Galizin , Haisin ke- mut mívekkel (mellyeket
rületi vs az Orosz. Podoliai
Guinersnek neveznek) lövö
Helyt.
's oldal fegy s'erekkel , üveGala , tart. a' Bors partokpn
gekkel , mindenféle apró ,
felsö Guineában, mellyeta* . leginkább bányai mívekvad Galaiak eredeti helyé- ,kel, papirossal 's sóval felnektartanak, kik magokat
cseréljék. Kereskednek még
a' közep Afrika' keleti ?é- ко kristállyal , áltlátható
szeiben olly félelmesekké
kövekkel, vassal, márvántették. ,
nyal , salétrommal, festö
fával , macska mézzel , ga
Galicz , I, Galatsch.
, .
Galam, kirs. közep Senegamlam vagy bambuks irósvajbiiban közep Afrikában a'
jal , mindenféle gyümölcsSenegal' bal partján , mint
csel 's más egyéb eledelekegy 150 geogr. mfd ezen viz
kel , barommal , baromfieredetetßl, mellybe- itt a'
val , hallal , vaddal , gabo. nagy Faleme mellék viz sza- nával , fôzelékkel 's t. ef.
kad , ez az egész orsz.ot keFohelysége 's a' Király' lakresztül hasítja.
Határjai
helye Lanel,
Nyug. Fula orsz. Esz. Kas- Galán , vs a' francz. felsö Fyeon orsz. kel. Kadschaga.
renaei oszt. 1290 1.
A' keleti részen a' Senegal G liantha , mvs Posón Várm.
tesz egy Felu nevü vizrohaben kiilso jár.ban, Cseklésznást, midön egy hasonnehez4, N. Szombathoz 3 óra.
vü sziklán mint egy 240 lábItt sok Grófi és nemes fanyi magasságról nagy zumiliák birnak. Lak. elegyes
hanâssal leomol , melly álMagyarokTótok,Czigányok,
tal a' h^tjózás meggátolta- 96.5 kat. 30 evang. 500 zsidó.
tik. I/akosai , 's szomszéd-т Tulajdon kath. pléb. szép

- 3i? tempi. mal és több Uri kasdélre e's kel.re ftagy Cappatélyokkal
docia , ny.ra Bithynia tart.
Galashiels , falu a' déli Skoliai volt határos ; most a
tziának Roxburgi Grófs.ban Török Anadoli Basaságnak
íooo 1. 's fabr.kal, mellyekegy része. Fö vsa volt An-*
ben készül ama Galashielcyra, most Angora.
Grey 'név alatt ii-méretes Galaure , kis fó Dauphiné tart,
finom , s/.ínes pamut mate
ban Franczia orsz.ban Rho
ne vizébe szakad.
ria ; vannak festésci is.
Galata , vs Romániában Con- Galawai , kis tart, a' Bors parstantinápolynak áltellenétok' belsö részében felsö
Guineában , Quoschától ében , 's e' vs hostádjai köz7.é számláltalik , feks/.ik
szak nyugotra. Maguibavizénél , Gallaiak lakjak.
egy meredek szikla fokon ,
az megnevezett vs révpart- Galbecz , mvs és Grófság Guaján , és agg falakkal 's omdalaxara tart. új Castijiáladékokkal körül van véve.
ban , Spanyol orsz.ban.
Igen népes , ide szállnak Gale , 1. Punta de Gale.
legtöbb Europai kereske- Galesus , Tarentum kornyédök , 's itt vannak tárhákét nedvesitö fóvíz , most
zaik. Laknak itt sok Törö
Bagrada, v. Tara vize.
kök , Görögök, Ormények, Galgala, helység Judaeában,
Jerichótól 2 mfd Jericho és
Frankok , Zsidók. A' Görögöknek vannak itt hat Jordán köztt lévô sík tértemplomjaik , a' kath. 3, 's ségen.
néhány az ürményeknek is, Gatgar , 1. Inguschen.
a' Kurtschuk - Kraynarschi Galgócz , Freyátadtl, Freystak, mvs Nyitra Várm.ben,
J774-ben kötött békeségnél
í'ogva az Oroszoknak is megVág - Ujhelyi jár.bán , Vág
engedtetett, hogy a' Kbvet vize mellett , Posontól 8<
kápolnáján kívül még egy
Nyitrától 1 1/2 ora. F. U.
G. Erdödi, elegyes lak. 3607
nyilván való templomjok
kat. 24 ev. 3 ref. 11 óhitü ,
lehessen az Isteni szolgálat'
237 zsidó. Kösziklän épült
végbehajtására.
Vannak
várral , tulajdon pléb.val ,
sok bor mérô házai , melFranciskanus klastr.mal és
lyeket a' Görögök 's Ormé
és tempi. mal , 's posta hinyek tartanak.
Galatsch , Gaiacz, kis vs Mold- vatallal. XVI. Században
vában , Pruthnak a' Duná- konyvnyomtató mühely is
volt benne.
ba szakadá-sánál 5000 1. van
hajó epitö helye , 's erös ke- Galgulis , helys. Judaeában r
reskedése pamuttal , börökAntipatristól ész.ra 6 mfd.
kel, viasszal , mézzel , iros Galhus , falu a* Mogeltonderi
Eklezsiáb. Schleswig! Hercs.
vajjal , lennel , sós hússal,
ben , nem messze ettol 1639salétrommal , füstölö szeben találtatott egy Osterrekkel , szarvas marhákkal
byi paraszt Ieány által a's gabonával.
Galatzia , Gallo Graecia, nagy
ma' hires Tonderi arany
szarv , mellyet maig is látPhrygiának azon része, melnilehet a'Koppenhágaimes.lyet 3708 eszt.ben világ teremtése után béütott Galterségek kamará]ában.
lusok vagy Celták elfoglal- Galiben , a' második fó és eredeti népség Gujanaban
tanak. Esz.ra Paphlagonia ,
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déli Amerikában , a' Caraicziával és Syriával , külöboktól nem messze szakad- nösen Syrussal ; délre Satak , és Orinocoig elterjedmariával és Scythopolissal
Jordánig; kel.re Hippene ,
nek.
Galicia , Spanyol tartomány.
Gadaris és Gaulonitís ker.
Határai nyug. Portugallia, kel; ny.ra Ptolemaissal , és
ny. ész. az AtJanti tenger ,
Karmel hegyével. Két részkel. Asturia és Leon , mint- re osztatott: felsore v. északiegy 50 Spany. mí d hossz'ú , ta , melly Galilaea genti
*s 40 széles , térsége 640 □
um nevet is viselt , a' sok
mfd , 1,345890 lak, igen heott lakó idegenekre nézve,
gyes : itt találtatnak ezen
és alsóra, v. delire; mindefaluk : Capo-Finisterre, és
niknek határi feljegyeztetOrtegal. Climája a' parto- tek az akkorbéli helvségek
kon mérsékelt, a' kôzepén
által Jóseftol de bello Jud.
zordon 's nedves. 70 számat
III. 1.3, ifelülmúlnak folyóji, mellyek Galilaeai tenger , 1. Tabarieh.
közt jelesebbek Ulla , Man- Galinaria , Italia körül Iévô
deo , Tambra , Tamar, Li
szigeteknek egyike ; így nema , Minho. Gabona nem - veztetett az itt tojott, és
terem sok, de annál több
kiköltött vad tyúkoktól ,
bor, len , gyümölcs , vanmellyeketVarro és Columel
nak jó legelöji 's innét jó
la leirtanak.
marha nevelése. A' tenger Galitsch , (59° u' E. Sz. 6o=>
•28' К. H.) erös kerületi vs
szolgáltat sokféle halakat ,
mellyek közt nevezetesebaz Orosz Kostrona Helyt.
bek a' jó sardellák, vizák, és
a' hason nevü tó mellett
egy bizonyos nemü, mellyet
400 h. 4000 lak. van gyolcs
Bezugosnak neveznek. Erfabr. és portékájival keresdejiben jó fák találtatnak kedik. Vidékén omladékok
hajó építésre, 's hegyeiben vannak.
vas , arany , réz , ólom és Galiiin , I. Gaiszin.
czinóber erek. Lakosai ké- Gallaiak , igy neveztetnek köszítenek sok fonalat , vászzép Afrikában azon vad nénat , gyapju és pamut porpek, kik a' 16 századtól fogtékákot, 's t. ef. Némellyek
va nagyobb részét a' déli
nyáron Castiliába is köl- Habessiniának elfoglalták 's
töznek , hol dologra , u. m. bírják,magokatAgagnévvel
aratásra , vinczellérségre nevezik , és számosak uadván magokat, sok pénzt gyan , de szörnyü vadak,
nyernek , de ezért
többi
bárdolatlanok , ádáz , vérSpanyoloktól megvettetnek.
szomjúzó kóbor népek. TesGaliciának vannak minden
tek' színe feketés barna ,
Spanyol tartományok köztt
hosszú hajok van mellyet
legnagyobb partjai 's le£okorbélre tekergetnek , 's
több révei , mellyek közt illyeket viselnek öv gyaCorunna és Ferrol legnevenánt is. * Vannak közöttek
zetesebbek. Fó vsa Corunna.
ágazatok is , kik leginkjlbb
Galicia , (új} lásd Guadalaa' rónaságon laknak , egészen feketék. Meztelen járxara.
Galilaea, Jos. 20 , 7. tart. Jornak csak egy kôtények van,
dánon innen Falaestin.ában ;
's egy kendójek ökörbörJiatárgg volt ész. ra PhoeniЪЫ} nyers tehén hiUt esz

nek , 's vérével festik ma- . eziget uyugotra Quítótól
gokat, táplálják még is maa' csendes tengeren Arnerigokat gabonával is 's más
kánál, vannak sok tekenyos.
veteményekhel vetnek 's
békáji 's madarai.
eütneik is. Tübb feleségesek, Gallarato , vs v. mvs 3340 I.
's iöhelys. egy hasonnevü
dè nem mindenütt. Bálvány imádók , hisznek a' ker. Lorab. Vel. kir. azegykori Majlandi Herczs. hajbalfonákban , 's az halál
dan )6 kereskedésevolt,miután való életben. Egynehány ágaik Mahomed hitü- nek elötte I73i-be a' három
koriil
folyó patakoktói
ek , 's a' korülroetélés mindnyájoknál szokásban van.
Rio , Arno és Arnestotól >
mellyek az erös esöktölnaValóban kóbor népek , 's
jobban foglalatoskodnak a' gyon megáradván a' tavakat, 's a' toltéseket elszagmarha tartással mint sem
gatták nagyon megrongála* fold míveléssel, elosz.tatnak 3 részre 's minden rész i tatott.
6 v. 7. népségre. Eggyik Gallardon , Gaillardon , kis vs
rész lakozik az Indiai tenVoise mellett a' Francz. Eu
re et Loire oszt. 293 h.
gerfelé, a' másik a' Nílnak
déli részén , Agowstól délre, Gallargnes (Grand) , falu Vidourre mellett a* Franczia*
a' harmadik délre Habessiniától. Minden rész váGarde oszt. hol kék festék
vagy Lacmus a' Morelle
las/.t magának Királyt a'
nemes familiákból 's min
plántábol (Crotontinctorium Lin.) készítetik.
den nyolczad esztendöben
egy hadi Vezért. Fegyvere- Gai/as , 1. Gallaiak.
iJt nyárs , nyil , buzogány , Gallego, kis vs a' Portugalliaî
Estremadura tart.
a' merre seregeik huzódnak,
mindenütt láthatók a' ke- Gallego , fóvíz a' Magellan!
félszigeten Amerikában Cogyetlenségeknek 's szertetagnape tóból eredni monlenségeknek nyomai , mert
datik, 's az Atlanti tengergyújtnak , ólnek , és serabe foly.
mi katonai rendet nem tartanak, noha hon a' legerö- Gallego, fó víz Aragoniában
Szanyol orsz. melly Sara
sebb
rendekhez vannak
gossa mellett Ebróba foly.
szabva , tüzesen és vad sikoltással kezdenek viaskod- Gallego , kis sziget a' csendes
tengerben nyugoti részéni, czéljok gyözedelem,vagy
ben a' Gallopagos szigetekhalál. A' foglyok köztt az
nek. (1° E. Sz.
K. H.>
öregeket megölik 's ifjúkat
meghagyják. Felosztatnak Gallen, 1. S. Gallen.
két fö részre: u.m. a'nyu- Gallera , kis alacsony 's terméketlen sziget Panamai bbólgoti vagy Bori-Gallaiakra,
nél , a' Garrachinei fok , és
kiket röviden Roriaknak is
Gyöngy szigetek köztt dé
nevezünk és Gojami félszili, Amerikában.
getet 's Damotot lakják, 's
a' keletiekre vagy Bertuma Gallia , Europának régi világban egyik leghíresebb orGallaiakra
közönsegesen
szága. Nevét úgy tet*zik
Gallaiakra. Az elsök KiráCelta lakositól vette, fcik
lyok' nevé Lubo a' másikogörög nyelven Gaiatae ne->
ké Muti.
vet viselteneb. Határos volt
Gallppagot , lakatlan Spanyol

laktanak a* Namnetes , VeItaliával , Germaniával ,
neti, Gurioôolitae, Osismii,
Hfspániával és а' колер és
Rhedones , Abrincatui , UBf itannus tengerrel. A' Ronelli , Biducasses , Eajot as
maiaknál Gallia trans és
ses , Lexovii, , Andes, Tu
eis Alpina oszt. alatt volt
rones , Carnutes , Aulerci ,
esméretes. Az Alpeseken túl
Veliocasses, Parisii, Meldi,
fefcvü Gallia* határi voltak
Senones , Tricassini, Mankeletre a' Rhenus fó és Al
duhii , Aedui, Bori , Ampesek' egy része Varus vibarri , Segusiani népek. Ezével eggyütt, d.re az In
zek némellyek kissebb roternum vagy kbzép tenger
és a' Pirenaeusi bérezek ,
kon nemzetségekre osztatny.ra a' nyugoti tenger,
tak az Aulercusok voltak
Eburovices , Conomani , és
ész.ra a' Britannusi tenger.
Ennek egy része üstökös
Diablintes 'sa't. —> A' Gallia Narbonensis , máskép
lakositól Comata , és bönadrágositól Braccata ne-4 Provincia Romana , Plinius
tanúsága szerént kôzép ten
vet is viselt. Julius Cs. ide~
]ében Bélgica Aquitanica
ger mellett Várus vize által választatott el ItaliátóT,
és Celticára oszlott. Octaés az Alpesek lánczaitól ,
vianus Aug. birodalma alatt Narbonica, Aquitani
egyébb Galliától pedig a'
ca, Lugdunensis és Bélgica
Gebenna és Jurahegyek által. Braccata nevet is vi
tart.nyokra osztatott. Az
Aquitanica Garumna vizéselt hajdan. Prima és Se
tôl Pireneusi hegyekig és
cunda részekre osztatott.
Rhodanuson túl lakosi volHispaniai Oceánigterjedett;
Aqitania Prima és Secunda, ' tak Volcae Tectosages , és
Garumnán innensö és tulArecomici * Helvií népek ;
Rhodanus és Alpesek kbztt,
só részekre oszlott Garu
mnán innen laktanak a' BiAduatici, Salyes, Albioeci,
gerrones, Convenae, Ausci,
Suetri , Nerusi , Vediantii,
Carusates , Elusates , LacCavares, Tricassini, Vulgitorates , Soriates , Vasates,
ontes , Memioi , Vocontii,
Tarbelli, Bituriges , Medu->
Tricorii , Caturiges , Cenli nem/.etek. Garumnán túl:
trones, Veragri , Seduni ,
Allobroges, Segulanni, neSantones, Pictones, Lemovices, Petrocorii, Nitiobrivü számos , )ó erkölesü és
gazdag nemzetek. Gallia
ges , Cadurci, Ruteni, GaBélgica északra határos volt
bales , Arverni , Velavni ,
Bituriges Cubi esméreteOceannal , ny.ra Sequana
eebb nemzetek. A' Gallia
és Matrona , keletre Rhe
Lugdunensis vagy Céltica
nus vizével , délre Gallia
Aquitanica , Bélgica , és
Lugd.sel. Két részre oszta
Narbonensie között kb'zép
tott j Prima és Secunda ré
helyet foglalt Rómaiak aszekre , mellyekhez járult
latt Prima és Secunda réutóbb MaximaSequanorum.
ezekre oszlott, mellyeknek
Itt laktanak a'hatalmasHelUiindegyike ismét4 részek
vetiusok,Rauracusok,Sequare szakasztatott. Ligeris
nusok, Lingonok, Leucusok,
torkolatjától kezrlve SeMediomatricusok,Triboccuquana vizéigfekvô környek- sok,Németek,Vangionok,Treben (Tractus Armoricus)
virek, UbiusokjGugernusok,
Bata-
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Batavusok,C'anifatesek,Medélfelé Leccétôl. бооо I. Püsriapiusok,Toxanarusok,Ebu- pôkséggel , kastéllyal 's eronok,Adnaticusok, Nerviu- lég rossz révparttal. Készisok, Morinusok, Attr^bate- tetnek itt musselin, pasek, Ambianusok , Bellova- mut kapczák, csipkék. Van
cok,Silvanectesek,Veroman-' kereskedése kiváltképen odusok,RhenusokSvessionok, lajjal 's p*mut ma eriákkal. Vidéke jól míveltetik.
Caletusok , 's a' t. Ezen fart,
tól idövel elszakasztatott a- GallipoU, Török Sandschakzon része , mellynek lakosi
ság Rum-Iiiben. Itt van
német nyelven szóllottak, GallipoU, Callipolis, (40O 25'
33" É. Sz. 440 17' 15" K.
Oceán és alsó Rajna között,
és Germania eis Rhenana
H.} nevezetes kereskedö 's
Superior et Inferior nevet
révparti vs,a'hasonnevu tenviselt. — Gallia Cis Alpina
gerszorúlaton, a'Dardanel-'
vagy Togata (a* Római vilák északi resten. 10000 Tö
selettöl) Alpeseken iiinen
rök I. 3,500 Görögökkel , 'a
felsö Italia határában feannyi Zsidókkal. 1 kastél
lyal, 2 révvel, lGörögPüsküdtt, 's a* Lombárdiát ,
Tyrolie déli részét , Karnipökseggel. Pamut , czérna,
olía' dél-ny ugoti részét,Fer- 's viasz kereskedéssel.
rara , Bologna , és Romana Gallittia és Lodomeria ország
hajdan mint Hrcz.ségek Ma
ker.ket foglalta magában :
gyar orsz.hoz tartoztanak ,
Gallia Cisalpina és Togata
utóbb Lengyel orsz.hoz kerészekre oszlott tulajdonképen ; az elsö Histria ,
rültek ; Lengyel országnak
1772-diki felosztatásakor az'
Carnia és Venetorum Regio
volt, azon nevü lakosival.
Austriai házhoz csatoltatA' másik Cis és Transpadatak Bukovinával , melly
na volt. Az eggyiknek la
1777-ben szállott Austriára,
és kis Lengyel orsz.nak nékosi voltak : Euganei , Caemelly részeivel > mellyek
noraani, Orobii , Insubres,
Laevi , Libici , Sataszi, Se1796-dikban foglaltattak el,
különös országot tesznek.
gusiani , Taurini ; a' máEnnek határi délre Magyar
siknak : Ananes , Boji , és
ország és az uj Krakói vsLíngones népek,
nak birtoka , ész.ra és kel.
Galliano , kis vs Lomb. Vel.
re az Orosz Lengyel ország,
Kir. a' volt Lario oszt.ban.
melly elöbb Warsói Her.ség
Gallicano , í;is vs és révCamvolt, nyugotra az Austriaü
pagna di Roma tart.ban ,
Silézia. Fekvése többnyire
az Egyházi birtokban Hersík térség. Hegyei a' Kár-,
czegiCzimmelRospiglio házé.
pát bérezek , mellyek által
Gallignana , Galliniana , vs a*
Magyar orsz.tól elválasztaMitterburgi Grófs. ban Istritik , 's ennek néhány ágai.
ában , jó gabona terméssel.
Folyóji : a' Visztula , Bug ,'
GallipoU , (4o=> .30' É. Sz. 35»
Dniestr, Pilica , Sann, 'sa*
45' K. H.) erös szép tenget. Földe legtöbbnyire ter-,
ri 's kereskedö vs a' Nápomékeny , 's ámbár a' fold'
li Terra di Otranto tart. egy
mi vel télés nines a' legjobb'
kis sziklás szigefcen , melly
karban , annyi gabonát te-'
híd áltai a' szárazzal öszrem még is , hogy belöW
veragasztatik , a' Tarenti
máeoknak is eladhaL. D*-*
t'engeróbülben , 5 mfdnyire
айв. tlx. IL яда;
:

Jiány termésé igen gazdag.
A' t'a gy Limpies termése kezdbben van ; az erdei es házi méhekbôl mézzel es viasszal kereskedik. Szarvas
marhákkal is bövelkedik ,
és )ó kereskedést üz ; lovai,
kivált a' Bukovinaiak szépek , könnyek és tartósok.
Vad állatai a' böleny ■( Auerorhs), farkas 's medv* ,
mindenféle peesenyének valók , kivált a' azáraos nyulalí. Kásztorok is találtatnak itten Chrudeck kôrnyékében , és Bug vize part
ían. Nevezetes az itt találkozó Kosenille festék féreg
is. Minden ásványi közütt
legbövebb a' so , melly az
egész orsz.ban szélte találtató , mint кй formaban ,
kivált Wieliozkánál , mint
íolyókép' számos forrásokban. Vasa is vagyon hegyeiben ; aranya Bisztricza visébol mosattatik. Tüzkörei
a' Bochniai és Stanislawowi ker.kben igen bftvea ásattatnak ki , és igen jók.
Sok timsó is lappang még
itten. Hegyi ola ja s/.ekérkenönek
és orvosságnak
használtatik. Asványok és
eavanyú vizei is s/.ámosak,
és haszonra fordí ttatnak.
— 1784-ben e' tiv.enhat ker.
kre. osztatott : 1) Miszleniczí , 2) Bochniai, 3) Sandeki , 4) Tarnovi , 5) Duhlai v. Jaszlowi , 6) Ilzeszowi, 7) Szanoki , 8} S/.ambori, 9) Pr/.emysli, 10) Zollkiewi , 11) Zloczowi , 12)
Lembgrgi , 13) Brzezani ,
14) Stxyei, 15) Stanislawowi , 16) a* Szniatini. 1786ban hozzájok járult a' Czer»owiezi, vagy is Bukowi
na. 'S ezek keleti Galliczia
név alatt foglaltatnak az
1796-ban hozzá járult Krakói, Tarnopoli, Zalesczi,

Zloczowi 's a' t. ker.tek nyu->
goti Gallitzia név alatt
voltak , de 1809-ben rész
szerént a* Varsói Herczs.
hez elvonattattak , 957 Q
mfd , és 1,470029 lak. rész
szerént az Orosz Császárnak
tulajdoníttattak 164 □ mfd
és 400000 lak.kal. Az 181.5diki Bécsi gyülés végzése
szerént visszatértek Austriához a' Tarnopoli és Zamoszcy ker.tek egészen , a' Zlo
czowi és Brzezani résznyire. Az 1810-diki számtálás
szerént lett egész Galliczia
nagysága 1360 □ mfd, mellyeken 3,3098.32 lelkek , 's
e/.ek köztt »682.5.5 Zsidók
laklanak 8. vsokban , 69.
külsö vsokban, 163 mvsokban , 's ,5384 falukban. Az
ország fö kormány* Bécsben , a' Kani.zellária által
vitettetik , az al-kórmány
Lembergben van egy Fö és
13 Tanácsosok alatt ; a' fo
torvényszék is Lembergben
van, 's 1 Elöülö, 1 Helytarló , és 1,5 Birákból áll.
Minden ker.nek van tulajdon Kapitánya , 4 Komisszáriusa , és 1 Secretariusa
's a't. 1775-töl fo£va van
nak ország rendei is : az
L'ri , nemes, és_városi; a*
fö Papok az Úri rendhez
számláltatnak. Termes nemesíto és,elkészíto intézeti
nem igen jelesek mind ed
dig , vannak azonban tobák , vászon , bor , harraSposztó (szür), kézi müvei
Lerhbergben , Tarnowban ,
Jaros/.lavban , Samborban ,
Staniszlawowban , Lublinban , Skalmirczban 's a' t.
Számos üveg hutáji , 's a'
kereskedés elomozdítására
jó i'itjai vannak. Fö kereskedö vsi Brodi , Sucsava ,
Lublin , Dubienka 's a' t.
Az uralkedo Religyió Gal
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ságokat tesz. Kirkcudbright
litziában а' Д. Katholika,
1 Lembergi Ersek és több
és Wigtont.
Püspök alatt. Vannak sok Galloway, (New) (54o 39' E.
esfgyesült és nem egyesült Sz. 12» 35" K. H.) kis vs
Gorögök és Ürmények is
Dee mellett déli S'-ót/.iában
tulajdon Püspökjök alatt;
a' KirkcudbrightiGrófs.ban,
számos Zsidók Synagogá- }ó vásárokat tart liszttel '»
jokkal é¿ fö Rabinusaikkal
árpával.
eggyütt, A' Luteránusok , Galloway, (Mul-of),déli part"
csúccsa a' déli Scótziai Wigkik itt Disszenter név alatt
ton Grófsnak , 54= 38' 35''
esméretesek , a' Lembergi
É. Sz.
Superin tendens alatt vannak. Tudományi kimível- Gál-Stécs , Szecsovce , ,mvâ
tetésül s/.olgáln-ik a' LemZemplén Várm.ben , Uj heborgi Universités , Zámoslyt j-.r.ban, Szécsi ker.ben»
Veczétol 1/2 ora. F. U. több
C/-V Lyren m és 6 Gymnásiurn. A' keresltedés legin- fam. Lak. Tótok, kat. ó-hit.
evang. és réf., határja téres*
kánb zsidó kézen forog.
Gallara, északkeleti tart. SarGall, ve , 1. Galloway.
Galio, (Capo di) Fok északdiniában.
ra Palermotól Siciliában. Goiway , Grófság a' Hyberniaí
Connaughttart.;határi ész.
Galio, Fok, a' Moreai parto*
Mayo és Roscommon. KeL
kon Modon vsnak ellenéaz utóbbi és Tipperari, délben.
rol Clare és Gahvay-Bay,
Gallo , kis lakaUan sziget a'
nyug. az Atlanti tenger
Popayani partofton a' Spanyol déli Ameril(ában,melly121 ijfi □ mfdön 3 vskal, 116
Ekle/.s.kal , 15576 h. 117450
nek jó épületre valo fája
1. Harmad részét elfoglalják
van.
hepyek , mocsárok 's tavak,
Gallon , vs a' Franrz. felsö Pyhajdan marhat artas föfogrenaer oszt.
lálatossáffa volt, de az' úGallone, Ahgliai mérték , fó
}abb idöltben felülmulja a'
's némelly kemény mater iákra , áll 4 quarthól , az elíoldmívelés, 's a' tart. nyer
soeselben hasonló 2Qf.\Bé- gabonát 's lent , vannak
már több szövö mühelyei
csi mess/.elyhez , a* másikban i i/5 kis pint hez. A' is. Az emlékezetesbb tavak
Longh-Corrib , Lough-Natmaterialista!? az ñ edényei-Foy , és. Lough Mask. Föket, rnellyehben szereiket
vsa
tartják, Gallonoknak is neGalla) лу , (53Э 14' 40" É. Sz.
vezik.
7=> 50' K. H.) a' GalwayGall«p»gos , I. Tekenosbékák'
Bay mellett , a' nagy Loszigete.
ugh-Corrib, melly itt vizét
Gallos , Gols , ravs Moson
a' tcngerbe önti , között,
Várm.ben , Nizsideri jár.
9P0 h. 12000 1. Vannak itt
ban , Parndorftól i óra. F.
gyolcs fabr. 's hering,, viU. több familia, lak. Néza , és gyolcs kereskedés ,
metek 275 kath. 1.350 Akat.
de ez azelött bövebh volt.
tulajd. pléb. és ref. Orat.
GaUwny àbol , 30 mfdre bé
mal.
nyúiik az tart.ba , ' vagyon
Gallos, 1. Gob.
sok bátorságos kikotöje, a*
Galloway , hajdan fart, déli
déli nyilása Arran szígettel
Scótziában, most kétGrófai *
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lula feksjtik. E. Sz. 34?
védetik.
latt. A' Moslemim é* PerQafmier , vs a' Franczia Loi
sák köztt itt esett verekere oszt.
dés által esméretes.
Galmsbuhl , helység a' Tunderni tisztségben a' Schlesz- Gamnches, jól élô vs, egy várral, a' Francz. Somme oszt.
vvigi Hercze. mellynek lak.
hajózásból's kevés sófozésaoi h. 1040 1. minden hónapban tart egy nagy vábôl élnek.
sárt.
QalneyMrchen , mvs Machlandi ker. Ens felett való Au- Gama/a , igen erôs vs , alsó
Galannitis ker.ben Idumaestriában , Gróf Stahremában, e£y teve formájú
berg' tulajdona.
Galope, Guipe, kis fóLimbur- hegyen építtetett , attól i»
gi
ller.ben
Niederlande elneveztetett. Titus Cs.tót
ors/., ban, Gaule vizébe szamegvétetett.
A* kôrnyéke Gamalatica R. nevet vikad , Fanquomonttól пега
selt.
Tnessze.
Galsa , népes mvs Arad Várm- Gambach , falu a* Würzbureri
ben , Bonus hegye alatt, Sz.
Nagy Herczs. no h. gabona
Annához 1 kis nifd. Bonus
termesztéssel szölö nevelésUraság birtoka , lak. Olásel 's kovágóval
hok elegyesen. Sok Urak- Gambamba , Gambumbe henak lakhelye , és nevezete
gye-népült várCongó partsen Perecsenyi Nagy Lász
ján , al. Guiñeaban , Afriló Irónké, ki Arad Várm.
cában, Cafferek' partja feleírta , de munkáját Мое
lé; jö ezüst bányákkal , a'
cenásol< szükében ki nem
Portugallusoké.
^
adhatta. Határja jó borral, Gambararo , szép 's népes mvs
gyümólcsbkkel , és halak- Lomb. Vel. К ir. Brenta vikal bövelkedik.
ze mellett 3810 1.
Gaita, (Galscha), nagy ma- Gambia, v. Gambra , hallalgyar falu Nógrád Várm.
bövelkedö fo SenegambiáFülek vstól fifi mfd. Gróf ban, kôzép Afribában ered
Forgách' tulajdona, 1 kat.
a' 90 К. H. 11° É. Sz. alatt
tempi, nagy határokkal ,
a' Kong hegyeböl , száraz
sok 's jó fbldmíveléssel , ré- években is felfelé 180 mfdtekkel , makkerdökkel ,
nyire hajókatbír-el, 'shosszép lovakkal , szarvasmarszas folyása után egy posbákkal, és sertésekkel.
ványságban «eltiin , melly?
Galtpach, mvs, és kastély egy bol azután ismét , mint
völgyben, , Hunsrucki ker.
nagy 's mély viz elöjö ,
ben , az Ensen felül le
és (13° 20" É. Sz.") a' Madár
szigetek 's a' ,St. Maria fok
vó Austriában.
Galtelli , ve Sardinia' keleti között több mint 2 mfdnyî
partjáin. Püspok' lakja.
szélességgel az Atlanti tenGaltgarben , ¿06 I. magas h egy
gerbe omol. Sok mellékviCumehnen mellett keleti
zeket felvesz, és sok csavaBurkus orsz.
rékokkal foly, keletrol nyuGalumbfiz, kisvs a' Duna mel
gotra 's sok szigetek et kelett Serbiában.
rit, partjai magasak 's fákQalus , vs Parthusok foldén
kal bénôttek , 's rajtok az
Chaldaeában , Arlemitától
Anglusoknak több erôsénem megg/.e, hoi most Gageik 's rakodó boltjaik van

ЪаЪ, mellyek közt S. James
а' fó eredeténél leghíresebb.
Gambia , s/.iget a' Bunch vize
eredeténél , melly egy mellék vize Sierra Leonának, a'
bors partokon felsö Guiñe
aban , hajdan. egy gyarmatnak telepedöhelye volt.
Gambs, ravs Garaserberg mellett a' harden Gasteri orsz.
hirósághoz tartozó Gambsi
Urodalomban , most része
az újS. Galleni kahtonnak
Helvetziában.
Gambutz, Oláh falu Erde'lyben also Fejér Várm. Г eggyesült görög tempi, 's jeles' föld 's szftlö miveléssel.
Gamming , mvs Ens alatt való Austriában a' Bécsi erdo felett fekvô negyedben,
egy hasonnevi" fó mellett,
ország tërvéi » ékkel , Plébániával, egy hasonnevü
Fundatzióval,melly már elrontatott , márvány bányával és egy igen bö hegy45laj forrással. 77 h.
Gnmla-Alfiborg , vs a' Gotheborgi ország kapitAnyságban , nyug. Gothlandban
Swécziában.
Gamla-Carleby , 1. Carleby.
Gum/itz , falu alsó Stiriában
Marburgi ker. Mur mellett
a' Sulmnak belefolyása alatt , esztendei vásárokkal,
's egy illy nevíi várral 'e
iószággal.
Vidékén találtatnak kôvé - válltt ceigahajak, Korállok , Turbinitok, 's egerfák.
Gammacorura , Ternatei Molucki szigetbeh szüntelen
tûz okádó hegy.
Gammer, darab tart. Aggerhuus tart. Norwegiában.
Gammertingen , vs Lahehart
mellett a' Hohenzollern Sigmaringi Herczs.ben. 180 h.
600 1.
Gnmmo Feketéknek faluja az
«leíante sonti partokon felf

eo Guiñeaban , tartozik ni
Adowi Királysághoz , egy
alkalmatos kikötovel 's sokat behozó kereskedéseel
leginkább arannyal elefánt
csonttal Quaquaposztóval,
eledelekkeí. Az itt való feketék jó úszók 's buvárok.
Gam* , 1.- Gems.
Gan , vs a' Franczia also* Pyraenei oszt. 2,5,50 1.
Ganada, Szerecsen mvs egy
Királyi Hercz. lakja, Bondui bir. felsö Senegambiában Faleme' keleti részén,
• egykét órányira e/.en víztol.
Ganape, 1. Feuerland.
Ganbin , 1. Gombin.
Gand , 1. Gent.
Gandersheim , fallal 's hegyekkel körül keritett vs, 'seçy
hasonnevü kanton' fohelysége a' volt Westfaliai
Harz oszt. Eimbeck ker. egy
mély Gande vizétftl mosott
moesáros völgyben , várral¿
Apálsággal szép tempi. mal,
konyvtárral , 1 deák Iskol.
2 tempi. 1 korházzal , 274
h. 1800 I. áll 3 részbôl: a' vsból., Marien és új hostadból , rosszúl épült, 's ninc»
elesége. Van vas 's aczél
fabr.
Gandía , (39Э i' E. Sz. 16° 42'
K. H.) vs a* Spanyol Va
lencia tart. az Alcoy viznek a' tengerbe szakadasánál , 1000 h. 6300 1. kellemetes 's termékeny tajón,
nem sokat eró Universitással. Vidékén nádméz készitetik 's a' selyem mívelétf
divatban van. Vettetiklen,
kender , 's szölö is míveltétift.
Gandinn , mvs Lomb Veí. Kir.
posztó 's selyem fabr.
Gandolfo , 1. Castell Gandolfo,
Ganesborough , jeles , é* kie»
fekvésü mvs Trent mellett
Lincolshirében Angliában,
Gang » nagy tenger öböi с'
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ségesen hajóznak , noha 0keleti Oceánon Asiában,
melly China és Japan biro- ctobertöl fogva Májusigigen
sikér, a' Jundnaszakadás pedalmak köztt kiterjed. Ko
rea orsz.tól nyugotr'a esik.
dig untalah hajót hordhat.
Ganga, iólndiában, PlitiiusA'teng^r' arja 45 fr. rafdre
tol Gangesnek neveztetelt.
tcrjed a' vízben felfelé. Esos idókbíín áradása mesG ingara , orsz. Nigritziában,
Aírikában , azon nevü fö
sze krönt 's a' Bengalai rónávssal , határozatlan fejede- kat terraékenyekké feszi.Visz
magával draga köveket ,
lerarael , és vité/, lakosokkal. Itt sok az arany.
gyüngyeket s aranyat, 's
Qangaridae , nép Ganges toraz Indusokt(H szentnek tarkolatjánál ,
Prasiusok'
tatik. Falkákkal raenneka'
szomszédságában ; ezaktol Papok partjaira büneikböl
hegyek által választatkimosódni , 's illy czél véget vizet is pecsét alatt el
tak-el.
Gange , fö vs Indiának azon
szokták a' Benareszi Bramírészében , mellyen Ganges noli küideni, mellyet osztán aJ í oházaknál est pohár
vize álífolyt; hol XVI században Gourv , v. Gorro
gyanánt isznak. Ezen vízállott. Roppant düledéki
tül osztatik fel a' keleti In
dia a' két félszigetekre a'
most is láttatnak.
dangesen, innen 's túl va
Gangea , vs Kur mellett az
Orosz Georgiában.
lóra.
G angelt , vs a' volt Franczia Ganges , kis vs , a' Francz
Hérault oszt. Hérault mel
Ruhr oszt. 2690 1
Gangts, legnagyobb fó viz
lett egy kellemt'S völgyben.
Indiában, melly a' Tineü
470 h. 3.500 1. selyemkapcza
hegyeken 3.5° É- Sz. ioo=
'ь bör t'abr. ezekkel 's seK. H. alatt ered, déli'.eletre
lyenimel való kereskedésfoly , 's mint egy юо né- sel.
Vidékén van kümet mfdnyi folyása után
Iönös Tündérek barlangja.
Bud wart mellett. egyhegy- Ganghv/fen , 1. Gaenghoffen.
szakadék által Hindostánba Gangra , to vs küzép PaphlaeóniáBan, Morzeus lakheér ; itt 1 1 fo vizekkel szaporodik р. o. Dschemah ,
lye , kis várral,
Serudsihe, -Sind , Souna- Ganjam, Anglus kereskedö v.%
Sind, Kaudac , Marde,Naegy sikér, de bátor révvel.
di, Gangora, 's t.m. ezen szaOrixában , H indostánban.
porodások után minte^y .3/5
Musselin fahr.
német mfdnyi szélességü 's G inii - szigetek , az északiak
60 egyriehány német mfdre
a' Marien v. Tolva) szige
szakadásaelott 30 lábmély,
tek kqzíitt.
igen hamar foly 'snagyszi- Ganhay , vs és kikötö Fo-tkigeteket kerít , 250 német
en tart.ban , China orsz.
mfdnyire felfelé hajót bírban, nagy kereskedést üz,
el, 's mint egy 400 n.mfdigen népes, és jól épült.
Tiyi folyása után 9 szaka- Ganking, nagy, gazdagkeresdással a' Bengali obblbe okedo vs Kiangnan tart.ban.
mol, hol mind4omfdnyi tért
Chinai bir.ban , öt vsok
foglal-el. A' két nyugoti
vannak alat.ta.
karjai formálják az Ouglit Gänlns , 1. Gaenlas.
y. Huglyt, mellyen ktfzön- Gann v. Gannja , hajdan Ца^

- 327 bessiniához tartozott tart.
tart, partján, Chinai bir.
a* keleti kcizép Afrífcában. ban.
•Gannat, vs 's kerületi fö hely- Gap , Vapincum , (44э33'37"
sége a' Francz. Allier oszt. E* Sz. 23o 44' 47'' r¿¿ ti.)
700 házokk. 4130 lakos. "An- Fö vs a* Francz. felsô Alpedelot patak mellett. Bör sek oszt. egy hegy tovénél^
fabr. gabona 's vagó mar-" Benne vize mellett. 8050 1.
ha kereskedéssel.
épen nem kellemes , 's. ritGánócz, v. Johannesdorf , Tôt
kaságoknélkül. Ittigensok
falu Szepes Várm. felsô Ma- bör keszítetik.
gyar orsz. Tiszán innen, egy Gr/pençois , hajdan a' felsft
völgyben. 1 kath tempi. 8i
Dauphinéhez tartozott tart.
kath. 's 10,5 evang. 1. kik a'
most része a' Fr. Febö Alfoldmivelés mellett gyü- pesi oszt. A' mellette Iévô
mölc.csel 's kerti vétemePelhotiers toban van egy
nyekkel kereskednek , nielúszó sziget.
lyet GömÖr Várm. bol hoz- Gaps , v. Карее , Erôség a'
nak. Van egy savanyú 's Tripoli bir. egy hasonnevü
meszes ferdôje.
Mezeje viz mellett, mellynek vize 1
Tufkövel tele van. 's a' falu
olly meleg, hogy neki egy
mellett lévô dombból több óráig állani kell , ha inni
meszes fók erednek.
akarják.
Gano/, vs a* Török Rum-Ili- Gara, nagy, Dalmaták 's Ne
ben a'Mare di Marmoránál.
metektöl lakott falu, Bács
Ganschárok , Habessiniai vad
Várm. also Magyar orsz.
bárdolatban nerazet, melly
Grassalkovics Hefcz.gi faa* Kurrai -tart. alatt való
miliáé , egy kath. tulajdon
részeiben lakik, 's senkitöl
Plébániával 's váltó Pos
sem függ , ragadományok
tával.
's gyilkolások által szom- Gdráb , Hrbovo , t«t falu Nószédjainak félelmes . 's Szegrád Várm.ben Fiileki jár.
recsen rabokból állani monban, Ipoly mellett, a' Füdatik, kik Senaarból jöttekleki Urod.hoz és több Uraki, midön az Arabsok e'
ságokhoz tartozik, 1 evang.
tart.ból elüzettek. Fejedel- tempi. Vannak ió raakk
mek Scheba nevet visel , termö erdöji , mellyekben
melly annyit tesz mint ösok sertvések hizlaltatnak ,
reg ember.
's megleheiös földmi vélese.
Gänsenhals , 1. Gaensenhals.
Az it.t való savanyú viz
Ganz, egy kis Abessiniától eligen ízes 's tisztító tul«iszakadt tart. Schoától déldonságú , ezt az ide való
nyugot felé, . 4
asszonyok naponként Lo->
Gaoga, bir. Afrikai Nigritziá- sonczra hordják 's abból élban , Nubiával határos.lanek , ezen kút miatt a'pol• kosai bárdolatlanok's meszgárok többet is adóznak.
telenek, lombokból's ágok- Garabina és Garabusa Salvarból csinálnak színeketma- tica, 2 Candiához tartozó
goknak » marhatartásból 's kisszlgetek, az elsönek van
az hasonnevü vsban tortént
jó réve 's derék erosége.
sóval való kereskedésbôl él- Garam vite , ered Gömör Várm.
nek. Mahomet hitüek , 's ben Tergárt felett a' Király,
egyFejedeleni alatt vannak. (tótúl Kralova Hora} hegyQaoxa , sziget Kouang-ton ben , sebesen csap Zólyora

Várm.be; két mfdiiyi folyása után vize a' kutfobélinez
basonló , és jóféle halakkal
bövelkedik ; 's Hont Vármegyét is meghaladván , Esztergom alatt Dunába foly.
Carama , fö vs belsö Afrikában , Cyniphus fónál , N.
Leptistöl 5400 stad. most
Gherma.
Garamaei , kôzép Assyriában
lakott nép , hoi most Garm
fekszik.
Gar amantes , Bagradas vizének
4 eredetétôl Nubiai tóig la
kott nemzetség, minden Afrikai népek köztt leginkább délre estenek ; az Жthiopiaktól , és az Oceánnál letelepedett nemzetektol 10 , Ammoatól 1.5 napi
lárásnyira. Az ö füldökön,
Girgiris hegyén , drága kövek találtattak. Sok ideig
a' Rómaiak hozzájok nena
íuthattak , végre Vespasián
Csász. alatt rövidebb útat
leltek.
Garatu , jeles helys. Fernambucói Kapitányságbm Brasiliában de] i Amerikában ,
tenger partján fekszik , Olindához 6 óra , szép festö
fával kereskedik.
Garbitñ, tart. alsrí ^Egyptusban , melly két Káschefságokbol (Garbieh 's Manufieh) áll , 's egész Deltát te8zi. Ezeh szép 's több mesterséges folyók által nyilt
tartománynak lakosai már
régtôl fogva 2 Saad és Haram nevü felekezetekre osztatnak fel , kik egymást
riagy keménységgel üldözik. Felállottak azon polgári hadaktól , mellyek Л1gyptust 3 Századok által
r.endítgették. '
Garbuch Ktsuan, 1. Assouan.
Garbuw , nemes vs a' volt Varsái Lublin oszt.ban.
Gard v. Gardon, viz franczia

orsz. a' Malpasi hegyekbol
ered , a' Savennei hegyek
kôzûl Lozère mellett , a'
tôle most igy nevezett osztr
keresztülfolyja.
Eleintén
két ágból all, mellyek az
általok nedvesített helyek*
töl Alaisi és Anduzei Gardonoknak neveztetnek. Rivaltánál egybefolynak azután be.léfolynak Alson és
Eyssenne , folyamatja Chatillon lele megy , 's ama híresGardhidon keresztülBeaucaire felett mintegy Щ mtfdnyi folyása után Rhonéba
bmlik ; arannyal vegyes fovény találtatik vizében.
Gard, a' most leírtt víztftl
így neveztetett oszt. foglalja magában egy részét a"
hajdani alsó Lanffvedocnak,
határin foly el Rhone ; felosztatik negy ker. Nimes ,
Uzez, Alais, és Levigari, mel
lyek 38 kant.kban 365 helységeket foglalnak. Ezen oszt.
tele hegyekkel 's mocsárokkal, termeszt gabonát , fözeléket, gyümölcsot , olajt,
bort , selymet , iuhokat ,
sót, vasat, minerál vizeket.
Fö vsa Nimes.
Gard* hidja , (Pont du Gard),
pompas vízcsatorna a' most
leírt oszt.ban , melly még
a' Rómaiak' idejében késziilt. , 's Nimes' vsát a' 4
mfdnyire eltávozott Uzeznél
levo Aure nevü forrásból
vizzel tartja, 's 3 egymás
felett nyugvó boltozatokból
áll, mellyek közül az elsö
62 lábnyi magas 6 , a' másik 60 lábnyi 11 , a' 3-dik
•í4 lábnyi 35 boltozatokat
foglal. Az egész épület' ma
ga ssága 154, és hossza 819
láb.
*
Garda , vs 's vár Lomb. Vel.
Kirs, a' tôle így nevezett
Garda tó' keleti részén ,
mellyen a' tesmészet- vize-
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gálóknak emlékes szép Bal- Vannak 5 esztendei 'a La
do hégye vagyon.
rom 's 1 gyapju vásárjai-,
Gardane, vs a' franezia Rho- Gardeloupe , 1. Guadeloupe,
ne torkolati oszt. 2280 lak. Gai denn , (Groden) > völgy
*s dinnye termesztéssel.
Lomb. Vel. Kirs. .350»' lak.
G'trda tó , 8 mfd hosszú 's i — kik képfaragásból , csipke
kötesböl, belsö 's külsö ter.
1 mfd széles to Lomb. Vel.
mések' kereskedésébôl , es
Kirs. melly dél felöl egyemarha tartásból élnek.
nesen észak felé terjed. Igen
bis része van a' volt feJsô Garden tó . 1. Garn see.
Etsch oszt. a' nagyobb pe- Gardemk , vs Vilnai Helyt.ban
dig az volt Melai oszt. 's
Orosz bir.ban.
bovelkedik pisztrángokkal Garding , vs a' Dániai Schle's's pontyokkal. Vidéke az
wig Herczs. mocsáros heottfehvo faluk, mulatóhályen 1 1/3 mfd Tonningenzak , 's a' közel való Alpetôl , 900 lak. rozs kereskesek miatt igen kies ; több
déssel.
vizek 's patakok folynak Gardon , 1. Gard.
/
bele, mellyek köztt legde- Gardone, mvs Lomb. Vel. Kir.
rekabb a' Sarca, melly Min1300 lak. fegyver fabr.
ció név alalt Peshiera mel- Gar el Muilah , h Porto Falett ismég beiöle kifoly.
riña.
Garde, elromlottvs Grönland- Qarean v. Guarino , hegyek
ban, hajdan a' tartom. fö
Tripolisban , a' fö vstól 20
órányira. Lègfobb ormán
' vsa.
fekszik egy kastély, mellyGarde , vs a' France. Var oszt.
böl tiszta idöben a' tengertertneszt bort , olajt 's geszre lehet látni. A' téli hótenyét.
napokban itt néha olly nagy
Garde Frenet , Oa)>
ugyan
hó esik , 's úgy mcgf'agy ,
ott, 2690 1.
hogy az útak sok ideig haGardelegen v. Gardeleben,
szonvehetetlenekké lesznek.
32' 34" É. Sz.) vs 's fö helyA' vár lakóji egy Aga és 18—
sége egy has on nevü kant.
20 katonák , kik minden
nak a' volt Vestfáliai Elbe
eszt.benTripolisból egymást
oszt. Salzwedel kerül. egy
felváltják. A' hegyek ormavölgyben , mellyet Milde ,
in találtatnak síkságok is ,
Goldbach és Lausebach nedmellyek termékenyek Iévesítenek, 's a' vshoz közel
vénmezôkké, szàntofôldekIsenschnibbe vizével öszveké 's plántás helyekké válvegyülnek , ebbe omolván.
toztatnak , 's olajfákkal
Van 2 vsi tempi. 3 korhaza,
megrakattak. Minden rér
1 iskoláháza,. 2 kissebb iskoszein vannak keskenyebb
lája, Maire Roland' s/.obrá's szélesbb helyek köfallal
valj 586 h. 3460 1. kik fötámogatva 's foldekké '*
kep ser 's az úgy nevezett
kertekké téve.
Gartey (sememe) fözessel
foglalatoskodnak , tovább Garetia , Garetium , vs Gepálmka fózessel, gabona ,
nuai Hercz. a' volt Montes komló termesztéssel, 's
notte oszt. 4720 1. gesztenye
termesztéssel 's marha nemarha neveléssel ; polgári
kézi mesterségekkel , poszveléssel.
tó fabr. timár mühelyekkel, Garet , közep tengeri tart. Fea
orsz.ban Afrikaban Algie^j
vászon 's pamut szovéssel.
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orsz.tól Mulvia vizével vámokkal.
lasztatik el. Azon nevü vs- Garnache , (la) va a' Fr. Ven
dée oszt. 2000 L . .
ban szép szattyán készítGarnsee v. Gardensee , lengy.
tetik.
Gargano , (1.3° 17' — 14o l' K.
Schlemmo , vs , két hallal
H. Páristól, és 41° 30' — 51O
bö tavak kozt nyugoti PrusÉ. Sz.) hegyek a' Nápolyi
sziában,Marienwerderi ker.
Apulia tarfom. 15 ir. mfd- 94 h. 620 lak. serfôzéssel 's
posztó szövessel.
nyi hosszúk , 9 1/2 szélesek,
74 □ mfdet foglalnak , leg- Garonne , Garumna , igen, de
rék fó Fr. orsz. ered a' Pymagasb a' Calvo.
renaeusokból a' Spanyol haGarganus , hegy Apuliában ,
egészen a' tengerig nyulott tárokon Aran volgyben ,
a' csuccsa; most Monte di
öntözi Langvedoc' egy részét , Muret mellett már
S. Angelo.
Gárgara , fok a' tenger öböl- hajókat hord , innen Guiennek torkolatjanál N. Mysiá- nébe lép, 's keresztülfolyja ,
ban , Ida hegyének csuccsa,
Bourdeaux mellett elfoly ,
alatta van egy vs; Macrobiöszvevegyül
ezen
vstól
ustól leíratott V. 40. Virgilimintegy 3 mfdnyire az úgy
ustól említtetett Georg. I. nevezett Bec d' Amdez mel
lett ama' nagy Dordogne
10З v.
mellék fóvizével , 's itt Gi
Gargnano , mvs Garda tó' nyu
goti részén З400Д. szeder 's
ronde nevet vesz fei , 's in
olajfa plántálással, vas fabr.
nen mintegy 13 mfdnyire ,
90 mfdnyi folyása után 4
's kereskedéssel.
Garigliano , eddig még csak
szakadással , (Pas des Anes
eggyetlen egy hajózható fó
és Pas de Grave) az Atlanti
Nápoly orsz.ban, melly Abtengerbe ömlik , vagy* inbruzzo tulsó részén ered 's
kább a' Gascognei tenger
a' Gaëtai tengeröbölbe öm- öbölbe. A' szakadásától fogva egész Blayeig 3000 toislik.
\
Garlipp , jószág a' Bismarki nyi széles , azután lassan
kant.ban Stendal ker. Elbe
lassan keskenyebb. A'tenger
oszt. a' volt Vestfáliában , árával, melly Mascaretnek
38 h. 168 lak. emlékre mélneveztetik , a' legnagyobb
tó a' tyúk ágyak miatt ,
kereskedö hajók is egész
mellyek itt 's Beesewege Bourdeauxig felmehetnek ,
körül halmokra rakatnak.
söt még innen 5 mfdre is.
Gartnisch', mvs Loisach melEzen víz a' nagy déli csalett Bajor orsz. Inn ker. 274 torna által a' kôzép tengerh. 1320 1. szálhajózással 's
rel öszvefoglaltatott , 's a'
sindel készítéssel , salétrom
kereskedést nagyon elömozfôzéssel 's gypsz malommal.
dítja.
A' két szakadása
Lakja az országi torvény-r
köztt van egy kis sziget
széknek 's számadó tisztCorduannak nevezett vilánek.
gító toronnyal. Ettöl a' vízGamiouth , falu a' kôzép Seo
töl neveztetik a' felsö
tziai Elgin Grófs.ban Mur- Garonnei , oszt. , foglalja maray Frith mellett Spey vi- gában a' hajdani Toulousaze szakadásánál. Bévvel ,
in tart, felsö Langvedocban,
pisztráng halászással , haaz ugyan ha j dan Gascogjo épitéssel 's fiirész malnehoz rartozott Commin
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gessal eggyütt , fekszik a'
ered , Coche Fosan mellett
Pyrenaeuszok mellett, kba' Creusebe foly 's his havetkezésképen a* Spanyol
jókat hord.
határokon , tere 135 □ mid Gar tey , Eklezsia küzép ScóC64*>,533 Hectare) 3675.501.
tziában, Bamfí'Grófs. palarészént hegyes, terem gakö fejtö helyekkel.
bonát , kolest, gyümölcsöt, Gartha , Magyar falu Sopro»
bort, szamarakat 'st. ef. .5
Várm.ben , Kapuvárhoz 2/4
ker.re osztatik-fel, mellyek
mfd. Neve/.etes azou a' HanToulouse Castel- Sarazin ,
ságból itt kifogott vad
Ville Franche , Muret es S.
gyermektöl, kiröl Antro{Maudens , ezek 591 hely se
pologiánkban
emiékezgeltet 's 42 kant. foglalnak.
tünk.
Fö vsa Toulouse.
Gartow, 1. Gartau.
Garrachica , vs a' Canariai Te- Garumna , fóFrancz. orsz.ban
nerilfa szigeten; lak.készíteGáronne né v alatt, Pirenae
nek hajókat 's bort termeszusi bérczekben ered.
Gart, Gertia (53o 12' É. Sz.
tenek.
32o ig' К. H.) ve alájárás,
Garrachtne , Fok a' Panamai
partokon déli Amerikában.
's vámház Odera mellett, a'
Garran Garrow , hegység a* é- Burkus elö Pomerániában ;
szak- keleti részén, Benga352 h. 2200 I. pamut fabr.
's halászással.
lának, keleti Indiában, egy
más felett hármasan emel- Garz, hajdan nagy 's hires
kednek, erdösek ,'s több viWendi kereskedo vs, most
zekhek 's tavaknak eredetét
kis vska Rügeii szigetén,
rejtik 's igen sok köszenet,
130 h. 750 1. Spanyolviasz
foglalnak , mellyböl olaj
fabr.
készitetik, 's ez a' varok Gasa, I. Gaza,
gyógyítására használtatik. Gascogne, hajdan nagy tart.
Mindenütt láthatni árnyas
Francz. orsz. 522 □ mfd
falukat,mellyek legelökkel,
Részént a' Pyrenaeusok 's
az Aquitani tenger mellett,
riskása, mustármag, kender
Guienne , Languedoc és Na
's más vetésekkel díszeskedvarra közt , hegyes , jó 's
riek.
mérsékelt klimája van,kiGars, Fejedelmi mvs az Ens
vált a' silion , a' hegyesen,.
alatt valö Austriában Manpediff hidegek 's tartos a' té
hartsberg felett fekvö nelé. Fö vizei a' Garonne,
gyedben , Kamp' nyugoti
Adour, Gers , Gave IJidoupartján Plébániával 's 96 h.
ze, 's a' t. A' gabona terGarsauritis , tart. Cappadomesztése noha földje he
ciában , Phrygia határán.
gyes , elégnagy, fôtermékGarstan , falu az Anglus Lan
jei : bor, viasz, fa, 's mineça Grófs. nagy marha vâráliák. Lak. szelességek 's
sárokkal.
Gart , tart, a' Fez bir. hol a' hazudozásaik miatt hirések
's azért kozmondássá válSpanyol Melilla v. Manil
tak , de még is derék, munla- nevü kastély van.
Gartau v. Gartow, vs a' vôlt
kás , ált'látó 's bátor eraWestfal. Kirs, also Elbe
berek. Allott hajdan e' tart.
Condomois , Gabardan »
oszt. 72 h.
Marsan , Toursan , Chalos- •
Ga' tempe , fó viz Francz. orsz.
se, Marennes, des Landes»
Çrueret mellett Creuse osszt.
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labour, Soûle, Armagnac,
a' ferdésre leg alkalmasabb
Bigorre Comminges es Con- 28&;van jó arany bányája is.
serans tart.okbol mellyek Gastel , Gaster , kis tart. haj$ oszt. tesznek: t. i. des Lan- dan az Helvetziai Schwitz
des(puszák oszt.},felsö Руге- és Glarus Kant, tartozoit,
naeuszok , es Gers. oszt.
most pedig a' St. Galeni
Gasvognitenger, az Atlanti ten- Kant, adatott, 's Sargans
gernek azon része , melly tart.nyal határos.
Bretagnenak déli partjaitól Gastenhof, nagy mvs Bajor
'e Biscayától a' Poitou, Sainorsz.ban Rezat ker. Niirentonge, Guienne es Gaseo- berg városnak hostádja 's
gnei partokon felfelé hoszországi Torvény szék helye*
szában fekszik. Néha csak Gastinois , 1. Gatinois.
azon rész értetik e' nevezet Gastuni , török vs a" Morea
alatt, melly a'Gascogni par- félszigetben, 3000 i. vidéken
tokon a' Goronne és Adour sok aprószólo 's Korinth kétorkolatjai közt van.
szitetik "s elhordatik.
Cassen , nemes vs Lubs vize Gat , 1. Panderi öböl.
mellett , alsó Lusatziában , Gate , Capo di Gate Fok CyGubeni ker. 400 l.
prusz szigetén.
Gassen, falu az Illyriai Ka- Gatehouse , falu déli Scótziárinthia tart. a' Stockenboye
ban Kircudbright Grófs.FIepataknál, ólombányával.
at torkolatjánál. 1200 1.
Gassino , vs a' volt Francz. Po pamutfonással. E' falu csak
oszt. Piemontban 4700 1.
egy korcsmából nevekedett
Gastdorf, kis jól épült vs Cseh
ennyire.
orsz. Rakonitzi ker. 186 h. Gatersleden , jószág 's egy ha
ló bor termesztéssel, fekszik
son nevü Kant, fôhelysége
Obertka patak mellett,melly
a' volt Vesztfáliai Saale oszt.
Rodaun vár mellett ered ,
Halberstad ker. Curiával ,
ïiyugot feléfoly, 's Woken
16.5 házokkal 1010 1. 's váfalúnál az lilbébe szakad.
szon szávéssel.
Lakosai németül 's csehül Gates, G'hats, nagy 'shqsszu
szóllnak. Táplálásak módja hegyiáncz, melly . az egész
boi" , komló termesztés, 's
Ostindiai félszigeten terjed,
foldmivelés , gyapju fonás.
nagyobb részt nem messze
A'vvs*nal van egy jó papirosa' nyugoti partoktól, 's az
malom 's kath. temp.
idönek változásait tészi, ha
Qastein , mvs 's hires ferdô-,
a' nyugoti részenesik a' kemelly Wilbachnak nevezIetin száraz ido van 's igy
tetik Bajor Salzach ker. az
visszont. Elkezdödik ,Capo
.5 mfd hosszúGasteini völgydi Comorinnál 70 .57' E. Sz.
ben, iSoolábnyi dombon a'
két szélességi grádusok álVs fölett, 's a* tenger színén
tal egy forman terjed , és
«652 láb. Használtatik a' föa' 10o Sz. alatt két ágraoszforrásból eredett viz, melly
lik ,
méilynek
eggyike
Graukogel hegyen van, ferEsz. Ny.ra másika Ész. Kel.
désre , 's ivlsrais. Különös
re terjed amaz Hindukohvai
tulajdona e' viznek, hogy a'
( Paromarisus 36o E. Sz. )
hervadt virágokat feléleszti,
eggyesül , emez pedig mavirítani készteti 's az éretgasságából egyre vès,ztvén
ïen gyümÖIcsöt érleli. Xega' «o°-ig elterjed 's itt ell^elegebb here 39o Reaum. ; vész. Mindenikága áll 8—9

- ЗзЗ rend hegylánczokbol melkies tó , mellyben л' szere*
lyekközt a'legtermékenyebb
lem szigete a' szerelemnek
völgek találtatnak, 's töveszentelt templ.val fekazik.
töl tetó ig mind magas fák- Gatt, I. Half,
kal rakottak/s magasak, né- Gattendotf , (Gátha) Rácz fala
mellyek 2200 toienyi maMoson Várm. Nizsideri jár»
gasságra a' tenger szine feban , Kôpcséntôl » 1/2 ora.
létt emelkednek.
Lajtha mellett, 127 h. 1200 I.
Gateshead, vs az Anglus Dur- kik közül 100 zsidók jóléfaam Grófs. 714 h. óoOol. köpült kath. tempi. Eszterhászén '8 malom kö bányák- zy' ka.stélyával. 2 70I épült
kal.
vendég fogadóbkal. Lakosai
Gath Hachepher, Get Hepher,
dohányt is nevelnek.
Jónas Prophéta hazája Sep- Gattinara , vs Piemontban a*
phoristól 2 mfd, Tiberiási
volt Sesia oszt. 2620 1.
uton, Jordánon innen.
Gaurte , falu a' ir. Var oszt. itfc
Oatinaii, v. Gastinais - Fran)ó muskatályos bor terem.
çois, hajdan tart. Isle de Gau-el-Scherki , hitvány helys.
France-ban Fr. orsz. most N.il völgyeben ielsö iEgyprésze a' Seine és Marnei
tusban , a' Nil vize kelett
oszt.
„
partján. Az agg Antäopoli*
Gat¡nais -Qrleannoit , hajdan
helyén áll, mellynek még
tartom. a' Orleannoisben ,
most is omladékai látszatmellyhez a' Solognének egy nak.
része is tarto/.ott , vannait Guugamela, helys Assyriában y
sok tavai, homokos 's rónás
Aturia tart.ban. Itt ütköföldje, melly nem sok buzött meg Darius N. Sándorzát terem , de 70 rétfüve ,
ral vestességgel , melly orsáfránya, sok vadjai 's halai szágáriak elvesztét vonta
vannait. 'S magában foglal- maga után. E* hely mel)a ama derék Montargis er- lett 600 stadiumnyira esett
dôséget. Loing mellett bort Arbela, mellytöl èzen ütköis terem; része a' Loire és
zet esméretes. Most itt egy
Chère oszt.nak.
rongyos kastély, és néhány
Gato , v. Agaton, kereskedô vs
csekély viskók vannak a'
a' Benini orsz. felsö Guiñe- E. Sz. 36o 11' alatt.
ában a' Benin vize eggyik Gaugrehweiler, 1. Grehweiler.
ágánál.
Gaujac, vs a Fr. des Lande*
Gatschina , vs az Orosz Sz. Péoszt. 147 h.
lervári Helyt. 6 1/2 mfd- Gaulas, kisszigeta' kôzéptennyire Sz. Pétervárától, több
geren, Melita (Málta^mela' szenvedö emberiség' rélett, már a' Phoenitziaiakezére tett inté/.ettel 's ne- tól meglátogattatotttermévelö házakkal. Vidékén van
keny voltáért.
egy tágos királyi mulato- Gaunersdvrf , mvs Ens alatt
kastély, 4 tornyokkal és
való Austr. Manhard hegy
eSY gyönyörü kép tárral
alatt levó fertályban. 116 h,
hamuszinü márványból ,
Plébán.val, országitorvény-»
mellyben a' Romai Császászékkel 's váltó postával.
rok' szobraik állanak. A' Gauodcrnheim , 1. Odernheim,
messze terjedett kastélyker- Gaur , v. Gíaur, igy neveztettek sok emlékes dolgokkal
nek a' Törökeltöl mindern
bírnak, «zék között van egy
az 5 hiteken nem lévôk »
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ezen szó az Arabiai nyelven Gawsa,vs Habessiniában, rnel
annyit tesz, mint hitetlen.
lyet jobbára Mahomedáa
kereskedök lakják ez portéKülönös értelemben tesz
kák lerakó helye Massua ,
egy Persiában 's Indiában
es Gondar közt.
elszéledettnépséget , melly
Gaur v. Gueber névvel ne- Gaya, vs a* Portugalliai Enveztetik. 1. Gueberek vagy tre Minhoe'Douro tart.ban
nem messze a' Taiotól 8000
Parzok.
Gauriac , vs a' Fr. Vendée oszt.
lak.
Gaya, kozépszerü nyilt város
2000 1.
Gaurus , hegy Campaniában ,
Morva orsz. Hradischi ker.
Lacus Lucrinusig terjedett.
termékeny völgyben.
190
keresztény 's 24 zsidó h. 1265
Gausberg , 1. Geisberg.
Gautipor , vs Ganges mellett
ker. 331 zsidó 1. Tartományi Esperestséggel , só rakoал Anglus Behar tart. keleti Indiában. Rózsa vízfabr.
dó hellyel Piáristák' colleGavai d» , vs áz Lomb. Vel.
giumával 's német fô Iskolával.
Kir. 2000 1.
Gavamie , Pyrenaei völgy a' Ga* , v. Kertes, mvs Vas Várm.
Fr. felsö/Pyrenaei oszt.ban
Pinka mellett Körmendhez
hol a' Gave faz itt való nyel
1 i/i mfd. Apátursággal, és
ven fó vizet lelent}, a' Mont- hegyen épiilt derék kath.
perdíinek tavából az Örök
tempi, hova nagy búcsúk
jégszírteken le 1266 lábnyijárnak. Vannak jó szölöji.
ra omol, 's hét, sziklákról Gáza,(K.H.64° 41' É.Sz.310 30')
esso vizrohanâsokat
ké- vs Judaeában, Sephela ker.
pez , mindenike ezeknek
ben Ascalontól del re 16 mfd;
marános gömbölyü felhöAlexander Joannaeus áLtal
nék látszatik rohanásában.
Kr.Sz. elôtt 97 eszt.ben elVannak itt ólomerek, 'sbar- pusztítatott azert pusztának
na setét márványkovek is.
mondatott Ap. Cs. 8. 26 Más
Gave, igy neveztetnek némelly
Gaza volt Mediaban róna ,
fók , a' Fr. aIsó Pyrenaei földön , Artaxata és Ecbaoszl . p. o. Gave d' Aspe, Gave tana vstól u,5o mfd. Mediai
d' Ossau, Gave de Pau 's t.
Királyok lakhelye nyáron.
* Sz.52o
mellyeka' Pyrenaeuszokból Gaza, Gasa (31o 28' É
erednek, 's serény folyások 30' K. H.) vs Syriában a
miatt nem hajózhatók , de Damaskusi . Basaságban ,
hallal bövelkednek ; majd
hajdan Palaestinában , a1
mind nagyobb vizekbesza- tengerhez közel. 22000 1. kik
kàdnak.
között sok a' zsidó, ormény
Gavi , kis vs a' Genuai Herczs.
görög keresztény, van erös
ben eros várral.
vára , )ó réve , pamut 's
Gavray , rrtvs Sienne mellett a' szappan fábr. KaravannákFr. Canal oszt. 231 h. 1820 kal kereskedést üz iEgyp1. itt kazányok 's sziták tusba.
csináltatnak.
Gaza , v. Salinas de Guipúz
Gawilah , v. Gavalgur , fö vár
coa, kis mvs Guipúzcoa tar.
a' Marattáknak Berar tar- ban Spanyol orsz.ban az
tom. hol a' Fejedelem* kín- Alava tart.tól elválasztó he
csei öriztethek.
gyen; ebbol ered Deva víze;
Gawrüow , vs az Orosz Wolo- . 's nevét az itt levó sós for: dimir Helyt.
rásoktóL vette.

■ .— 835 Gazka , fó viz Horvát orsz. ban
Natoliában, hol nagyHadi ,
ered az Ottotschani ker. Be- 1 vezér, Hannibal, Róma ret
ese falúnál , Jancsa hegytentóje sirját telte.
böl, 's Otocsaznál otágak- Gebweiler , (47o 54' 05" É Sz.
ra szakad, mellyeknek né- 24o 53' 28" K. H.} л' s a' Fr.
gye Swicza falunál egy tót felsö Rajnai oszt. Lauch 's
képez, meliy kifolyásánál
egy csatorna rnellett, melly
viz omlást csinál^ az ötöRufFach 's Herlisheimon kedik ág is Berlognal a' föld
resztül Új Brisachba foly ,
alá rejtezik.
's hord épító szereket 400 h.
Qaznin , v. Gazna, jó kereske- 2,5.50 1. A' vidékén lév»j Se
dó vs Segestan Persiai tart.
ring hegy jó bort terem.
ban Ost-Indiában, Egéssé- Gechnl, 1. Dschehol.
ges levegövel és jó vizzel. Qeczeí , v. Geczelfalva , 1 ót
Gatolo , vs Buorzoló Herczs.
nemes, falu fels ó Magyar
ben Oglio vizénél; Olasz
orsz. Arva Várm. Árva melorsz.ban. Eróségei 1691-ben
lett , 13 kath. 58 evang. 1.
lerontattak.
Itt terem a' legszebb épító
Gdansk I Danzig.
fa 's hegyein sok szarvas
Qdow , kerületi vs Pejpus tó
gomba találtatih.
rnellett az Orosz St. Péter- Gedda , 1. Dsehedda.
vári oszt.
Gede , legmagasabb hegy JaGdow , vs Rava rnellett Galliva szigetén gooo láb. mag. a'
cziában Bochniaiker. 1 Pléb.
tenger szinefelett.
Qeanne, Genne , vs a' Francz Gedern, Geudern , mvs's vár
des Landes oszt.,539 h. es 790 1.
a' w"emigerodi Grófs. a' VoGeba , Helyt. Judáeaban Jerugelsberg'sNidder viz rnellett.
salemböl Neapolisba menö Gedinguma , erös vs a'Kaartai
utközben Gofna vstól ,5mfd.
orsz. Nigritziában, erosmaGeba, Gebe, Gesyez, Stheve,
gas köfallal keritve, szük
vs alsó Senegambiaban köáltjárásban két hegy között.
zép Afrikában hason nevü Gedisgard, falu a' Dániai Falfó viz rnellett , 50 mfdre szasterszigeten a'Gedsori tisztkadásától, e^y dombon4ooo
ségben innen sok hajók
1. kik feketePortugallok,legmennek Lübecfcbe.
alább nevezetre kereszte- Gedrosien , 1. Mekran.
nyek , vannak nehány fe- Gedur, vs Judaeában Diespojér felekezetek is közttök
lístól 10 mfd az Eleuthroegy szép pléb. tempi, 's hepolbba vezetö uton.
reskednek Sklávokkal 's e- Geel , vs az egy Belgiom orsz.
lefántcsonttal, 's fejérremáalsó Brabant. 3460 1.
zolt szalma fedelü agyaghá- Geersberge , 1. Grammont.
zokban laknak.
Geerviiet , vs a' Putten s/igeQebalene , Idumaeának neve
ten az effgy/. Belgiern orsz.
Eusebius szerént, Hieronydéli Hollandiáb. 420 1.
mus irta Gethea.
Geest, Geestland, alsó Szász
Geberek , 1. Gueberek.
Schleswig 's Holsteini nyelGebesee , mezövs Ger vizénél
ven annyit tesz mint magas
PrusszusSaxoniai Hercz.ben
emelt hely 's igy homoegy nemes kastéllyal , 2
koss/.áraz's terméktelentartempl. 3.50 h. es 4 szabad tomány.ellenében a'Marschmajorokkal.
landnak.
Gebíse, hajdan Libyssa, Helyt. Geeste, fó Hamburg környe*»
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heben mellyLehe alatlCarlsteltól egész Engelsbergig
burgnál a' Weserbe bmlik.
visz.
Geeta , I. Gizeh.
Qehennabad ,
Jehan nabad ,
Gefäll, Gróf Zinzendorfi urod.
1625-ben épült vs Dehli tart.
;s mvs Ens alattlévô Austr.
ban, az egykori Nagy Moa' Manhart alatt fekvo fergoli bir.ban , Asiában; lakó
tályban. A' közellevö Ge- . kastélya \J% mfd ker.ében
fallí erdôben vannak ólom
a' vs még nagyobb tornyokerek.
kal . és viz árkokkal megeGefell, Marktgefell , vs Szász Wsíttetett.
orsz.ban , Voigtland tart. Gehl6er& , ( /;о° 41' E. Sz. 28°
ban Hof és Slaiz között 134
г , 28" К. H.) falu a' Gothai
h. 700 1. Musselin szövessel.
Ы ^rczs. a' S -hneekopf* tbvéGe/Ze , Gewulia, (60o 39' 45"
nél 25 h. , üvegbányával.
É. Sz. 39o 18'IV К- ti.) 15 Gehmen, ( ¿i" 4*' 14" É. Sz.
vs a' Svecziai Gefleborg ne24o 3o' 24" K. H.) mvs 's vár
vü Kapitányságban,Getleae
Aa mellett a' volt Francz.
'e egy mesterkéltvíz mellett, felsö Ems os/A. Báró Bbmmellyen tengeri hajók egész
melberg tulajdona.
a' városig johetnek. Legna- Gehmert , falu, hajdan Comgyobb vs Nordlandban,majd
menthursága a' német rendmind deszka házokbbl. ,573o nek az eggy. BeJgiom orsz.
1. A' helytartó lakja , van
északi Brabaotzia tart.
egy-használhatóréve,Gym- Geho , 1. Dschehol.
ñas. konyvnyomtató mühe- Gehrde , luth, falu 150 h. 's
lye, hajó épitô helye, doffthelysége egy hasonnevü
hány, czukor, vitorla, kinKant, a" volt Vesztfáliai Werusz , bádog, gyapju míser oszt. Osnabrucki ker.
vek fabr. derék halászatja , Gehren, vs a' volt Vestfáliai
\6 vas , deszka , hal ,
also Elbe oszt. gyolcs fabr.
keréskedése; vannak 53 tu- Gehren , Geren , mezováros a'
lajdon
Gefleborg-Ldn , ország biróság ni Herczs. Wohlrose mellett
Svecziai Nordlandban , áÜ3 224 h. 1080 1. várral , vasu.m. Gestrikland, Heising- bányával, erdftkkel, szurok
land's Herjedalentart.okból
's kinrusz készítéssel.
566 □ mfdbn 83260 1. 4 vsban Gejana , 1. Xixona.
•2167 udvarokban laknak.
Geib , 1. Hibbe.
Gefrees, nyilt de jólépült vs Geibsdorf, falu felsö LusatziáBaj or orsz.ban , Main ker. ban Lauban mellett , 680 h.
Cul-mbach ésWonsiedel közt, 4000 1. szövessel 's haláa' Kornbach 's Lübnitztöl
szattal.
kerített félszigetben. 114h. Geier, Bánya vs Szász orsz.
800 1. vászonszóvéssel , ser és
Ércz hegyi ker. 244 h. 1780
pálinka fozéssel , bábsütés1. bányája kevés ezüstot ,
sel, íoldmiveléssel 's derék több czint, ként, vitriólt,
sertés kereskedéssel , vidé- timsót , 's egérkbvet nyujt ,
kében van kigyó 'skö vágó.
csipkék isszbvetnek itten. .
j
f
'
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ziában a' s/.oros ut melly a'
nevé a' Burkus Sileziában
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»zik a* Reichenbach ker. az
termesztéssel.
Geisenftld, mvs Bajor oríz.ban
a* Zobtanberg* része*
Isar ker. i86h-900 1. marha
Ettersberg , hegy Bajor orsz.
neveléssel fold iuiv#ttssel ,
han Salzach ker. те11уел
még bívalok v^yelegnek.
's lyizel lévô Geisenfeldi erGeiersberg , 1. Gey orsberg.
dôségbôl való fa kereskedéssel.
Geil» derék fo Karint hiában,
níelly Tùroliahan ered, 'a St. Geisenhausen , mvs Bajor orsz.
ban Isar ker. VHs mellett
Magdalenánál a' Drávába
ezakad , ezeu fótóL vette ne- 550 1. 's derék s^íjjzéssel.
vét az 1 1 1 у г i a i Geil völgy. Geisenheim, vs a' Na^^u-UsinGeilenkirchen , kis vs Worm
geni Herczs. RheLngauban.
1200 1. pompas várral a*
vize raellett ; a' Jülichi
Rajna mellett •» hor '» gaHerczs. mostani Burk us birbona termesztéssel/^
tokban , 1770 I, .
Geis , Geyssa , v» és vár Ul- Geiser, említásre méltó me• ster meílett a' Fuld&i Hercza.
leg torras Sí Islandiai szigeten ,« п.цкчг messze Skalniek Austriai részében.
Geisbach , ravs Baváriában , holttól , kút feneke 39 láb,
kává jtfip. fóldulact való tikS.il/.ach ker. raajd nem minkadt morgó folyását néha
den ház niér sert 's pálinkát.
pattanások követik, mellyGeisberg , hegy 2 gazdag vas
re a' párázó viz 4 sugár 60—
bányákkal, az Auetriai Ka94 lábnyi magassagra felrinthiában.
Oeisbjiig , hegy Baváriában
<:aap,'s ez naponként néhány
minútákig tart.
Salzac h ker. Sal/, t mellett
csak nem tetöig lülevelíi és Geitingen , vs a* Fürstenbergi
Herczs. a' Duna mellett, a*
lombos erdökkel fedvevan,
Badeni, Duna ker. 800 1.
mellyek mijd paras/.t majorokkal, majd mezftkkel, 's Geislautern , falu a' volt Fr.
más vizányokkal vegyesen
Saar oszt. most Bu rkus Raj
na Herczs. ben 328 1." vashájátszodoinak. Az o kopár
urmáról 8/ép a* kilátás.
morral.'s practicus bánya Iskolával.
Geisberg t Gausberg, hegy Ne
ckar méllete , mellynek tö- Geislingen , vs Rohrbach viz
mellett, szoros völgyben ак
vénél Heideberg fekszik, a'
Alpesek közt , a' Wurtem
Badeni Herczs. Nekar ker.
berg! ország bíróságban a*
ben.
Duna mellett. 16,50 1. hires
Geisberg, hegy Zürich mellett
az ö esztergás 's lakírozott
Helvetziában , hol i79Q-ben
csont - szarv , 's fa mw
egy csata tortént.
Geisberg, hegy also Stiriában vei miatt. Van 1 vas 's l
réz háraora is, i köszorülö)
Gräczi ker. közel Gräczhez.
'fc 1 papiros malma. Vidékén
Márvány bányával.
Geiseke, Geseke, (51o 38' 59"
a' hegyek közt van a' sok
E. Sz 26o 8' 53" K. H.) ve betegeknek használó Rötheli ferdô.
Wech patak mellett, a' Hassziai Herczs. 451 h. 2,570 1. Geisnirv, Jós/.átr Fritzlar Kant.
Leány novelo intézettel fé
Kassel ker. Fulda oszt. 'a*
vol¡ Wszífáliai kirn. »' Pyr->
gyolcs fabr.
montiho* hasor.lo" savanyii
Gtisc/htiring , mvs Bajor orsz.
kúttal , forrása 1777 tôt isban Regen ker. a' Laber pa
tak mellett, 860 1. jó buza mét í'oly. Щ állott hajdau
22
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okra részeltetett. A' Hollan
az elöidöbeli tölgy, mellyet
diai vagy az also Geldern t
Bonifácz Martyr a'Németek
egy volt a' 7 eggyesült tart,
Apjdstola 724-ben elrontott.
közt , 's az elsö a' rendben,
Gcispotznedm , vs a' Fr. alsó
fekiidt Hollandia Utre. ht ,
Rajnai oszt. 2090 1.
Geisz , viz a' Hersfeldi Iter. fetoVssel, Zuyd tenger MiinFulda oszt. a* voltVesztfaliai ster, Cleve,'s Brabant közt.
Kirs. ban, melly Fuldába Termékeny gabonóra, 's sok
helytt fára nézve. A' rövid
f'oly.
Kirs, idejében egy osztályt
Getthojrnm'Pieithen , vsa'Lipképezett , mellyel a' Clevi
csei Ar. Szász orsz. 377 h.
darabok Zevenaar, Huissen,
1700 1. karton , parket,
gyolcs fábr. 's mész köva- Malsburg , 's a' Buyren , 's
Kuilenburg Grófs. eggyegoyalft
sitve voltak , tére mintegy
Geitland-JOkul'^tiüzdh&áó hegy
95 */5 □
1- utóbb
Islandban. 4
Gela, azonnevitfó mellettvs * némelly részei a' Francz.
déli Siciliábaff; igen népes
Rajna torkolati osttállyal
volt de az Agrigefitumiak- egyesítettek. Mioita HollandiaFrancz. orsz.hoz csatoltatól elpusztíttatott.
Geldern, Geldria, hajdan Her- tott, ezen oszt. megtartotta
czs. az egyesült Belgiom
ugyan az ö kerületeit , fô
orsz. elosztva volt az alsó
vsát, 's vidékét , de felsô
és felsô Geldernre, az elso
Yssel osft. neveztetett.
máskép Felsö v. Rlirernondi Geldern , fö vsa a' Prusszus
fertálynak is neveztetett ,
Geldernnek, most eggy. Bel
az alsótól egészen elvan vál- giom orsz.ban a' Niers vize
mellett, (51o 30' 43" É.Sz.250
va, 's fekszik a' Clevi Herczs.
a'hajdani MeursGrófs. Coin,
.58' 54" К. H.) 826 h. 3000 I.
Lüttich, Jülich, és Brabant várral, fdzö , harisnya, flâ
közt.
Máskor a' Spanyol
ner , 's bágdog fábr.kal.
koronáho/. tartozott, de az Gelle , egyház kis mvs Posón
Utrechtibéke által 1713 ré- Várm.ben, a' Csaló közben
szént Austriának részént
Szerdahelytöl 1 mfd F. U. G.
Burkus orsz. engedtetetett , PálfFy és a' Plébánus. Lak.
ismét 1714 a' Badeni béke kath. és zsidók, határja ter
által megerösitetett , 's a'
mékeny.
felsö Geldern az Austriai , Gellen - Jellen , tengerszorúlat
Hollandiai, és Burkus Gel
a' Svecziai Pom erania Stral
dernre osztatott-fel. AzAusund, 's Rügen szigetközt,
etriai rész vala az , hol Rühol az áltjáró hajók vám
remond kerületével eggyütt pénzt fizetnek , a' közel fekfekszik : a' Hollandiai a'
yö Hiddensee szigetnek déli
Venlói's Stevesweerti vidécsúccsa is auf dem Jellen neket ; a' Burkus pedig a' fö
vet visel.
vst Geldernt , a' többi 's leg- Gellenau , nemes vs a' Burkus
nagyobb részével a' Spanyol
Glatz Grófs. Sileziában 420
felsö Geldern nek ,
mint
1. hamuzsírío/.éssel , vászon
egy .54000 1. 24 □ mfd 3 vst
szovéssel 's orvos kùttal.
's nivst ^faïukat, mind a' Gellheim, mvs Nassauweilburg
»két rész 1801-ben a' Lünetart, mellynek vidékén 1298v\.llei béké ait al Francz. orsz. ban a'NassauiAdolphCsászár
eset»t, Maas "s Ruhri oszt.
AustriaiAlbrechttöl megy ö-
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zetett, a' csatában megöle's kötö fabr. 'a fejéritéssel.
tett 's a' közellevö Rosen- Gembice, nemes vs Netze raelthali klastromban eltemetlett, a' volt Varsói Herczs.
tetett.
Brombergi oszt. 68 h. 388
Gelliwara , falu jó vas bányákereszt. 's 37 zsidó 1.
val a' SvecziaiLapponiában Qemblours, Gembloux , Gem'~
rt» sark-kór
шлшЪ _ ь;;» alatt,
ilií*- 15
»р
Vi
. — vs Orne
гл
il
. a'
_»
épen
a'
blacum,
mellett
mfd Lulea vstól 1742-ben itt
Fr. Sambre és Maas oszt.
egy Plébánia rendeltetett.
».530 1«
Gelmuyden , Genemuyden , Gemeno* , mvs a* Fr. Rhone
nagy mvs a* felsö Ysseltart.
torkolati oszt. 1560 1. füvész
hol a'Vecht vizea'Zuyd tenkerttel , bor 's olajfa nevegerbe omol.Itt készítetnek az
léssel.
isméretes fínom 's goromba G-mert , 1. Gehmert.
virányi 's földi szönyegek. Qemmi, 6953 láb. magas hegy
Gelnhausen , (50o 13' 25" É. Sz.
azon nagy hegylánc.zban ,
«6o 53' 38" KV.H.) vs, Kin
melly Bernt a' volt Fr. Simzig mellett kies vidéken, a*
Ïloni oszt. választja ; ezea
Frankfurti Hanau Herczs.
eresztül meg egy meredek,
4000 1. szôlômiveléssel. A'
de lovakkal járatható út a*
Kinzig egy szigetén van
Frutigi völgyböl Leuk feGelnhausen nevü vár.
lé ezen oszt. 's innen SimGeloni, görög eredetü Európai
plonon keresztüi Olasz orSarmatziában lakott nép ,
szágba.
Budinusokkal bszveelegye- Qemmicht , Grof RottenhanS
dett ; egyetlen egy fa városfalu 's Urodal. Cseh orsz.
sok említtetik ; VirgiliusKaurzimi kerület. cottor»
tól Pictusoknak neveztetfabr.
nek , mivel a' vad nemzetek Qemona, vs Lomb , Vel. Kirs.
szokása szerént magokat fea'volt Passeriano oszt. 2000 1.
steni , és pontozni szokták, Qemozoc , vs a' Fr. alsó ChaAmmianusMar. szerént olly
rente oszt. ,543 h. 2400 1.
kegyetlenek voltak , hogy Gems, falu felsö Stiriában Brü
ellenségiknek levontt böckl кег. egy hasonnevü puszrökböi dolmányt és lócsó- ta vidéken , mellyben egy
tárt készítettenek.
hasonnevü pajtak foly , tüz.
Geisa, nagy népes falu a' Dal- ко vágóval. Északra inner»
matziai Lesina szigeteu ré- feküsznek ama zordon 's
vel 'sszép márvány bányá- szörnyü maeas Gems heval.
gyek , 's feljebb a' Salza
Gemama , vs Nedsjed tartom,
vizén túl a' még zordonabb
az úgy nevezett puszta Ara- 's magasabb Gems alpesek,
mellyeken sok havasi kecsbiában , hajdan Mekkának
kék bolyongnak's innen neadózott.
Gemappe , 1. Jemappe.
vek is Gems azaz havasi
kecske.
Gemar , Gömar, vs a' Fr. fel
sö Rajnai oszt. ban 1 várral Gemünd, Gmünd, vs Karinthiában Lisermellet, egy rae's 700 1.
Gemara , t Talmud.
redek he^y' tôvénél , látni
Gemarke , mvs városi torvén- méltó várral > jó ac/.él bányel a' volt Berffi Rajna nyával , vas erekkel , oloszt. Barmen vôlgyében 400 vasztó kemenczévelsavanyii
h. 3000 1. vászonkó, czérna, kúttal, '» váltó poetával.
aa •
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Gemünd, Schwäbisch Gmünd» Nemesek *» Rendek gyak(48° 43' 15" É. Sz. a7° 43' K. ran óhajtva eeedeztenek ,
H.)vs Remse mellett a' Wür- (kivált a'B»abantziak)hogy
a' tartomány tagjai kbzzé
tembergi Kirs. Schorndorfi
her. Í340 lak. kath. Gyrau. felvéteseenek , 's voksok leparaut , nem való arany » hessen a' köz gyülésekben».
vagy legalább a' Dretithiezüst 'e sárga réz fabr.
G'mündf vs a' volt Würzburgi ekkel egyenlft jussokkal bírfö Herczs. a' Saale vi/.ének hassanak , de mivel fegyver
a' Mainba ezakadásánál , által hodítattak , mindég
megvettetett könyörgesek.
209 h. J 160 1.
Gemünd* (Neckar), vs Neckar
Megtarták még is minden
mellett Baadenben , Neckar elébbi jussokat 's szokásai^
bat» níellyek gzerént minekker. 225 h. )6qo L
Gemünd Georgen, Peters, Frid- elôtte a' Generálitásnak hóriihej,3 falu Bajor orsz.ban dolnának , igazgattattak.
felsö D'Jna ker. Rednitz 's Az orökös helytartója az
Rezat mellett, papirosmal- eggyesült tartom. egyszer'smmd ezeknek Igazgatója
mokkal 'e 1 vashámorral.
Gemünden , vs 's fohelység egy is volt. Uralkodó vallások,
hasonnevü kanL a* volt «mint az egyéb eggyesült
Vestfaüai Werra oszt. Mar- tartom. is a' reform mivel
burgi Ï?**. Wohra mellett , pedig a' kathol. öket számban félülmúlják , szabad rei, tempi. i$ç h. 1060 l.
Gemündet ß vs a' Fr. Rajna és ligióji gyakorlás engedteMosel oszt. 112 h. ,5,50 lak.
tett nékik , mindazáltal a'
Genoburn, a' mestani Orleans process io járás 's egyéb nyilFr. orsz.ban.
ván való Isteni tiszte-let'
Genàp, Oenappe , kis vs Dyle
módja nékik meg van tiltmellett laoo lak. Egy. Bel- va. ÁUottak ezen 4 osztályokból: 1) Brabant egy régiomban.
Gender , viz a' volt Fr. Rajna szébôl , 2) Limburg Hergs.
szakadási oszt. a' Dommellal részébôl. .3) felsö Geldern'
egyesül.
és 4) Flandria' egy részé
Geneeh , némellyek jgy neve- bôl.
zik azon his Ásiában fekyö General Státusok , voltak ав
darab tartományt, mellyet eggyesült
Niederlandbaa
a' régiek Regio Ponticának
fejei a'7 eggyesült tart.knak1
neveztek , 's ma a' Tarabç* kiknek gyülés heljwsk volt
sani Beglerbégséget teszi.
Haag, 'saz ottvalo vára *'
Gtwmuyden , 1, Gelmuyden.
HoIIandiai régi Grófoknak,
Generalitás tartományai, voltak
minden fö hatalom a' tart.
a/.on részek az eggvesült ra nézve mellettek volt ,
iíiederlandban , mellyeket* ' állottak Nemesekböl , 's Pola' 7 eggyestíltt tart.nyok gárokból , titulusok volt,
fegyverrel hódítottak meg,
Edle mögende Herren
a*
's külombféle eggyezésekHollandiaiaknak pedig: Ed
ben nékik engedtettèk. Nele grossmögende Herren.
Veket onnan kapták ezen
Minden tartom. küldhetett
-jlart.nyok, mivel tulajdonai
annyi Ablegatust , a' hávoltak minden eggyesült
nyat akart , csak a' költsetart.nyoknak , vagy a' Gegeket magára kelle vállalnerali'tásé. A' tartományt
nia , minnyájoknak még
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i* ceaïi egy voke->fc voït; A'
terfördGrofs. Munsteri tett.
Hollandi Deputátusok кар- ban, melly 1784-ben Genetak naponként4 for. a' tobvai gyarmatfcól építretett ;
biekéi 6 for. Néha5o^l)Ie- most honni FabrikánsoJe
gàtu^ie^is voltak. Az ö lakják.
Gyüléseíkben nem volt le- Geneve, 1. Genf.
Júntete a' rangnak , mert Geneviev , íalu a' felso AmeriazElöülö minden héten vat- kai Louisiana ta -t. ban 2
^ozott kö/.öttek. E/.en tart.
mfdnyire Missiaipitbl 1300
nyok minden eszt.ben tai— lak. kiknek harmad részetottak gyüléit, 's a' Hely- sklávok , só 'e ólom erekkel.
tartónak rendes ülése nem Genevois , hajdan Herczs. Sa-volt benne, neha megjelen- baudiában , melly délre a'
tulájdon Sabaudia Herfas,
hetett , ha a' köz jót tár
gyazó eloadásokat akart a'
gel , kel.re FausMgnyvel ,
Gyülés' eleibe terjes/.teni. ész. Gexxel , ny. Rhone viMelly dolgokat a' tártomázével határos , melly utoliryok' hire nélkül elvégez- kó azt Bugeytei elváíaszt ja.
Fö vsa Annecy.
hettek ollyak voltak., mellyek mindenna^türténnek, Gcnezaretb , v. Gallilaeai ten
's nem tetszetósek , vagy ger , 1. Tabarieh.
*\
mellyeket halisztani nem Genf, Geneve, (46o 12' i.ç" Б.
lehetett , más esetekben a'
S'z. 230 48' 54'' К. H.) fö vs
tartományok' tetszéseit kel- а' Svváilz szövetsegnek azon
Jett nekik kikérni , ha bün- nevii kantonjában, magas
helytt a' Rhone kifolytá^íktést várni nem akartak.
nál a' Gehevai tóból , ezen
Ezen határozás mellett is
vía itt 3 részre szakad , melnagyra terjedett hatalmok,
lyek szép hidak által öszmert béke 's had alkuvások
vekapcsoltatnak. Páris'ol
az ô nevekben torténtek
140 fr. mfd , 11670 ref. lak.
meg, Követck 's más Ministerek az ö nevekben ktil- van 2 hostád'ia , majd nem
dettek széllyel 's fogadtat-, mind ко, iól épülf; 's derék
tak el. A' hadi rend vezé- házai 's nagy epüléte!, melre (ha volt), 's a' többi vilyek közt emléfiezetesebl
bbek
tézek nékik hüséget esküd- ^a' szép vsház, a' nagy к orház , pe"nztar , fegyvertár ,
tek; a* hódolt tart. ban, (kimasjazin. Vannak szép ?évévén a' hét tartom.) vagy
táló helyei, ref. felsöbb isaz úgy nevezett Generálitás'
kolája , centrál iskola, tu?
tart.nyiban fö hatalommal
dományok Akademiája, 's
éltek. A' Rendeknek Magiskereskedési Akaderoiáia
tratust 's a* váraknak kormányozókat adtak, 's egyéb
köz konyvtára , rajzoló is
Tisztségeket is osztogattak ,
kolája , 's tudom. társaM
ga. A' fabr. m gcsökker 's t. ef.
tek , de még is jelesek a'
Genes, 1. Genua.
karton , nzicz , 's ora . seGeneva , szélsô vs volt az AIlobrogesek foldén , 's szom- lyem 's drága gyöngy fabr.
ezéd a* Helvetziusokéhoz , veres réz's bádóg verö m <*
mellyel egy hid által közö- helyek ; kereskedése nuy ,
a' kant. fö hivatalai mel
sült ; most Genf, Geneve.
lett itt e^y^ kereskedési inGenewa (New) , helys. Suir
tézô ilélo sze4 is van. 30e
via mcllett az Irlandi Wa-

Icatonákat állított aï utolsó franczia háborúban , és
1500 л for. fizetett.
Genfi tà , Lacus Lemanus ,
mellyet a' Rdmaiak Leman
tó пак neveztek, fekszik Helvetziának délnyugoti legalsó réezén a' volt Fr. Mont
blanc oszt. 'e a' Helvetziai
"Wadlandkanton köztt, fe
ie franczia orsz.hoz fele Heb»
vetziához tartozik , .3.3670
fr. Öl , v. 60 órányi hosszúságú 'a 7200 — 7500 öl vagy
5 — 6 órányi szélességü , 's
1128 láb mélységü. Keresztülfolyja Rhone vize, 's hallal bövelkedik , leginkább
pisztrángokkal , mellyek
40— 50 fontot nyomnak.
Gengenbach , (48o 24' 50" É. Sz.
2.5° Ao' 58" К. H.) ve Kinzig
mellettßadenban, 1600 lak.
készít sokféle famíveket ,
р. o. rokkakerekeket , lapátokat 's t. ef. Vidékén kobált fabr. van.
Genne , I. Geaune.
Gennep , kis vs Niers mellett
a* volt Fr. Ruhr oszt. 179
h. 970 1. gyapju 's bör fabr.
Gennesat a , tart. és fo Galilaeában , Mât. 14, .34. Mark.
6 , 5З.
Gennesaret , 1. Tabarieh.
Genouilhac , Genolhac , vs a*
Fr. . Gard oszt. 347 h. 1,500
lak.
Genova , I. Genua.
Geno vina , v. Scudo d* Argento
Genuában, ér 2 for. 1 krt.
1 den.
Gensungen, vs 's föhelys. egy
hason nevii kant. a' Vestfáliai Fulda oszt. Cassel ker.
mellyen keresztül egy fa
llid vezet. 1 pléb. 165 ház.
990 lak.
Gent, Gand, Gandavum, (51o
3' 14" Ë. Sz. 210 23/ 26" K.
H. ) fo vs az eggy. Belgiom
orsz. erös "g derék , a' Lys,
Lièvre 'в More béfolyásánál
*

a' Scheïdébe, mellyek által,
mint a' sok csatorna által
26 szigeteket keríttenek t
mellyeket 300 hidak öszvefoglalnak. 70 fr.*h»fd Páristól, 55100 lak. 13 nyiltpia-r
czokkal , mellyek közt a'
Pénteki szabad piacz , hoi
hajdan az V. Károly szobra
állott, 's a' fákkal körülvett parade piacz , nevezetesek. 55 tempi, hires közöttek a' nagy tempi, a' Prinzenhof vagy az agg vár ,
hol V. Károly 1500-ban született, a' vsház , a' váltóhely , 's az igen nagy fellegvár. Lakja egy Püspöknek , van Lyceuma, tudományok Academiája,'s földmivelö társasága. Készítetnek itt posztó 's más gyap
ju mívek, kapczák, kalapok, gyolcs , bör, viaszos
vászon , szappan, fayeniœ,
kötök , festÖmivek , g^?nbostök , teveszor czérna ,
csipke , plajbász , czukor ,
enyV , kefék , fésük, keményitö , papiros , dohány ,
pipák. A' kereskedése meseze terjed. Fö tisztségei mel
lett kereskedési torvénysze'ke is vagyon.
Genthin , vs Stremme 's a'
Plauen csatorna mellett,
kozép mark Brandenburgban 23.5 h. 1190 lak. 's ser
fözessel.
Gentilly , vs a' Fr. Seine oszt.
4490 lak. az itt való víz a*
Sarlach színhez igen jó.
Gentoos , Gentivek , közönsegesen Hindusok. A'keleti In
dia legelsö lakosai.
Genua , Г. Liguria.
Genua, franc. Genes, olasz Ge
nova , fö vsától így nevé-,
zett Nagy Herczs. Szardinia
orsz.ban, melly Liguriának
kozépeó részéb&l ¿11 , 's az
Apenninusoktól keresztül
ha sítat i k , mellyekbol a*

Scrivia ered. 64 \fa □ mf.
tromban 100 nevendékekre,
dön 400060 1. 5 közönseges
Laknak itt fô tisztek , itéЬег.ге osztatik i'èl , ezek :
lö személyek , a" tengeri
Genua , Novi, Bobbio, VogPraefectus 's a' tengeri haliera , 's Tortona. Fö vea a'
jökat építo tisztség.
Jiajdani Liguriai kozjóhak,, Geographia , 1. Föld leírása
közönsegesen elöl.
wtóbb Fr. hasonnevü oszt.
uak, most Sardinia N. Her- Geographiai mértékek, a* régiekczegségnek.
néb 1) a' Pereáknál , Ägyptusbélieknél , és RómaiükGenua, (440 2.3' 48" E. Sz. 26°
nál : a.) Palaeste , palmus f
38' К. H.) régi derék tenge
tenyér; négy ujnyi. b} Spiri 's kereskedö vs 75860 lak.
thame, dodrans araszt
1$
egy szikla foknál , Amphi16
theatromi formara 2 tôltés ujnyi. c)Pus, Pes, láb
üjnyi. d) Orgia, Ulna, réf
által védett révvel a' kö~-- 6—10 láb, vagy négy kozép tengeren ; az ö derék ényöknyi. e) Plethron , Jupületei miatt, noha e/.ek
nem a' legjobb izlésben égerum , Hold ----- 100 lábnyi.
pültek f p^mpásnak nevez£) Arura , Arvus , fél hold
'tetett.
Utszáji szorosak ,
«« ,50 lábnyi, néha 100— konyoknyi. g) Stadion ,• Sta
rondák , 's olly sikosak ,
hogy csak némellyekben ledium , futas Herkulesnek
het kocsizni 's lovagolni.
600 lábnyija: az Olympiusi
Vannak még is szép nyilt
nevezetesen 600 ért ЛЦиаpiaczai , és sétaló helyei étornak egy grádicsát ; belöpületjei közt nevezeteserk.
lök 8 egy Római mfddel
eggyezett. A' kissebb görög
A' márvánnyal béborítatott
vagy tengeri stadiumokböl
nagy tempi, a' Doge palo7 jo számídltatott az Äqua
tája , a' Doriai palota , Dutor egy grádicsára. Az ßLrazzo , Ball) i , Albergo 's
többi ¡spitályÁ , S. György
gyptusiból looo— 1125 egye"váltó kasszája , az Aqua
zett egy grádiccsal , 's 1,5
tett egy Római mfdet. h)
verde piacza Napoleon szobParasanga
30 stadium
rával , Bagnio , a' világító
többnyire. Schoenus , funis,
tornyok 's t. a' viz csatorna,
láncz, ------ 30— 60 stadiuïimyi,
melly által a' vs' ugró kutiai vizet kapnak. A' szép 's
i) tengeri utazás : nappait
téres réve jdl meg van erö700 stadium , vagy 84 Ró
mai mfd ; éjjeli =•■= 600 stasitve 's elég bátorságos.
Vannak itt sok , 's hires fabr.
diumnyi , v. 72 Rom, mfd.
seïyem , fél bársony
da- h) Szárazon való útazás
masz , 's pamut portékák , 100—332 stadiumnyí --- mesgyolcs , vászon , galanterie szeség. — A' Rómaiaknak
mértéki : a) Digitus. ~= uj
mivek ,' olaj , szappan ,> pa
nyi szélesség. b) Uncía, egy
piros \ dohány , plajbász ,
újnyinál valamivel
na's egyéb fabrikáji , kereskegyobb. c) Palmus , quaddése 's hajózása már nem
oily tetemes , mint hajdan.
rans tenyer *--« 4 újnyi. d)
Pes, láb =•= 16 ujnyi vagy
Van hajôépitô helye 's Erseksége , rajzoló 's képfara12 uncia , e) Cubitus , kögó Academiája , egy újon- nyök : i \fi lábnyi. f) Pas
sus , lepes: a' kissebb tijb
nan éplilt siiketnéma intéa* nagyobb, geometricus *
ïete^ a' Rrigidinie klas-

— .544 ki Amerika! szabad tarrorh.
3 lábnyi. g) Pertica , rúd :
déli Carolinában , Black fo'
*=¿ io lábnyi. h) Stadium :
125 geom. lepes , v. 61,5 torkolatjánál , rakodó helábnyi. i) Mértfold
1000 lye a' vidéken való egyébb
geom. lépés , vagy 8 stadi- kereskedo vsoknak. Van Ge
orgetown Maryland szabad
umnyi.
Gêorge della Mina , 1. El Mina.
Statusban is,
Xyeorgemünd , 1. Gemünd.
Georgetown , fo vsa az Anglus
Georgenberg , hegy Siléziábnn
nyugoti Indiai Grenada sziStrigeau mellett a'Sc.hweid- getnek. Lakja a' Helytartónak jó révvel.
nitzi Hrczs. isméreles .a' pecsétfôld miatt.
Griorgiànak , keresztény felekeGeorgenberg, Gvoí Henkel m'vsa ' zet a' keleti Anyaszentegya' Beutheni urod. felsö Si- házban , sokat hasoniít a'
léziában 48 ház. ólom báGörögökhez. Tagjai laknak
nyával.
a' Caspium 's fekete tenger
Georgenberg , Szepes Szombatközt; de a' Constant inápohely , (49Э 4' 56" É. Sz.) jól
lyi Pátriárkának nincsenek
épült vs a' 16 vsoknak egyialávetve, hanem van saját
"ke Szepes Várm.ben , PoMetropolitájok , kinek 18
jirád vizénél 130 h. 6,53 ev.
Püspohci vannak hatalma
3,3.3 kat. lak.kal ; közös isalatt, \s a' Sz. Katalin klaskolával , к at, és ev. tempi,
tromában a* Sinai hegyen
mal ; lazacz és pisztrá-ng
lakik.
halászattal , len termesz- Georg ¿u, Giurdschista.n,az Oros/.okhál Grusinia, (41 —43o
téssel, gyolcs kereskedéssel,
É Sz. 59—6.5o K.H.)tartom.
és torfa ísással foglalatoskodnak német lakosi. ' " ,
Kanka/.iában a' Kaukazus'
'Georgenberg > (50o 23' 21" E.
déli részén, 600000 lak. ViSz. 37Э 51' 31'*' K.H.) hegy
zei , Thani , Fachs , Kur.
Cseh orsz. Rakonit/.i ker.
Climája A egészre nézve
róna , termékeny és kies
egésséges , gyenge 's kellevjdéken , Eger 's Moldvaviz
mes , a' hegyes vidékeken
\kozt Találtatnak rajta sazordon 's hideg , az alant. solfas sólymok, 's magnes
tabb való részeiben pedig
köv*k.
a* sok mocsárok miatt egéGeorgenburg , vs^Milva viz
ségtelen , 's gyakran Fojtó
mellett , az Orosz - Wilna
meleg. SzolgáWat vasat ,
sót , • napb ("it, aranyszemet,
Helyt.ban.
Georgen- &eè , 1. Champlain tó.
kofajzatokai, fát, gabonát,
Georgen-lhal , bánya vs 2"o riskását, tevéket, juhtïkat,
h. 1280 .1. Cseh orsz. Leutmedvéket , hya.enákat, vimeritzi ker. a* Kreuzberg
drákat, párduczokat , gaallyában , kath. Pléb. 's ezellákat , földi rîvulakat ,
más vadakat, nagy sasó#?at
züst bányával.
Georgr.n-Thal , falu Apfelstädt
's halakat. Lakosai szóllmellett a' Golhai Herczs.
nak saját nyelveken,'s vagy
84 h. 430 1. 's Herczegi méGörög keresztények , vagy
nessel.
/1
Mahomedánok . vannak keGeorgenzell , "falu Meiningeni
vés Zsidók 's Czigányok is
Her&zs. 18 h. 64 1. mellette
közöttek, Foglalatoskodnak
van a' Flattich v. Fladen
fôldmiveiéesel, marha'ssèr
heim vadon.
lyembogár tenyésztetéssel ,
Georgetown, kereskedö vs ésvcàvadászással '* szëvessel. A*

m
.- 545 orsïflg reezént Orosz hatagetekkel védettetnek , mellom alatt van , u. m. Imi
lyeken sok metszések 's úrette , Mingrelîa , Guriel ,
tak csináltattak. Vizeî : Sa
részént annak Grusinia v.
vannah , határvíz déli Ca
Grusia közvetetlen Helyt.
rolina felé , Alatamaha ,
ságát teszi , mcllyhez tarFlint , S. Mary i melly hatoznak Karduel v. Kartwel,
tárfó nyugoti Florida felé ,
Samchili's Kacheti tartom.
Apalachicola '■ t. m. Cli
Ei 1600 Q mfdön 300000 1.
mája a' partokon igen meszámlál. Felosztatik 5 ker.
leg, 's egésségtelen , hidege
Tii'f lis , Gori, Telawi vagy
soha sem erös 's tartós, aTeloi, Dutschar es Signach.
zért néha Februáriusban
Climája melegen kedvcs ,
már nyilnak a' fák. I «Л de
gyenge ; fóldje részént heigen kôvér 's termékeny ,
gyes , máskép termékeny's
r.sak Savannahban fovényee
elég nedves. Folyó vizei
's rosz. Terem riskását, inközt ebö a* Kur. Terem né- digót , pamutot , sagot, domelly keWssé hasznâlIoÇt. hányt, fát, kigyogyökeret,
érczekci , gabonát , sok fo**"1 vadakat, fáczányokat , selyembogarakat, méheket,
zeléhei , diÂnyét , tököt ,
vadsáírányt, pamutot, bort, 's t. Felosztatik 8 Grófs.ra,
jó gyü##%psöt. Sok ió lege
fö vsa Augusta.
lök miatt "jó marhatartása Georgia 1. új Georgia.
is van, baromfjja, minden- Geotgiewsk , ker. vs '« vár az
féle vadjai, 's halai , seOrosz Kaukáziai Helyt.Podlyembogár tenyésztetése 's
kumo víz melletf. Lakja a*
méhei. К AeskedÄe türheKaukazusi linia Igazgatójáпак.
tö ; fö vea 1 ¡íl'li%.
nak 's Fcíkormányozójanak.
Georgia t Satabago»,"r Török Georgsbay , nagy Bulam tart.
ban ncm messze a' Sierra
tart. Asiában a'Jfckcte tenLeonai foktól Seregambiágernél es Kur Ai/.én¿l , a'
Kaukazi tart.ifyoknak egy
ban , egy a* legszebb Afrirésze; igen hegyes vólgyes
kai kikblöhelyek közt.
ugyan , de ázonban terme- Georgs-Inseln , rsoport szigekeny 's b^velkedö , kivált
tek Austráliában , mellyek
marhában , borban és mézaz alacsony szigetekhezTarben ; ii&i □ mfd nagyságtoznak; Teremnek sok ítsiga
hajat ¿legnagyobb közötgal , 500000 lak.kal; két részekre osztatik ; eggyik Sa
tek Te-Ankea.
tabago, másik Guriel ; mely- Georgs- Citqai , uj Britannia 's
új Hibernia közt AustráliJ^z'Awchasia adozó tartoában.
тДпу is számláltatik. Fö
Geppersdorf, kis vs Siléziában
vsa Akwl/ike.
a' Troppaoi Herczs.
я , az észak Amerikai
ad tart.nyoknak legdé- Ger, y. Gir , belsö Afrikai
fók koztt legnapyobb , más
íftb része , Q.36 □ mtfdön
kép Neger%k' Nilusának i»
162680 lak. kik kö/.ött ,58400
neveztetik , Garamanti hesklávok. Északra vannak
ÍCyeknél ered , Usargala
az Лра1асЫ hegyek , melhegynél eífog^r^. \keletrol
lyek az Atlanli tenger felé
nyugotra foly. Ger vize es
lassan
Lassan
«íksággá
méreteos Tingitana Maures
válnak : a' tender partok az
taniában is az Atlanti be'r
Oceáo'diihe eilen sok sószi-

34« oszt.
- egy hasdnnevü
f
•CEeben tût,
tó melXfrera , viz, melly a* Türingi lett, mellynek táján emléErdöben Gera falu mellett kezetre méltó barlangok
ered , Arnstädtöl 1 mfd vannak , mellyekben csak
Molsdorf
mellett Apfel- nyáron találtátik jég , 2,35
städttel szaporodik, Erfurt h. 4280 lakos. Itt jó sajtok
«latt 2 részre oszoí , melcsináltatnak.
lyek Gebeseenél 's Vebránál Gerardmont, 1. Grandmont.
Unstrutba szakadnak.
Geras , Praemonstratensisek
Gera ,. (50o 52>' 22" É- Sz. 29o
ezerzete, 's falu az Ens alatt
43' 46" K. H.) derék vs El- való Austriában Manhardsster mellett Voiglandban , berg felett fekvö fertályReuss-Lobenstein Gróf tu- ban 69 1.
lajdona. Й00 h. 6690 L A' Gerasa, (K.H. 65» 30' E.Sz. 29»
Gróf kastélya a' vstól 1/4 30') vs Idumaeában Patesórányira fekszik az erdöben
tinában > Philadelphiától
Hagä hegyén, *e Osterstein nem messze, Jadoktól 4 mfd.
iievet visel , a' piaczon is Ördöngösei mrattnevezetes
még egy derék Grófi haz
Mát. 28.
«
.4
Áll ; van egy köz Gymnasi- Geràsim , hegy Ephraim följuma , köz tart.nyi Torvény- den Jos. 20, 7^ Neapolis ,
teste az ifjabb Reuss-Gróñ vagy is SichenánNfet kerite
lineának , jobbik 's árvák- délre. Ezen mondott Moses
háza. Fö táplálatok a' la- áldást és ¿tkot az Israelikosoknak a* szép materia tákra 5 Mós 27. Jos. 8. Ezen.
's festö mivek fabr. Ezen
építettik a' SamaritanuIwJységaz 6 nyoraoi beressok N.^sándo^idejében egy
ïiedése és szép házai miatt
templo Aot. Flav. Archaeol,
kis Lipcsének neveztetik,
XI. f¡.' 2\
t
Geraóronn, mvs 85 familiákk'al Gerau, Q Bagy Gerau % vs
Rezat ker. Bajór orsz.ban SchwarzbVch mellett a'Starsóbányával.
kenbergi Iferczs. 240 h. 16,50 1,
Ger асе , vs tulsó Calabriában Gerba , kis vs Terrain mellett
Nápolyban , egy meredek
a' Fr. Oise osz.t. 78 h.
<h>mbon a' keleti parton 1 Gerberoy , Gerbo*etum kis vs
mfd a' tengertôl dél-keletTerrainnél Oise oszt.ban
re "10 mfd. Monteleonetól ,
Franr.z. orsz.ban, 78h. kal.
az agg Locri vs cmladéka- QerberjAausen,)óapág's föhelys.
in épült fel.uLakja 1 Püsp.
egy hasonnevü kant. a* volt
Vidékén egy hires minerál
Westfaliai Harz oszt. Heikútfo van.
ligenstadt ker. Stein p^tak
Geramensa , Juruenha , vs Amellett 400 1-. 70 76 h.A
lemtejotart. Portugalliában Gerbetvillen , kis vs MortagGuadiana vize mellett Elne mellett egy hegyen a*
vastól nem meseze. Van itt
Fr. Meurthe oszt. 400 h.
egy jól megerösitett vár.
2070 I.
perora, Philisteüsoknak egyik Gerbitädt, nyilt vs 's fohelys,
vsa Judea* határán 1 Mos.
egy hasonnevü kant a' volt
96, 1 Eleujti$p4>listól 25 mfd. Westfal. Saale oszt. Halle
Ettftl &neveztetett a' körül
ker. egy hegy' tôvénél 1
levo kornyék.
temp. 2 Iskol. 396 h. 2150!.
Çrerardemer, Gerarmer . Giro- kik földmivelessel , bányá-ч
ineix » vs a' Fr. Wasgau
«zással's pol¿íári kézmíveU"*

a
%
— З47 —
Utel fofïalatoskoânak. A'
645 1. van vàszonszëvése '*
bánya tontos , 's sok réz- dohány fúzése.
menetelei vannak. A' v& Gerecs, hegy Komárom Várm.
mëAett ércz is mosatik "s
also magy. orsz. 3 orányi
van 1 tüz-machinája 's Za- hosszú bàrlanggal.
benstädt mellett rézolvasz- Gerede Dsjerede , (400 14' E.
tó kememzéje.
Sz.) vs Natoliában egy haGercte , kis^Gérczc Mike , hasonnevii viz mellett, fertár helys. Ugocsa Várm.ben,
dövel, Angorai kecske neveTisza jár.ban , F. U. naléssel 's kordovány fabr.
gyobb részént B. Perényi Geregia , Anglus rakodó hely
tara. îak. Oláhok , kath. é- Foniah bir. alsó Senegamegyesültek , tulajd. pléb.
bi iban kôzép Afrik. kereshíevezetes az itt találtató
kedik elefánt csonttal, niézkoszén ásványtól , melly a'
zel 's viasszal.
Sopronyinál nemalábbva- Ger eme , 1. Corinth.
ló,nemis oily szagos. Tursz Geren, 1. Gehren,
vizénél , Tur - Terebeslöl Gereria Jerena , vs a* Spanyol
nem messie , Halmitól 2 1/4
Sevilla tart. a' kis Guadimfd.
mar vize mellett, 3 mfdSeGercte v. Gyercte, magyar favillátó!.
lu vas Várm. a' Kemenes Gerend , Grind , mvs Erdélyalatt. Lakosainak szepszöben, Thorda Várm.ben , al.
löhegyek van , mellyek ke- ker. Aranyos jár.ban , azon.
letreesnek, 's teremnek sok
nevü víznél , Thordától es
■ gy iimölcsöt is , mellyet a'
Felvincztöl 4 mfd. Lak. Matak. Györ Várm. ga'bonágyarok és Oláhok réf. es egy
valszoktak felcseréíni.Nagy hitüek tulajd. pléb.val , '»
része azürod. a'Battyányié
jó szölö heggyel.
másika több nemes fami- Gereschdorf , magas hegyek
liáké. Van 1 kath. tempi.
közt fekvö Német falu Vas
Gerdauen , (540 %%' 22" É. Sz.
Várm. Battyányi familia'
38° ,58' .3" К. H.) szép vs
brëksége kastéllyal , föld 'e
derék várral, kies kerttel ,
szölö míveléssel , marha's fö tisztséggel Omer meltartással , külömbfele kezi
lett Bastenburg ker. keleti
mesterségekkel 1 Pléb.
Prussziában , Gróf Schlie- Geresheim , vs a' Bergi nagy
benhez tartozik, nem mesHerczs. 500 1. Pálinkafosze tôle van az úgy nevezéssel.
1
zett Schwimmbruchi egy u- GeresAeim, 1. Gernsheim,
szó sziget , mellyen sok fü Gergeau , Jargeau (47o 4°' E.
terem , ezen sziget eggyik
Sz. lo°45' K. H.) vs a' Fr.
parttól a' másikra hajtatik Loire oszt. 436 h. 2З60 1.
a' szelek által, mindég kis- Gergenti, 1. Girgenti.
sebbedik 's idövel el is fog Gergoni- Kargaum , fo vs '» kiveszni , lak. Gerdaui karályilakás keleti Indiai Aslendáriomnak nevezik,mert
chemben Burremputer melr
mozgásából az idöt esmérlett.
ni tanúlják.
Gergovia , x$a Toisnyi magas
Gerden, vs fö helys. egy ha's 8—900 Toisnyi széles hegy
sonnevû kant. a' volt WestClermonttól délre, a' Fran,
fál. Fulda oszt. Höxter ker.
Puy de Dome oszt.
Oese mellett 1 tempi. 12,5 h. G?">»> Gareau ^ hegyes Щ

34« a' Tripoli tart.' kozepen Rhenana ,
fikÄara
Barbariában , része az At- . szekre oszlott.' Plinius 5 f3
lae hegyeknek , fekszik 12 nemzeteket tulajdonít-Gergeog. mfdnyire Tripolis fö maniának : 1) VinAHi v«
vstol, vannak legjobb plánVenedi , 2) Ingaevones , 3)
ta eáfrányi az egész vilá- Istaevones , 4) Hermiones,
gon 's terem böven árpát , 5) Pencini ) v. Bastarnae.
egyiptomi sziivát 's mái A' Rajnál tulsó «gész Albiar
gyümölcsökefc , 's leginkább vizéig kiterjedt tart.ban y
olajfákat. Ezen yidékhez melly Germania Magna,
tartoznak 101 faluk 'e fö vsa 's néh.a Barbara nevet is viselt laktanak Frisii , AnsiKassr.
Gtringal , vs Samorin orsz. barii , M-irsi , Brur.teri ^
ban , Calicutban , Ost - Iri
Chauci, Chumavi , An^rivarii , Tubanles { Usipii,
diaban.
Geringswalde y vs Sász oraz. Teneteri , Sirambri, Jubo
nes, Catti, Oherusci n^vüLipcsei ker. 206 h. 810 1.
kalap , vászon , 's pamut ek. II. Albis és Vistula köztt
északra laktanak a' Svevi >
fabr.
Gerlicte, tótfalu Gömör Várm. Fosi, Cimbri, Teutones , VaTiszán innen. 1 ev. tempi.
rini;Longobardi,Semnones»
Lakosai élnek a' földmive/- Rugii , Lemovii Sidini, Càlésbôl fonásból , gyapjuha- rini, Gothones , Vandali ^,
risnyakölesböl 's kesztyük- Vindeli, Burgundiones , L*jböl mellyeket a' parasztok'
gii, ék Marsigni, Gothiiji,
számokra készítenek.
Osi , Burii nevüek. III. XJr
Gerlsdorf Gerlahfalva , tôt 's
gyan azon határok kóVtt
német falu Szepes Várm.
délre laktanak a' MarcoTiszán innen emelt helyen
manni, Alemanni , Hera' Karpáthegyeinél, 1 kath.
monduri , Narisci, Quadi,
Temp. .34 kath. 's .356 ev. I.
IV. Visztulán túl, a' régi
kik földmivelesböl ♦ marha
Germania határa és Sarnevelésbôl szovésbol 's vá
matia
között Germaniai
szon fejérítésbol élôdnek.
népeknek tartatnak a' Bas'Germania , Europának neve- tarnae , Vendi, Aestii, Hirzetesebb országa a' régi viri nevwek ; az elsökkel tolágban , honnét vette nekonok voltak a' Carpusok,
vét , bizonytalan. Aleman
Boranusok, és Burgionok,
nia neve csak Kr. születése
V. Tengerentúl , ал úgy ne• után harmadik században' veztetett Scandinaviában
fordúl elo. Szint oily biGermanus verüeknek tar
zony talanok határai is : mitatnak á' Suiones , Sitones,
vel hol kiljebb terjedtek ,
Fenni, 'sa't. Erkölcseik,
hol elkbltózkbdtek lakheszokásaik, dicsö tetteik Ta
lyekröl. Tulajdonkép ezen
citus és Julius С. tanúságiorsz. keletre Vistula vize
ból esmeretesek.
északra ezen tájaki Oczeán, Germanicia , püspöki vs volt
nyugotra Rajna fó , délre
Syriában , ennek 's Cilicia
Vindelicia , Rhaetia, Noriés Cappadoczia határin.
cum és Gallia között ter- Germantown ,(azaz : Német vs)
íedt«l, "Romaíaknál Germavs az északi AmerikaiPenni* magna,- Cisrhenana
sylvaniaszabad tajt. a' Phiprima et secunda , trans
ladelphiai Grófs. 400 h. vá
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a' W%zburgt
tó fabr. 'в t vidéken puskaNagy Herczs*.3<jg*i. 1820 1.
por , papiros , füreszes 'a
nem mésese- ettöl Лоата'
ola,-malmokkal , van itt
hires Zobelstein.
egy társaság a' kézimívek' Gerona Girona , (42o %t É. Sa.
ve j ••-'•Jí'"'-. v>
»7°: 27' K. H.) erôe ya «paelömozdilasavegett.
nyolCatalonia.Herczs. domGermertheim , (49° 12' 30" E.
bon , Ter vize mellett 6700
Sz. 25© ,58' 3?" K. H.) vsa'
i; 5kastéllyal , Püspöks.UBonnersbergi kerül.ben a'
niversitással , 's kereskeQueichnak a' Rajnába való
déssel. 1809 a'Francz. ostroezakadásánál. 190 h. 1470
*. Etfy
и., Friedrichsbühel
I.
rie- molták , 's 10 Dec. capituvü1 Rastéllyal,
aranymosáslátio által bévették.
Ka
sal 's halászással.
Qerra, vs Coelesyriában DaGern, szép kastély 's falu Ba- maskus és Sydon köztt az
j or orsz.ban. abó Duna ker. elsötöl 18, a' másiktól 48
Van hires esztendei czérnamfd.
vására.
Oers v. Gier'sfó, Francz. orsz.
Gernrode,
43' 9" E- Sz0,
ered Sz.Bêrtrando deÇomin■»»•••'■-—-» £51°
\<f■ - -rar t , i TT
gesnél Gascognéban a* felvs azAnhaltBernburgiHrczs.
200 h. 1200 lak. 's íegyver sö Geronnei oszt., áltv foly
Oastelnau de-Ma gnoac,Nasfabr. vidékén van az ugyneseoube , Aach , Fleurance, '
vezett ördögmalpm.
Gernsbach, vs Murg mellett Lectoure helységeken, 's Agen felett 2 ór. 18 mfdnyi
Badeni N. Hen-z. Murg ker.
folyása után Garorjneba o1400 I. Hajóstársasággal 's
mol. Ettöl neveztetib a*
fejérítéssel
Gernsheim, Geresheim , vs aj Qart oszt , áll a' hajdani ConRajna, mellett a* Ha3sziai
demois 's Armagnac tart.
Comminges egy részével eg
Starkenburg Herczs. 297 h.
£240 1. Gjfümölc? *ei fákte- gyiitt. 132 □ mfdön 268.50b
I. Vagyon re?.e, ólma , k<¿nyésztet'ésével's halászással.
bált>a , gabonája , bora ,
Gemjreszeg , К er/ in g, Kernyeszig, mvs Erdélyben, Thor- gyümölcse 's t. ef. Felosztada Várm.ben fei. ker ben, tik ,<ç, u. m Auh , Leetoure,
Candom, Mirande, 's Lom
Maros Fárai jár.ban , Mo
bes kerületekre , mellyëk
ros vizénél , Szász Regen706 helys. 's 3o ,kant. fesahez 2 ifl ó ra F. U. G. Telelty. Lak. Magy. és üláhok,
nek.
*
refor. éa ó hitüek , tulaj- Gersau , kellemeÄss mvs a'
Schwitz kant. a' Vierwalàdon pléb.val.
städti tó mellett a' Rigiberg
Geroldseck , Grófs, Kinzig viz
hegy tnvénél t hajdan fomellett a' Badeni Nagy Herhelye egy kis függet len tartî
czegs. 2 1/2 □ mfdön 4500 1.
Az eggyetlen egy tulajdo- mellyhez ezen" kivül még*
elszprt házakból álló helyjiok a' Leyeni Herczegekségek tarto/tanak.i^oo 1. kik
nek.
Geroldjgrün , (alsó) falu Banagyon elomozdították a'
marhanevelést , az újabb
jor orsz.ban Main ker. ,5.5
íi. 290 1. vasrúd hámorral.
idökben pedig foglalatoskodnak selyem fonással ,
Gerolstein , vs Kyl vize mellett
a' volt Francz. Saar oszt.
czérnával , 's ez által gyarapodnak.
77 h. 500 1.
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GersbaA , kis vs Murg nielTroppaui Herczs. között.
lett Badenban , Murg ker. Geserich , 4 míd hosszú t
részérft kath. részént ev. 1.
nyug. Prussziában Marien
Dersdorf, falu Szász orsz. ércz- werdi lier,
hegyi Iter. Roszwein mel- Gethen , 1. Guero.
lqft. Ezüst bányával.
Gesira , Bntan , Kurdi Herczi
Gerttungen , mvs Werra mel- Turcomaniában , itt yai
lett a' Weimari Eisenach
Gesira (Gezireh Gesserah
Herczs. 202 h.
vs a' Tigris vi/.e' szigetép
Gertwalde , vár 's mvs bizoVan itt gubacs 's dohan;
nyos jussokkal Ukermarkb.
rakodóhely.
Qertenyét , falu Temesvár Gesme , 1. JDs< hesme.
Várm. Verseczi jár.ban , Getmold , falu 's Curraja í
Dettától ,5 ora. Bega '# TeH umersteini familiána
mes kbzt.Oláh lak. marháka" volt Westfúl. Weser oszl
kal 's börökkel kereskednek
Osnabrueki ker.
's méheket tenyésztetnek. Getterah , 1. Gesira.
K. Kamaráé.
Gctrerryf', fóvényes hely a
Qertruidenberg , ¡Vftms S. Gerkeleti tengeren F.ilster szi
trudis, (.51= 42' y E. Sz.
?et alatt.
41° 31' 2>9" K- H.) erös vs Gestin, nemes vs a' Prusszu
déli Hollandiában , ész. BelPoseni N. Her.ben 1300 1.
giomban , a' Biesbos. hi Gettrikland , Srhwetziai tari
öbölnel. 480 h. 1320 1. nagy
Norrlandiában , 38 Q mf
viza 's kecsege halászással.
27000 1 kal. 1. Gaestrikland
Gerulata Cattra, vs Pannoniá- Gutualdt , vs a* N.ipolyi Terr
ban, Schönviszner' vélekedi Lavoro tart. 3140 1.
dése szerént most Jahren- Getula Geznla Guziuha , népe
dorf, másoké szerént O- tart a' Marokkoi Birod. Ha
Toszvár, Moson Várm.ben.
ha felett az Atlas »hegyei
Gerunda, most Girona Spa- melletÄ Lakos*i igen va
nyol orsz. ban.
dak 's cserébôl élnek 's va
Gerungs, Germs , mvs Ens alatt
és ré/, bányákból. Városa
való Austriában Manhardsik nincsenek.
bergfelett lévo Fertályban, G«svet , Geba, falu Senegam
Zwettelmellett78h. 's Pléb. biában kozép Afrikáb. ha
Getan, Dsjesan, Dsthesan,vs
sonnevü víz mellett i.^mfi
«* Arabiai Jemen tart. föld
szakadásától, Skláv 's ele
csucsán^évvel 's senna lefántcsont kereskedéssel
vél kerefckedéssel.
Getzthely , manyar falu /em
Gesehen , hegy Amhara tart. plén Várm. Tokaji jár.ban
Habessiniában , mellyen
Szelestñl 1/2 ora. Tiszánin
hajdan a' Királyi familia nen. Több'földesUrake, vai
fogva tartatott.
ref temp, jó föld 's szölö mí
Gete , szép népes falu Erdélyvélese . a' Hernádon keresz
ben also Fejér Várm. Maros tiil hidja, 's Magyar I.
mellett. lak. réf. Magyarok Getafe , Xetafe, na»y hely Ma
's eggyesült OÍáholí, kiknek
drid kornyékéhen Spanyo
saját tempi, van. F. U. teíbb
ors^.ban.
uraság; Thordától 5 1/2 ora. Gecie , Daciában Pontus mel
Geseke, 1. Geiseke.
lett, keletre lakott népséa
Getenke, egy része a' Sudeti
jobb kelftkre feküdt a' Ró
hegyeknek GlaU Grófs 's a' mai országut; Thraciábai

— 35 1 is voltalt Géták Haemushe- Gex , kis tart, a' hajdanî F».
gy.e és Auna vize között.
Bourgognéban. 6 mfd hosGete ; •'JjKizokádó hegy 5ava szu 3 1/2 széles. Ny.ról egés/.ifíetén kel. Indiában. 8000
szen a' Jura hegyekkel vaijt
lábnyT magas.
A
békerítve , 'se' része noh*
Gettenbach , falu Ysenburç
terméktelennek
látszik +
Grófs. Meerholzhoz^ozel.
mégis ormain jó legelö teGrófi vadászó kastéuyal ,
rem , 's többet 1000 marháma}#rsággal 's papiros ma- nal táplál. Kereskedése áll
lommal.
*.
marhából , sajtból , 's kelQeubich , Geubach. Gey+tich ,
káposztából. Rhone keresz*
Gróf Schónborni mulatótüffolyja ezen kívül Versokastély 's falu a' Würzburye is, mellya' Leman tóbfc
gi nagy Herczs. képes galeszakad 's más patakok is*
riával,konyvszálával 'sszép
Része volt az Ain oszt. most
kerttel.
pedig a' Genfi kantonnak «
Geudern , I. Gedern.
föhelye ■ *
<oeuk Sèha , (kék viz), tó Eri- Gex, Gesium , (40o 20' É. Sz_
ván -vs mellett nyug. Per- , 230 44' K. H.) kis vs Jura
siában. 15 geog. mfdnyi mellett Jornant patak nielkorrel ,,rhély 's sok jó halett 2460 t. ki hözt soken
lakkal bovelkedik. Ennek
órások. Van egy Pléb. temp,
egy szirtos szigetén van egy
1 ispitálya 's » Collegiuma.
Ürmény klast. mellynek e- Geybach , 1. Geubich.
loljárója Püspök névvel él. Geyer , bánya vs Saxonia orsz.
Geusau , falu a' Merseburgi
ban, Annabergtöl 1 mfd,
megyében, Szász orsz. 36
bányai hivatallal , és báh. salétromfôzéssel.
nyászsággal. Itt kevés eGevaudan, (felsö 's abó) , tart* züst , 's több czin , kénko,
a' Sevennekben Langvedoc- gáliczko , timsó és egérkfir
ban Franc», orsz. magában
ásattatik.
foglalja a' hajdani Mende- Geycrberg , hegy 's erdoségaaí
ni megyét. Száraz hegyes
Ens alatt levó Austriában,
tart. kevés gabonát nevel ,
's határa a' Bécs erdeje alatt
de sok gesztenyét, 'e jó le's fe letti fertálynak.
gelóket, '& marhaWt. Ne- Geeyersberg , vs Cseh orsz. Kö»
vezetes) LozWe hegyen a'
nigingrätzi ker. 130 h. l kat,
juhtenyésztetés 'J> melly 5 Pléb. 1 Ispitállyal.
mfdnyi tért JToglal-el. Ta- Geyting , (Neu , és Alt), kéfc
láltatnak it&üaj&s ólom ebánya vs Erzgebirgi ker,
rek is, de fa^a ikev'és most \ ben, Saxoniában, egy vëlgyteszi a' Jjozere os/.frályt.
ben , hegyek köztt.
Gevmy , mvs a' Francz. A*any Geytsa , 1. Geis,
dorab oszt. 148 h. 11.36 1, Gezaim , tart. Barbariábatt
vidékén teremneka' ChamAfrikában , këzép tengerbertini 's Bàisei borok.
nél, mellyben fô vs AlgierGewershauseR , I. Goarsbau- Gezireh , 1. Gesira.
;
sen.
Getu ¡a , I, Gesula.
Gewitsch, vs Morva orsz. Brün- Gföll, Gefäll, mvs áz Èné Ani ker. l kath. PJéb. 287 h.
latt való Austr. Manhart
• 2036 Ï. bik közül 124 zsi- hegy feletWekvö Fert. a'
dók.
GfôÎIèr* »»rdöft kívül. i Pléb.
Gewürz Intein , 1. Moluckiak.
póstaválfc^ssal. £7 h.
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Ghana t 1. Cano.
diában , Burremputer'- egyGhco , egy a' Barátsági szigegyik ágán¿*., mutfcy kejesztek közzül Polynesiában.
tüf foíyja. Sáncztf^fiíl 's
Ghaiupur , nagy vs Benares
keríté*ekkel. Királ vnak s?.étart. kel.Indiában , a' Gan- fie (ki Rajan nevéT visel )
ges bal partján i kasteiWa megerosített 'a a'
lyal.
szepík" sokaiágai közt 300
&har-el-Malah , (az az sóbá- l. nosszú 's 80 \kb. %zéles.
nya) v. Porto Farina, vs
Audientzia szálája^'vaa ,
Tunistart. Mejerda kifomellyej ¿o faoszlopok tarlyásánál, jó rével.
van 4. kökapuja 's
Qhasna , Ghatna , Ghisni , tart.
közeben faluk , mezök '$
к el. Persiában részént vakertek.
don 's hegyes , "s azért te- Ghera Ghiera , kis tart. Lomhát hideg: ,fô vsa hasonne- bard. Velencze orszban. Advü 33° 25' E. Sz. Dilem fó- da vizénél, azon nevü jól
meílett, a' Mahomedánok
trösitett vs»al. .(
Indusi Medinának nevezik, Gheraony , Keramerof, ío és
a' sok Mahomedán szentek*
fejedelmi lakhely Aïcham
sírjaik miatt.
orsz.ban. Gangesen tulsó
Gfiats , 1. Gates.
félszigetben , Ostindiában.
GAeur^tart- kel. Persiában Gheriah, (160 37' E. Sz. 900 '44'
a' Seraphi hegyek 's MaК. H.) derék eróség a' nyuruschaak vadon közt, lakgotí Maratták orsz. inják kóborló Afghinok. Fönensö Indiában Djugur szavsa hasonnevü vegy másltép
kadásánál derék révvel.
ZufF.
Qherri , vs Senaar Királys.
Ghaviini Kerület , a* Török
Nabiában 2.50 h. hol az
Makdonia Tartom. igen ^gyptusi jôvevények аг
termékeny, fekszik a' Waregésségi próbát kiálják ,
dar vize két partjain egé- fcogy a' himlöt továbbra
szen a* Strymonig. 1247-ben
ne terjessék. . ;
Suliman II. Murad az akko- Gheuaie I. Gonich.
^/ •
ri Osman Gázi Gavrinos Ghilan, Kilan , Guilan , 1. /úGenerál' familiának aján- goti Persiai Tartom. a' Cadékozta bizonyos feltéte'PiMP'» T^ngernél Masanlek alatt. p. o. hogy soha dersAt , Ir€h - Adschemi ,
semmi tagja ezen (amiliá- Aderbai3schan es Schirwan
nak zsinór által ez életbol közt. Délre vannak hegyei,
ki ne végeztessék , hanem
lakosaí^gif£)tulajdon Cnana' nagy vétkek miatt mint tól ftiggnek , jrannak legeggy Mufti a' mozsárban kôvérebb legewji 's bóvséöszve töretessen.
.
ge a' Persiai termékekben,
Ghatna I. Ghasna.
leginkább riskásáb. selyemGhedi , Ts Lomb. Vel. Kir. a'
ben , melly legjobb egész Avolt'Mella oszt. 3200. 1.
siában , a' 9 hónapiff tarto
Ghetien, kis vs. tfggy. B;»lgierös esö'sbüzösködok miatt
om orsz, déli Brabantia
egé^ségtelen, nyárban fojtó
tart.
«
,
meleg , 's lakosai az öldökGheluwe , vs. eggy. Belgiom
lö betegségek eilen a' heorsz. Flandria tart. 1900. - pyeken keresnek oltalmaí.
Ghergong Korguan , Fö vs az
Fo vsa Räscht.
Is che mi Királys. bebo In- Ghíñala , 'fóhelység Biafara
Orsz.
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örsz. also Senegambiaban.
gyök , erösek , tehéntetek
Szerecsen falu , mellyet ijesztö , hordanak ivekèt ,
több Portugallu6ok is lak- bárdokat , 's bör pánt zé)ák:
t
. • >
lyokat , vadak 's mindent
Ghinghin , Portug'. gyarmat
elprédálnak , a' hova jönek.
Also Senegambia' szigetén
A' fogott ellenségeik husoFelupek országában.
kat megeszik, 's ha ennek
Ghinné Ghinney , I. Guinea.
hijával vannak az önnön.
Ghiomere , kis Tartom. az ele»
holt, vagy agyon vert
fántcsont partokon felsö
Sklávjaikat is , vereket isGuineaban , Apollonia fok
szák. De Asszonyi húshoz
mellett, a' partnak csak nena nyúlnak , mert a' legkis részét íoglalja el , de
szebbek vagy feláldoztatmélyen behat a* belsö réпак , vagy férjeikkel elteszébe, Termékeny népes ,
mettetnek : minden elsö
és gazdaff jó szívü Szerecseszülott elevenen eltemetnek lakják, 's derék keres- tetik , mert helyt-àlliink
kedése is van , küliinösen
ezekért: a' foffoly gyermeelefántcsonttal 's sklávokkek és leányok , kikel ök
kal.
a' harczía felnevelni szokGhirid-Adassi , Candiának TÖ- tak.
rök neve.
, Giaroli, vs Garama vizénél
Ghisleiles , vs eggy. Belgiom
Montferrat Herczegségben
orsz. Flandria tart. 2500 1.
Lomb. Orsz ban.
Ghisni 1. Ghasna.
Giarmtana , vs Val di Notoban
Ghivira Gaviratium , vs a' haSiciliában 3000 1.
son nevü tó mellett Lomb. Giaruti , Artemisia, kis FioVel. Kirs.ban.
.
rentziához tartozó Sziget a'
Ghori , vs az Orosz Grusinia
Toskánai tengeren , a'tenHelyt.
eggyesült ■ Ôrmégeri rablók miatt puszta^
nyek lakják; egy hegyvárcsak a' halászoktól látogatral.'
'
1
tatik.
Ghori: (Aghal),vagy ú¡ Ghóri, Giaveno Gavenum , kis vs Pi-.
vs az Órosz Grusinia Heíyt.
emontban , Sangón vizénél,
Ksani vize eredeténél,melly
vSusa Herczs.ben 7.500 l.
a' Kurba foly', Ürmények Gibau , vs Morva orsz. Olmülakják , 's egy görög Pustzi ker. 159 h. 1060. 1.
pbk.
Gibberti , vs az úgy nevezett
Gnun-Sude , elég nagy de rosSzerecsenek, Habessinialaszúl épült vs , az Arabiai kosi , elég pzámosak , nem
Hedsr.has Tartom. a' Mekkülön népség,hanem mint
kai Scherifságnak része,fek- vidékiek úgytekintetnek,a'
szik a' tenger mellett.
Muhamed' hitét vallják.
Ghymet , Derék mvs Nyitra Gibelhausenl. Gieboldehausen.
Várm. és jár.ban,3i/2 óra Gibroleon, Nemes vs Spanyol
Nyitrától. A* Forgács FaOrsz. Sevilla Tartom. Odimilia' tutajdona, egy régi
el vize mellett 2. Pléb.
hegyvárral.
Tempi.
Qiagnes Gaffas, Jagffas , vad, Gibraltar, ("36° 6l' 30" E. Sz,
vérengezô népség alsó Gui12 o 14' 3.5" К. £L) er5s vs
neában Afrikábari. Kenyeés révpart a' Spanyol, Seret ñera ismér csak, rabolt villa Tartom. melly most
marhákkal él. Feketék naaz Angoloihoz tartozik;fekHÜB. X£X. II. DAR.
43
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jzifc egy iszonyú szikla
tovénél , tengerbe nyuló
íoli' csuccsán , mellyet a*
közep tenger 's egy öböl
mosnak. Ezen sziklahegy ,
melly
nagyobb
részént
i mészkpvekbol áll , regen
ten Calpe nevet viselt, de
midön az Arabsok Generálja Tharelt 7iü-ben ennek
tovénél 7000 Arabsokkal
megtelepedett , annak tiszteletére Gebel al Tharek
rievet nyert , (az az Tharek*
hegyej's innen s/.ármazott
csoiikítás által a' mostani
nevé. Hajdan a' hegyeri álIott Heraclea vs, mellyet
Tharek bévett , a' hegy
mellyen állott .3. Anglus
vagy i Spanyol mfdnyi é* szaktól délre , legmagasabb
a' Spanyol Országi részén
észak felé , geometriai mérés szerént 1400 láb, 's láb' bolhatatlan a'szörnyümeredeksége miatt. A' varos
felöl pedig ollyképen lapúl,
hogy több helyeken meg! lehessen mászni ; azon szük
í'oldszorúlatot , melly ézt
Spanyol Orsz.gal öszekapcçolja , a* Spanyolok San
Roque és Gibraktar közt
egy csatornával keresztül
hasították , melly a' kozeptengertöl fogva a' Palmoneii tengeröbölig terjed,
's ebb? foly. A' varos eröségei igen téresek , 's a'
tengeri reszröl legerösbek.
Ezek közül négy , mellyek
a' magas kosziklákon egymás felett állanak , 's ágyúkkal sürüen fedetnek ,
's mellyeknek legmaffasabbikjai egy magas Maurus
kastély felett építettek ,
az egész foldcsuocsát goIyóbisaikkai védhetik. A'
révpart' bátorságára szolgálnak az ó 's új toltés az
utolsó legtovább terjed a'

tengeröbölbe t '« Spanyol
Orsz. határához leginkább
Algeciras városánál olly
közel van , hogy az 'ágyúk
egymást érik a két részrbl,
melly miatt itt hadi idöben a* hajók nincsenek bátoreágban , hanem az ótôltésbe költöznek. A' vs.nak csak 1 fô útszája van
( az
ország'
kapujától
a' tengerkapuig 1. angl.
mfd. ) de sok mellék útszáji is vannak , mellyek jól
kivannak rakva,'s tisztak*
a' házak két emeletüek.
A' Templom mint az erösséget vedöknek mint * a'
Protestánsoknak szolgál ,
van itt egy Klastrom is,
mellyben 4 Barátok van
nak, 's ezek' Templomában
Isteni szolgálatjokat tartják. Azor békeség idéjében
4 csekély Regementekbol
áll , háborúkor pedig 8-ból.
A' katonák Bárkákban laknak. Lakosi a' katónákkal
eggyütt minteggy 10,000
mennek. Ezek közt kevés
régi Spanyolok , 's Anglusok , de annál több Zsidók
vannak , kiknek 3 Sinagógájik vannak; 's sok Genuaiak. Telepedtek itt sok
kath. Hiberniaiak is. Azitt
való kereskedés nem nagyon virágzik. Spanyol Ors/ággal üz csekély vizi kereskedést dohánnyal , 's a'
lakosok leginkább az ôrizetböl élnek. Gibraltarnak
íekvése miatt felülmulja
az Angol hatalom a' Spanyolokét 's Francziákét a'
vízen, mert felosztja azokat,'s az Angoloknak alkalmatosságot szerez, hogy
eggyesüléseket hátráltas*
sak. Egy egész Tengeri
hajó Sereg mellette szabadon el nem mehet,mertök
a' hadi idöben ha ellensé*

res hajókat észrevesznek
ker. Harz. oszt. a' volt West- .
kissebb hajókkal egy Ii- falia Kirs. Rhume mel
neát húznak egész az Afri
lett, az úgy nevezett Eiska! partokig ; 1704-ben az
felden,32.3 h. 1770 1.
eggyesült Anglus 's Hol- Giehren , Falu Siléziában Lö
landus Flotta megvette 's
wenberg - Bunzlaui ker.
1713 az Utrechti béke által
czinbányával.
örökre Spanyol Orsz.tól el- Glelnicw , Nemes vs a' volt
szakadva Nagy Britanniá- Varsói Radora oszt. 61 h. ,
rxak áltengedtetett,i726-ben Giert, Giemum, (47o 41' E.
Spanyolok a* szárazon a'
Sz. 200 17/ к. H.) kerüvst hijába ostromlottak ,
leti fö vs , a' Francz Loiret
's az Amerika! háborúkor
oszt. Loire mellett , igen
1781 és 2-ban ismét hakies helytt , 875 h. 5120 1»
»zon nélkül próbálták sze- Sáfrány , mustár 's ga
rencséjeket.
bona termesztéssel , vidéGibraltar, Spanyol vs a* Ma.
kén kezdödik azon csatorracaibó tó mellett a' Déli na , melly a* Seinet a' LoiAmerikai Venezuela Tarreval öszvefogialja.
tora. egésségtelen tájan. Te- Giengen , vs Втепг mellett
rem itt sok dohány , czú- Würtembergi Kirs. Ellwankor, какао, és mahagoni ,
geni ker. 1630 1. vászon ,
's Czedruszfa.
gyapjú , kés , 's papiros
Gicze , Huczin , Hucin , ma
fabr. eggy orvos kúttal.
gyar falu Gömör Várm. Giens, félsziget 's tengeröböl
Tiszán innen. 1 Ref. Tem
a' Fr. Var. oszt.
pi. Lakosai élnek vas , fa Gieraci , 1. Girace.
's gabona kereskedesböl. Gierapietra , Girapetra ¿ vs a'
Sok pípákat is égetnek ,
Torök Candia Szigeten.Lakmellyek a' Giczei pipa név
ïa i Görög Püspöknek.
alatt híresek.
Giersdorf, Grof Hochberg' faGiczin , 1. Gitschin.
luja Siléziában. S< hWeidGidda 1. Dschedda.
nitzi ker. 1360 1. szovéssel,
Gidid, elég nagy a' Fukkará- 's fejérítésbel ; vidékén van
nak tulajdon városa Darama' koszikláról leomló
fur Birod. kôzép Afrikáb.
Rumpelbrunen a' Weistritznek forrása.
а' Kobbéból Rilbe vezetö
úton 1 1 1/2 napi járásra az Giersdorf Gróf Schafgotsr.hi faluja Siléziában Hirschfeldi
elsö várostól.
Gíebichenstein, pléb. falu Saale
Ker. 1010 1. szovéssel 's
mellett , Halle Ker. Saale
fejérítéssel.
oszt. a' volt Vestfalia Kir$. Giesselwerder , Weser szigetje,
92 ház. 550 1. E' felett látés falu , vámmal , a' volt
szatnak egy kösziklan a'
Westfália'
Kir.
Fulda
folyó mellett egy Ьазопoszt. Cassel meliert.
nevü régi vár omladékai , Gleisen, (50o 36' É. Sz. 26o
's a' legtetemesebb Királyi
23' К. H.) Erös fö vs a'
urodalmi tisztség , mellyfelsö
Hassziai Herczegs.
nek mostani jövedelmei Lahn 's Wieseck mellett, 731 *
1/52,000 Francra mennek.
h. 5170 1. Herczegi KastélGieboldehausen , Gibelhausen ,
lyal , Universitással , szülés
mvs 's fö helys. eggy haintézettel, bába iskoláv^l,
eonneyü Kant. Duderstadt nevelö házzál, fegyver tár23*
V
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ral, gyapjúfonással 's karmîlia' tulajdona.
ton fabr.
Gipliato l. Kuspo.
Giessenheim, 1. Fort Vauban. Qigltngen , Güglingen , vs ZaGiesshübel , Berggiesshübel , btr mellétt a' Wiirtemberkis bánya vs bányaitiszgi Heilbronni ker. 1180 1.
séggel , a' Meisseni ker. Sa- Giglio Igilium , kis Sziget a'
xoniában. 1000 1. fekszik Toscániai Szigetben a' Fr.
Gottleube patak mellett,
Orabrone oszt. eggyetleu
levegöje egésséges , van saegv helységgel 's 900 I.
vanyú kútja , 's orvos fer- kik fbldmivelésbôl 's szardoie , mellyet sok betegek
della halászásból élnek;
h-aszonnal gyakorolnak, 's van böven márványa,vasa,
bányászása czin , réz 's 's bora.
vasra nézve.
Gignae , kis vs Hérault fó melGiesshûbel, Helye. a' Fr. also
lett a' Fr. Hérault oszt.
Rajnai oszt. hol szép iiveg
2780 1. 519 h.
készítetik.
Gigula , magos hegy az AuGiesshUbel , Her.czeg' Colloredo
striai Sileziában Tescheni
vsa, Cseh Orsz. Könnigin- ker.
grätzi ker- 204 h.
Gihlawa , 1. Iglau.
Gffîord, Falu a' déli Scótziai Gihon , 1. Amu.
Haddington Grofs. Fejéri- Gi/on , (43o 35' 7" É\ Sz. 12°
téssel, nem messze tole fek- 3' .30" K. H.^vs a' Spanyol
, szik
Asturiai Tartom. .3300 L
Giffordhall , hol a' len malom révparttal 's Amerikai kenagy haszonnal feltaláltareskedéssel.
tott.
,
Gildehaus , falu a' volt Fr.
Gifhorn, (52o 29' 42" E. Sz. Lippe oszt. kobányával,
28o 16' 10" К. H.) vs Iséfesté«sel, 's gyapjú fabr.
nek Aller fóba való szaka- Gildone Guidone , vs a' Nádásánal a' Westf. Aller.
polyi Capitanata Tartom.
oszt. 199 h. 1500 4. 's erö- 2130 I.
sített várral.
Gilead , igy neveztetett azon
Gigarta , vs Phoenteiában tartomány, melly Jorda'n'
Trieris és Botrus között Li- tulsó vagy keleti partján
banus hegye allyan.
elterjedt hasonló
Bevü
Gigelhissar , I. Guselhissar.
hegytöl. Jos. 23, 9. 13. 32. 1.
Gigeri, vs küzép tengeren ,
Mos. 21,25.24.
Bugie tart.ban Algier orsz. Gilford , mys a' Hiberniai
ban ; egyk'or vár volt, most Down Grófs vászon szönyilt vs, egy kikötövel és
vessel, feiérítéssel 's ércz
kastéllyal. Mellette van
bányákkal.
Aurax hegye.
Gilge , 1. Memel.
Gigha , egy a' Hebridi Szir Gilgen, v. S. vEgyedii , mvs
getek közül Scótziában. Baváriában Salzach ker.
Kantyretöl 6 mfd ; hossz. 6, Aber tó mellett, ибо 1. üveg
szél. limfd; nagy részént sik
bányával, lakja a' számadó
's termékeny,marhákra, ga- tisztségnek.
bonára , zabra , kartifiolra, Gilgenburg, Lengy. Dombrow's lenre nézve, 600 1. kik
no, (53 o 25' .50" E. Sz. 37 o
hering halászással foglala- 42' 30" К. H.) Gróf Fintoskodnak. Mac -Neil fakensteini vs, Gilge mellett
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'keleti Prussziában , Neiden- foly.
burgi ker. a' két kisésnagy Qinerca , bis vs a' Fr. Corsicq,
Damerau hallal bövelk. taoszt. egy kis tenger öbölvak kozt. 151 h. 10.-50 1. Kas- nél.
téllyal 's posztó szôvéssel. Gineftas , vs a' Fr. Aude oszt.
Giiio.ki , Dauriai Orosz tart.- közel a' nagy Kanálishoz
ban keleti Oceán partján 252 I.
elterjedt pogány nemzet. Ginecz, Gincze, falu Kast. 's UGillyffi ее , 1. Barrah.
rod. Cseh. Orsz. Berauni
G/7o/o,Dschilolo, Halemahera ker. vas-bányával , vas 's
&' legnagyobb Molucki szidrót mívekkel.
get4o mfd. hosz.3 — ¿6 szél. Gingi , egy a' legszebb 's legaz egyenlitökör alatt. Ke- nagyobb vsok , s' legderéleti partjai erdökkel fedet- kebb várak* közül , Carnanek i 's népesebbek mint a' tic v. Arcar Tartom. az Innyúgotiak. Terem sagot diai félszigeten , Gangesén
's Lybbifát , Sz. János ke- innen , a' Coromandel par-,
nyerét , Rimát , vad disznó- tokon Asiában hegyes tákat , 's Indiai madarat'st. jon: a' vs sánczokkal '3
ef. Az északi Gilolo félsziget kettös köfallal körül van
a' Ternatei Sultán' tulaj- véve, 's nagy hégyekkel,
dona , a' déli vagy Hale- mellyekbe'n 3 erös f'ellegmahera a'Tidorié.Amannak várak állnak ,. ezeknek
ïo vsa Gilolo, egy Hollanega;yike 3 sáncczal, másika
diai rakodó házzal, emen- 4-el, a' harmadik pedig7-el
nek Wamma, hoi a' Holmegerösitetett.
landusok tartományi ter- Gings , mvs Rügen Szigetében
méseket hajóikra hordják.
Prusszus Pomeraniábah ,.
Gimborn , Gróf Wallmoden Préposti lakhely , temploGimborni Urodal. a' Bergi
ma körül belöl legszebb.
nagy Hczgs. azon nevü Ka- Ginnicken , vs eggy. Belgistéllyal,'s Neustadt nevü
ora Orsz. Eszaki Brabanvssal.
tzia tart. 2140 1.
Gimlitz , folyó Szász Orsz. G/'nz , 1. Göncz.
Erczhegyei ker. melly a' Gioanchiñopoli , (Joachim' VáC*ehhatárokon ered,'s Lieh- rosa}, 1810-töl fogva köz
tenberg alatt a' Freybergi nevé a' hajadi Torre del
Mulde vi/.ébe omol.
Annunziata és Terra VecGimone , (43 0 40' É. Sz. 18 9
chía, a' Nápolyi Nápoly
40' K. ti.) vs a' Fr. Gers
Tartom. 3540 1. fe^yver 's
oszt. Gimone vize mellett tofabr. 's téngeri kereske2120 lak.
déssel.
Gimone, viz a' Fr. Gers oszt. Giôv. Gifo, félsziget a' Schwemellya'Pyrenaeuszokb.ered, cziai Bleckingen félsziget's nem messze Sarazin Kas- ben. Fekszik Ronnebynél,
télytól a' Garonneba foly.
ió halászatja van.
Gin , 1. Nigritzia.
Giohor , 1. Thor.
Ginrtea , határ hely volt Ju-G/o/e , vs a' Nápojyi Bari
daea és Gallilaéa köztt egy Tartom. 1783-b.an földindunagy sík térségen.
lás által feldulatott.
Gincze, 1. Ginecz.
Giorgio , Velenczéhez tartozó
Gindes , fó Ásiában, ArmeniáSziget , a' Márk' piaczának
ban ered , 's TygrU vizébe
ált'ellenében , 175 ömyir»
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vterjed. Ezen van a' Sz. Betön a* tenger parton , Panedek szerzeténelt nagy
lermótól 13 mfd. del - keletKlastroma szép templomm.
felé. Püsp, lakja, van egy
melly Giorgio - Maggiorerévpartja , egy szép árva-'
nak neveztetik , hires az háza , 2844 h. 13800 1. Hajitt lévô konyvtár , melly
dan Siracusa titán elsö
egész vsban az elsô. Ebben
volt e' Szigetben. R,égi ropválasztatott a' mostani VII.
pant templomaibél egy
Piusz Pápa.
most is fenn van ; a* másik leomlott. A' régi AgriGiornico , 1. Irnis.
Giovinazto , Juvenatium , Erögentum l/imfdnyire alább
ség a' Náp. Terra di Bari feküdt, hol most is Venus,
és Concordia templomi látTartom. 4990 1. 's egy
Püspokséggel.
tatnak , Herculeeé leomlott;
Girace , Gieraci , Hieracium ,
düledékiben. van Jupiter(38 o 15' É. Sz. 340 18' K. nek ama nagy temploma,
H.) vs az innensö Calabria
mellynél nagyobb nem volt
ban , Nápoly orsz.ban nem
a" pogány világan.
• messze eggy hason nevü Girgicta, vs Oláh orszagnak
oboltol. Az 1783-diki foldkeleti részén.
indúlás által elrontatott. Giringbomba , Ország Biasara
6000 1. 's egy Püsp. vagyon.
tart.ban , Al. yEthiopiában
Giraisiens , vs Agout mellett
Afrikában.
a' Francz Tarn. oszt. 217 h. Giroda, Oláh falu alsó Magyar
Giralata , vs a' Fr. Corsica _ Orsz. Temes Várm. lakosai a'
oszt. Galeria hegy tôvénél,
földeken dinnyéket terfoldcsúcson és öböl mellett.
mesztenek/sugorkát 's papGiralt GiraltoAvce , Tót falu rikát ; nem egyes. Görög
Sáros Várm. Tapolyi jar—
Pléb,
,
ban , Eperj estöl 4 \f¿ ora, Giromagny,f&lu a' Francz Was,
Giraltnak a'TapoIyba sza- gau oszt. 1700 1. ezüst, rézkadásánál 1 Evang. Temp. 3 dlom vas erekkel , 's báKastéllyal , kertekkel , te- nyász Iskólával.
hén - majorsággal , gyólcs Giromeix , 1. Gerardemer.
szovéssel téglaégetéssel, 's Girona Gerunda , 1. Gerona,
félporozellán fabr. melly- Gironde, 1. Garonne viz*. Erhez szolgál az itt talált jó
röl neveztetik
agyagos föld.
Gironde , Franczia oszt. áll
Girapetra , 1. Gierapietra.
leginkább
a* Bourdelais
G/r^Díchirdschejfo vsafelsö Tartom. 's Bazadois Tart.
JEgyptusnak , az itt igen
egy részébôl , fekszik ai
magas'? meredek Nil' part
Aquitaniai tenger mellett.
ían 1 mfdnyi körrel 25,000 1. tére 193 □ mfd. Lak. száma
7 mecsetekkel , 8 bóltok- ,514,56o. nagyobb résztt sík,
kal,nem régi 's rosszúl é- 's termékeny,terem bort (a*
pült
vs
küzonségesen Medoci s' Garvei bor hiresJ
lakja iTörök Basának 's egy gabonát, déli gyümülcsöt,
Kopti Püsp. van gyoics 's fát kendert , 's t. Felosztagyapjú fabr. 's pálinkát föz t.ik öt kerül. mellyek Bouregyiptomi Szilvából.
deaux , Lesparre , Blaye ,
Girgenti , ( Agrigentum) , kies Libourne , La Reole , és Ba
vs Siciliában a' Val di Ma
zas , ezekben./ vannak 58*
zara tart.ban. egy hegy te- , helys. 's 48 Kantonok.
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Giroufleiu , va a' Francz Tarn.
Urod. 's vs a' ChMi Bid-,
schowi ker. Czidlina vize
oszt.
Girvan, falu a'Déli ScótziaíAir mellett , hegyek kózt , faGrófs. révparttal a' hason
lakkal körül véve , van szép
nevü folyó partján fekszik,
kastélya , esperestes tempi,
jeles vászon szôvéssel.
kath. Seminariuma, 337 h.
Gisbom , szép mvs Yorkshi2,390 1. 's pamut fonása.
rében Angliában.
ltt lakozik a' Bidschowi keGischala , hely Jordánon in
rületi tisztség.
nen Gallilaeában.
Gittel Gittelde, Bánya mvs a'
Gishiíbel , mvs Königingra- Harz hajlásán Leine oszt.
tzi-ker.ben Cseh Orsz.ban az eltÖrlött Westaliábari
F. U. G. Colloredo ; azon 4 Temp, i vas mühellyel 1.56
nevü mvs fekezik Saatzi h. 920 1. kik közt sok bodnárok vannak;közel ide vari
ker.ben is G. Hartigé.
Gisim , (Dschizim) ;nagy mvs
Deichhütte egy olvasztó kemenczével , hámor míveka' Nil' partján , erdö kbzepén El-aise Tartom. Senaar kei.az új 's öntö-viskoval .
mellyek az egész Harzon a*
Királys. Nubiában.
Gisors, (49o '5'_.E.SZ« 19o »8'
legjobb vasat készítnek.
K. H.) vs a;
a' Fr. Eure oszt. Qiudnca, Zuecca , Judecca, kis
Epte mellett, 616 h. 3500 1.
Sziget , Velenczéhez tartozik
posztó . bör, 's paplan fábr
a vs részérol egy kis csaGissa, S/.igeta' Velenczei len- torna által , melly Sestiere
gerbbolben , a' Croatiai had' Dorso Duro nevet visel
választatik-el, 9 tempi, sok
tárok felé , hasonnevü vs,
melly Velenczéhez tartozik.
kertekkel , 's mulato házakGisselfeld , Apácza Klastrom
kal,sok kézimívekkel 's magazinokkal nevét onnan
Seelandiában Dániában ,
mellyetFridrichjrlrik G'dlkapta , mivel az elött johdenlöwi Gróf Iii. Fridrik' bára Zsidók lakták.
Királynak természetes fija Giugliano, vs áz innensö Hergs.
feiere nemesek feiere Polgá- a' Nápolyi Királyságnak
, ri szüzek számára fundált.
1300 h. 7940 1.
Gisstngen,ma.gy. Német Újvár, Giulia nova , kis vs dombon ,
német falu Vas várm. egy
az innensö Abruzzóban Náerôs várral, magas bzikla- poly orsz.ban.
szirten , a' Battyányi fami- Giuidschíttan , 1. Georgia,
liáé egy Kath.Temp.'s egy Giurghow , Giurgewo Ds< hiurBarátok Klastromával.
dschon, hires kereskedö vs a*
Gittain mvs, a' Spanyol AraDuna mellett Oláh Orsz.ban
gomaban. Itt a' Cinca vizerös várral a' Duna' szigenek eredetè , 's a' magas. tén: melly több mint 1.00 ölPlan hegység, ólom , réz, nyire távozik a' parttól, egy
vonó híd által a' várossal
vas 's kobált ércz erekkel.
eggyesülve van.
Gistebnitx , Herczg. Lobkoviczi
Urodal. 's vs , Cseh Orsz. Tá Giustendil, 1. Af hrida.
bori ker. 140 h. Gránát fabr. Givet , (500 g Ц. Sz. 200 r2>
Gitanos ,így neveztetnek azon K. H.) erös vs JMaas mellett
Fr. oszt. egy Belgyiom haCzigányok, kik Francz Orsz.
tárán , 6,5.5 h> Я530 1. keresdel - nyugoti részén a' Spa
kedik fával , gabonávai ,
nyol határokon laknak.
GHsehen, Gróf Trautmansdorfi szénnel, borral , börrel, 's
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t.ef.A'vs mellett levö hegyen nock Grófs. nyúg.a* Bristoli,
van a'Charlemontnevü vár,
kanál. Tere 32 □ rafd, vanGrvors , mvs Rhone mellett a' nak 9 vsai, 1 18 helys. 14762 h.
Fr. Rhone oszt. 300 h. 3200 71880 l. Esz. hegy es 's jó
1 üvegbányával, vas, fenyömarha 's júh legelöji vanfa 's k6s/.en rakódó helyel. nak.Délreszelíd termékeny 's
Givy , vs a' Fr. fe lab Saone
nagyobb marha tartása van,
oszt 297 h. 2580 1.
's itt vannak a' sok koszénGitth , 1. Dsc hize.
nek , vasnak , ólomnak , 's
Giiera , fó Cseh orsz. ered az
mészkoveknek bányaik. Fö
Oriási hegyekböl Bunzlaui helys. Caerdiíf.
ker. keresztül folyja, 's Al- Glan, fó Karinthiában, melly
bunzelnél azElbébe ezakad.
délfelé Ossiachi 's Werdt
Glaamen , Glomen viz Norwe- tavak kbzt ered's nyugot fegiában, a' Longenba szakad.
lé nem messze Sz. Jacobtól
Glacières , igen magas hegy a'
a' Gurk vizébe szakad.
voliFr.Montblanc oszt.melly Glanduves , Glandeva, volt vs
az ott való lak. Monte Maa' Fr. also Alpesi oszt. a' Var
ledetto (átkozott hegy) ne- vize mellett , de ezt a'
vetvisel. Mert egész eszten- viz kiontései miatt lakosai
d6t ált' hó 's jéggel fedve
elhagyták , 's helyette az evan , 's innen van neve is.
rös Entreveaux vsát 1/4 oráGlaczj 1. Glaz.
nyira tole építették.
Gladbach, München-Gladbach, Glandorf, pléb. helys. 244 h.
vs- Niers mellett a' Burkus
fö helys. a' hasonnevü Kant,
also Rajnai N. Herczs.ben
az Osnabrücki Herczs. a'
6860 1. készit czérnát , vá- volt Vestfaliában.
szont, czvillichet, damaszt; Glaneck , hegyen épültvs Kavan patTiut fabr. 's len terrinthiában , a' Glan vize
mesztése , 's 4 orsz. vásárja.
mellef:,
Giagevact , falu Arad Várm. Glanmire , helys. a' Hiberniai
a' Maros mellett német lak.
Cork Grófs. Munster tart,
kik dohányt sok kelkaCork vs vidékén egyhason.
Eosztát 's más zôldségeket nevü fó partján , igen kies
öven termesztenek , egy 's termékeny vidéken.Itt gokath. tempi.
rombább posztók szovetnek.
Glambeck , hajdan eros vár a' Glanodcrnheim , I. Odernheim.
Femern Szigete déli partja- Glärnisch , magas örökösho 's
in nem messze Burgtól Dájéggel fedett hegy a' Helniában melly a'Glámbetki
vetziai GlarusKant. keleti
rév ftrizetére építetett. Most
csuccsa fekszik a' 47o o' 20"
csak néhány kis omladékai
É. Sz. 26o 41' 4" K. H. alatt.
látszatnak.
Glarus , Glaris, egy a' régi
Glumis, nagy kastély StrathKantonok közül Helvetzimore Grófok tulajdona a'
ában közszerü nagyságu 18
kozép Scótziai Angus Grófs.
□ mfd 18000 1. fekszik a' moszép kerti helyheztésekkel.
stani St. Gallen, Schwitz,
Most is mutogatják itt azon
Uri és Graubünden kant. koszobát, mellyben II. Malzött: kivévén észak keleti
kolm király megölettetett.
részét egészen magas heGlamorgan , Grófs. a' déli Wagyekkel kerítve vagyon, inlesben Angliában. Határai nen climája hidegebb mint
del. Caermarthen '5 Breck- sem meleg,, de még is leve
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„göje igen tiszta's egésséges.
Az eyes/, tart, csak 2 hosszu
's 2.keskeny völgyekböl áll,
t. i. Lintb. 's Sernf völgyekkel. . Az igen magas meszkö
hegyeken találtatnak iég
sziklák , fö vizei Linth,
Sernt't, Lints'h, a' Klönvölgyi tó, más apróbb Al
pesi tavak , 's egy része a'
"Wallenstädti tónak. Földe
nem igen termékeny , még
is némelly, leginkább északi sik részeiben a' fold mivelés haszonnal üzettetik ,
az egészben pedig mégsem
vellos a' gabona 's bor termes', inkább termesztetik a'
fo/.elék , kartifiol , kender,
len, 's leginkább a' kecske
's köluczerna ( lóhere ) fö
állító része a' /.Öld sajtnak.
Gyümölcse 's fája elég vagyon, leginkább Tontos a*
marha nevelése , roeily a'
tart. munkásság elsö áíát
teszi. Nyáron az Alpesi Maíorság üzettetik: a' völgyekben téli tartást nyernek.
A'marhák, lovak, kecskék,
]úhok , sertvések böven neveltetnek , baromíi 's méhek sem hibáznak. Nyulak,
rókák, borzok , hör sökök ,
's sok havasi kecskék találtatnak , fajtyukok , rigók
's más maradak , sok jó halak, kevés ártalmas állatok
's vidrak , farkasok pedig
csak nem mind kífrtattak.
Emlékesebb mineráji márvány , kristály , Helvetziai
gyémánt, tuff ko, kréta ,
taiték, 's palakö bányai ennek táblaival nagy kereskedés üzettetik, a' nemesebb éreznek is találtatnak
nyomaik. Majd 8-ad része
lakosainak kath. a' többiek
protestánsok. Igen munkások 's sokat fonnak , vannak sok gyapju 's selyern

kézmiveik. Az 1803-díbr új
felosztásban a' Werdenbergi Grófs. ezen Kantontól eí*szakasztatott* Ex lijközön-

toraányi kasszába 4823 Hebvetziai frankokat fizet y állit 241 katonát a' szárazon.
A' Kanton fö vsa !
' «•* '
Ghi/us , Glarona , (47o i' 43'4
É. Sz. 26° 4^55'' K. b£.)riy*It
de diszesen épült vs hegyekkel körülvett hostátokkal
Linth mellett. 2,500 1. sok
szép h.kal, derék piaxzokkái
's jeles kézmívekkel, Emléke^etes a'vs haza, melly elött
a' Linden udvaraáll, a' két
.» vallásbéli felekezetek koz
pléb.ja , a' ref. iskola haz,
konyvtárral, 'sa' czicz fabri
's a' reszelö-malom 's egya*
bek. Kereskedése elég teter
mes.
Glaserberg , h Ringelberg.
Gläserdorf , falu Siléziábaft
Frankenstein ker. 30 1. iövágóval 's Chrysopras táb*
lákkal. !
'
Glasgow, (13o 23' K. IL 5.5o 50*
30" É. Sz.) fö v* a' Délí Seo*
tziai Lanark Grófs. Clyde
viz mellett, mellyen keresztul egy hid vezet , London
's Dublin utánaz elsö szépen
's helyesen épült , 88000 1.
jeles Universitással mellyet
600 deákok
látogatnak.
Gyolcs , czérna, üveg, kötö,
parket, patyolat, musser
,lin, czukor , bor, kapeza,
kalap 's más fabr. 15000 szövôhàzakkai 135000 dolgozó
emberekkel, könyvnyomtatással , 's messze terjedt
kônyvkereskedéssel , a' hajdan nagyhering halászátja
megesökkent. Kereskedése
fontos leginkább pamutra ,
vas mívekre, sósvizákra ,
'a Amerikai tárgyakra nézv
ve 's minden révekre terjed,
A' Clyde szakadásánál уш

ä* derék Greenock rév- lett, 710 h. 3940 1. Lakja a'
Hinterglauchaui Grófnak 's
part.
Glashlogh , helys. Ulster tart.
az együtt uralkodásnak,van
banHiberniában kettöt küld parket, gyapju , pamut,
a' Parlamentomba.
vászon fabr. 1 vas réz háGlashütte, bánya vs Muglitz
rilora.
melleta'Szászérczhegyi ker. faz, Grófs. melly Cseh , Siloo h. 400 1. czin bányával lézia 's Morva orsz. közt
's len fonással.
fekszik , 's mindenfelül ma
gas hegyekkel bé van kerít~
Glashütten és Langeck, 2 német
falúk, Vas Várm. Magyar ve, úgybLogynem máskép,
prsz. üveg hányákkal. Az hanemha szoros , zordon
eggyike Battyányié, másika
sziklás utakon lehessen bémenni. 8 geogr. mfd hosszii
Eszterházyé.
Glasow , kerületi vs az Orosz
's ,5 mfd széles. Tere 3o Q
mfd 101920 1. '& nohá egéWiätsk Helyt.
Glassau, Klasau, falu a* Gróf szen hegyes , még is a' legkellemesebb változásokkal
Zinzendorfi Plau Urodal.
Cseh orsz. Filseni ker. 24 h.
vegyes , mert vannak elég
's pamut fabr.
szép völgyei , erdeji rétjei,
Glasthal, 1. Ehrenfels.
mezeji , patakjai , vsai 's
Glastonbury , Glasconia , vs az
faluji. BöV eszt.kben több
Anglas, Somerset Grófs. orgabonája terem mint sem
vos kuttal, 's az ó Brittaniezükséges , de szükben más
ai királyok sírhalmaikkal.
tart.ból pótolja-ki. Vannak
. Glatschaehgraben , a' Greifenkerti 's fa gyümölcsei , jó
burgi Urod. tartozó vidék
legelöji , 's tetemes barom
Rarinthiában , némelly hetartása , nagy erde jiben sok
gyen épült házokkal, ezüst
fát nevet, vadakban 's jó
's egerkö ásással.
izü halakban sines szüke.
Glatt, fó viz a' Zürich Kant,
Ко bányáji a* legjobb kövenem messze Fichtenvölgyeket szolgáltatják , mellyek
töl ered , keresztülfolyjaa*
más orsz. is elhordatnak,
Grieffeni tavat/s Eglisau ajó márványj:, topázt , carlatt a'.Rajnába szakad.
niolt 's iáspist, vankösze'
Glaucha, vs mellyH'állának hone, reze , ezüstje 's savanyú
stádját képezi. Fö helys. egy
kútiai 's egy hires meleg
kant. З29 h. 2700 1. 1 tempi, a'
ferdöje. Vizeia' Neisse, MonagyFranki árvaházzal,polrell v. Morava , Erlitz. Van
gári deák iskolával, mellyel
nak 6 médiat 's 3 inmediat
nem rég a' Hallei vsiGymnavsai, 206 falu ji^ak. németül
sium volt egyesülve. Mel
szóllnak , 's lcginkább a'
lette van tág könyvnyomföldmivelesböl élnek. Kath.
tató mühely, 20000 darabok , de elegyesek «vang.okbal biró kñnyvtár, Apothékal. 1742- ben II. Fridrich
lta , labóratoriummal , a'
elevette Cseh orsz. 's ezen
deákok számára egy betegeszt.ben Austria is a* Berház , 's egy királyi nevelô
lini béke által odaengedte.
intézet az árvák' házával,
Fö vsa
,
Glaz , Glatium (50o 23' E. Sz.
van itt salétrom huta.
34o 19' K. H.) a' tenger feGlauchau , Glauha , fö vis a'
SchonburgiGrófs.Szász orsz.
lett 900 Pár. láb , a' Neisse
Erzgebirgi ker. fluide ще1mejlett 2 magas megerösi
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tett hegyek' këzt. 889 h. 6740
rajta bfiven gránátók, hegy
1. 1 bath. Gymnas. Hydraukristályok , kigyôkôvek, Ч
lica tudom. bor, gyapju ,
kvarczok.
musselin, damasz, 's olva- Gleiwitz, vs Klodnitza viz melsó fabr.
lett a' Sileziai, Oppelni HerGlebaáe , (la) vs a' fr. Tarn
czegs. 345 h. 2820 L 1 posztó
osât. 3000 1.
fabr.Vidékén vanegyKirályi
Gleichberge, 1. Gleichenberge.
vasöntö mühely, melly eszGleichen, Ohergleichen, Grófs.
tendönkent 74000 mázsaon? Thüringi4ban a' Hatzfeldi
tött vasat szállit.
Grófok 's S< bwarzenburg- Glenans, (47o 39' 40^ É. Sz. 13e
Sondershausen Herczegek 's
31' î^'K.H.) LakatlansziHohenlohe Grófok közt feigetek a' Francz. Finisterre
osztva az utolsók' részében
oszt.
van Ordruff.
Glenco , I. Appin.
Gleichen , 2 puszta várak , a' Glenorchy , ész. keleti kerülete
Bremkei Kant. Göttingi ker.
a' kozép Scótziai Argyle
Leine oszt. a' volt Vestfália
Grófs. jobbára vad hegye*
Kirs. 2 magas dombokon ,
tart. Bunave falúnál egy
mellyek két magas hegyhá- vasbánya van itt folyatban.
tokon eraelkednek-fel. Elsö Gliedert, falu Cseh orsz. Saatzi
ülószéke volt ama' hires
ker. 16 h.és vas bányával.
Qlpirhen Grófoknak , kik Glien 's Löwenbergi ker, Branragadozásaik miatt még denburgi kozép Markban ,
1208-ban innen elüzettek ,
11 1/2 □ mfdnyi téren 13560
's azután a' Thüringi Glei- 1. Fö vsa Cremmen.
chent építették. Ezek után Glina, ("45° i9/20//É. Sz. 33o
az Uzlári familia Feudum,50' 40" K. H.) vs hasonnevü
ba kapta ezen jószágot.
viz mellett Horválh orsz.
Gleichen, (die drey) 3 várak
Széke a' hason nevü RegeThuringiában Erfurt, Glei- ment' stábjának. 1 katb. 's
chen Mühlberg's "Wachseni görög tempi, minden szer»
burg mellett, mellyek közt dán nagy marha vásárt tart
csak az utolsó marad-meg
mellyre a' Bosnyákok disz's lakatik.
nókat's birkákat hajtanak,
Gleichenberg , falú alsó Stiriámellyek nagyrészént Karban Grätzi ker. nem messze
nióliába hájtatnak.
tôle vannak Klausen 's Sulz- Glina, viz Horváth orsz. ered
leiten 2 savanyú kutak.
a' Sluini ker. eleinten teszi
Gleichenberge, (50o 24' 4" É. Sz.
a' Bosniai határokat, azután
88° »6' 14" K. H.) két legészak felé foly , 's Berkimagasabb hegyek Römhild
schewina mellett a' Kulpámellett Henneberg tartom.
ba szakad.
mellyeknek egyike máskép Glindow, hajózható tó a* ZauSteinsburgnakis neveztetik.
chi ker. a' Brandenburg!
Gleisdorf, Gróf Kollonitzi mvs
kozép Markban. '
alsó Stiriában Grätzi ker. Glinianka , vs Masowi VajdaB-ába mellet. 110 h. íPléb.
ságban Orosz bir.ban.
Piáristák Colleg. fö Iskolá- Gliniany, vs az Orosz Lengyel
val 's Postaházzal.
orsz.banVarsó kornyékében.
Gleisinger Fels, hegy Main ker.
Másik Gallicziában LemberBajor orsz.ban Fichtelberg- gi ker .ben esik. 43 h.
nek egy ága , találtataak Glinitt , falu Lublinitz keriil.

Oppelni Herczs. 141 h. fay- médiat vsok 4 mvsok, 519
falúk; 1742-IÓI fogva, miolta
encc kézimivekkel.
Glintk , kerületi vs az Orosz
a' Prusszusé 6 ker. osztatik;
fô vsa
Czernigow Helyt.
Glinbuski , török vs Trebisa Glogau , v. NagyGlogau, (51o
vize mellett a' Hersecki
38' É.Sz. 33P 46 K. H. ) vs
az Odera mellett, 87.5-: ház.
Sandschakságban Bosniá9270 1. kik közül 1890 zsidó
baii.
~Globoko, hegyen fekvö falu
a' tart, fô T.télô széknekheSzala Várm. a' Stiriai hatálye vagyon egy vára, káprokon hires szölö heggyel , talanja, Hercz. Leànynevelô
a' Csáktornyai Urod. része.
háza,kat. Gymnasiuma. Ba
Glocester, h Gloucester.
ba intézete rajzoló háza 's
Glockner , Klockner, a' Nóriai t. ef. vagyon vászon, posztó,
Alpesek legmagasbika a'Ba- kapcza, span, viasz, liszt, és
jor'slllyriaihatárokon 12439 tobak fabr. vagyon viasz
lábnyi magas.
fejéritése és karton festéseis.
^Glocknitt, ravs 's Prépóstság az Glogau, Felsö v. kis Glogau,
Ens alatt való Austr. a' Bécsi
Oppersdorf Grófnak vsa a'
erdö alatt fekvö fertályban,
Sileziai Oppelini Herczs. 393
hason nevü viz mellett,
h. és 2250 lak. egy várral
völgyben 1 kath. pléb. 66
könyv 's fegyvertárral, foh. smalte fabr. egérkô' hunállal kereskedik.tával , 's bor termesztéssel. Glommen, 1. Glaamen.
'Glod, Oláh falú Marmaros Glommen - Elve , Norvegyiai fó
Várm. hegyek közt a' hasonviz.Ror-Aasnál ered,ésSarpnevü folyó mellett 1 görög nál nagy omlása van, a'
tempi, 's egésséges ferdövel.
mellyben haidan az orsz.
Készítethek itt malomköárulók taszittattak.
Frivek.
drichsstadtnal a' tengerbe
G hgau , Herczs. alsó Siléziáfoly.
ban Odera 's Bober mellett, Glon , fó Bajor orsz. Isar ker,
melly korül van véve WohSpielbergnél ered, és Crantslau, Liegnitz , Jauer, Sa
berg alatt az Amperrai öszgan , es Crossen Herczs. 's
vefoly.
Lengyel orsz. 78 □ mfdön Glött , 1. Fugger.
18.3640 1. számláí; Schwibusi Gloucester, Glocestef, Gloster,
kerülete a' Grossen Herczs.
6-rófs.Angliában,a' Severnél
nek Mark Brandenburggal
észak. Worcesterrel, kel.röl
lett egyesülésé után a' töbWarwikkal, és Oxf'orddal ,
biektöl elválasztatik. Glo
dél.Wilt'sSommersethirevel,
gau a' legnagyobb Herczs.
és ny. Monmouth, és Herealsó Siléziában. A' földmiforddal határos.57 1/5 mfdön
velésen kivül tágas a' szölö28 vsokat 279 Eklezsiákat
mívelese is , leginkább a' 48172 h. és25o3»o 1. számláí;
Griinbergi ker. Jeles a' len
az egész Grófs. három, és
termesztése is, 's erdeji böa' termékenységéhez képest
ven vannak. Jáh. gyapjából
több részekre is oszlik, a'
posztó készitetik , a' Sprotkel. Coteswald , töbnyire
taui ker.ftön van sok vas , hideg kopár fold. Kevés fúOdera's Bober keresztül foï- termo, és birka nevelótája
)ák a' tart. Az egész Herczs.
vagyon. A' kozépeh vagyon
уапцак 9 médiat 's 10 im
azon szépSeverni völgy gai

dág rétségekkel, ott csináltatnak azon nagyrabecsült
Gloucesteri sajtok. A' déli
részében sok hegye,és Völgye
van , itt vagyon a' Deane
erdö,egy tölgyes, mellyböl
sok najó épitô fa kihordatik
A' föbb mivei gyapjú fabr.
és sajt csinálás, szép nyereségek vagyon , a' köszenen
is. A' királyi házból egy kissebb Hercz. Gloucesterr&l
Herczegi titulust viseljfövsa
Gloucester ,
a'
Severenél
melly itten egész Kainig a'
nagy hajónak hajózható
8000 1. egy Püspoke és kath.
tempi.a vagyon , több oratoriumokkal , vagyon még
is üveg és poszto fabr. igen
derék tüzö fabr. mellyekért
eszt.ként 20000 font Sterling
Londonban kerestetik. De
azon kivül Amerikába is
küldetnek.
Gloucester , Grófs. az EszakAmerikai New-Jersey szab.
Statusban , a' Delavare , és
a' tenger között, 51 Q mfdön
13,360 1. a' foldje homokos ,
és nagyon erdös, a' hasonnevü fö vsa a' Delavárnál
fekszik; ,50 h. vagyon.
Gloucester , v. CapeAnn, helys.
az Eszak. Amerikai Mas
sachusetts Sz. Statusb. Essex
Grófs. ban, a' CapeAnn-Bayban , részerint a' Cape Ann
ezigetben, részerént a' szaraz földön 673 h. 5320 1. ha jó
csináló helye és stokfis keresked. raellyel 160 hajó fogIalatoskodik.Evenként 75000
■ mázsa elhordattatik.
Gloucester- Stiget , (126o 15' N.
H.*o° 38' D,Sz.)lakottsziget,
Polynesiában a' földje sok
élelmeket terem , jóviznélkül szükölködik.
Glmvaczow , város Sandomiri
Vajdaságban. Lengyel országban.
Glowno , ve U) Lecgyel orsz.

a'VarsóiVajdas. 60 h. ¿3,59*1.
Qluchow , (51o 40' 30" E. Sz.
52o K. H.) ker. vs az Orosz. Czernigow Helyt. Jesmen mellett a' nagy külsó
vsain kivül 1000 h. és 7000t
1, vagyon salétrom fôzése,
három vásárja nagyon megkerestetik.
Glücksbrunn, Liebenstein , Meiningi falu, Eisenachtól 2 6• rányira, savanyúvizzel > é»
kobált bányával.
Qlücksburg , Burkus Kirs.ban
vadas és mulato kastély a'
Wittenbergai ker. ben , a'
Seidi pusztában ; üveg-hutával.
Qlücksburg , hegy a' Schleswigi Angeln tart, nem messze á' Flensburgi tenger 0böltöl 450 1. és egy kastéllyal.
Glückstadt ¡ Tychopolis , (53»
47' 42" É. Sz. 27o 6' 45" K.
H.) fö vs sok eróségekkel,
a' Holsteini Hercz. hoi a*
Rhyn az Elbébe szakad; va
gyon 800 h. és 5190 1. kik
közül sok zsidó. Széke az
orsz. fö Colleg. kereskedö
gyülekezetnek, és társaságnak. Neveltetnek ottan Ifjak a'tengeri tudományokban , van kis kikötö helye,
az orsz.ban kelendö mívekben foglalatoskodik. De a*
Grönlandi ész. Amerikai
czethal kereskedésben is réezes.
Glums , Gelurnum erös *s kie»
vs Bajor orsz. Ilesz pataknál , Vinstgau fertályban.
Gluschkown, falu a' Sema mel
lett , az Orosz Kursk Helyt.
Putiwlei ker. esméretesek a'
nagy posztóf és Kirsey fab.
íló székekre. Ezen faluhoa
tartozik egy Hollandiai ma
jor, 17000 darab birkával.
Glusk , vs a' Pticz pataknál ac
Orosz Minszki Helyt.
Gmünd, vs Austr. Ene
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▼aló részében a' Mannhard gyarmatja , ész. Amerikáhegy fetett lévô negyedben ban, a' Pensylv. szabadstaa' mint a' Launitz , és Lain- tusban.
sitz öszvefoly, egy Urasági Gnadenthal, 1. Dietendorf,
kastéllyal, Pléb. és 120 h. Gnaejt > mvs Graetzi kér.ben.
Qmunden , Laviacum, vs Ens aal. Stiriában , G. TrautalattAust.a'Trauni negy edmannsdorffé.
ben Traun fónak , a' Tra- One/en , Lengy. Gniezno, (52»
uni tóból való kifoiyásá- 25' 50" E. Sz. 35» 16' 30"
nál, egy nagy só magazin
K. H.) vs a'Poseni Herczs.
és Plebániával. Itt' vagyon egy lapályon tavak/s hegyek
a' Herczs. fö só hívatala,
közt, fallal van' körülkemellytöl fügnek minden eritve , 557 h. és 3490 L kik
gyebek. A' 2 fö bányákta- közül 761 1. Vagyon Ersekláltatnak Ischell és Hall- je, káptalanja , és PapiSe•tadnál ; mellyekböl a' vi- minariuma. Posztófabr. kezi olvadott só, csöken által
reskedik lovakkal , és szarszívattik nagy fazékakba, vas marhákkal.
és ügy fözettetik.
Gneserich , 6 mfd hoszu de
Gnadau, a' Herrnhuterek gyarkeskenytó, kel. Burkus ormatia a' Barby kan. Mag- szágban. Saalfeldtöl egész
deburgi ker. Elbe oszt. a'
Deutsch Eilauig egynehány
volt Westfaliai Királys. termékeny szigetekkel.
Négyszegre van építve , . és Gnetigau , falu Mainnál Bafákkal körülkeritve , va- jor orsz.ban a, Maini ker.
gyon orátoriuma 34 h. 250
Gabonával , és fával keres1. többnyire materia fabrikedik. Vagyon hajá épító
káji vagynak. Lakják azon
helye.
kivül kapczakötök,szappan- Gniesen, 1. Gnesen.
fözök és lakírozók.
Gnievaasiow, vs a'Lengyel orsz.
Gnadenberg , Herrnhuterek' többnyire zsidók lakják.
gyarmatja Sileziában a'Lö- Qniewkowo , vs a' Warsóivolt
wenberg Bunzlaui ker. egy Bremberg oszt. 75 h. és
dombon 23 h. 4.50 1. pa- goo 1:
mut és vászon fab.
Gniezno , 1. Gnesen.
Gnadenfeld , Herrnhuterek' Gnigtl , falu Bajor orsz. Salgyarmatja Sileziában, Ko- zachi ker. 2030 1. Salétrom,
seli ker. 100 1. egy nevelö és puskapor kunyhóval.
intézettel lakják sok kéz- Mellette van Neuhaus nemívesek: u. m. órások, asz- vü vár.
talosok, szappanyosok, nye- Grtoien, vsa'Rostoki Urod. a'
regjártok , takácsok , ko- Meklenburg-Swerinben 295
vácsok és gombosok.
h. és 1330 1.
Gnadenfrey , Herrnhuterek' Qnum, Darfurttal határos tart.
gyarmatja Sileziában. Rei- a' keleti kozép Africának
chenbaehi ker. Peilaufalu- kebelében ; Emberevö bárnak kozepében jo h. 1400 1. dolatlan pogány lakosokkal.
Leánynevelo intézettel es- Goa , (73o 58' 39" K. H.,Grenméretesek a' vászon , kar- wichtÖl 15o 28' 20" É. Sz.)
ton , manchester , pamut Föhelyek a' Portugallusokés félpamuttal szött mat. nak Ostindiában , böven
fabr.
terem riskását , mangosf,
Gnadenhütten , Herrnhuterek'
és kokosz diókat , az £lö In

diának délî sréleîn fekszik. Gobtlsburg , mvs Austriában ,
A' vs melJye. egyszélesCaaz Ens alatt , a' Manhardsnalis , és kikotö öszve kapberg felett fekvÖ negyedtsol igen rendetlenül va
ben, a' Kamp fó mellett,
gyon építve , széke a'. Gen. egy tart. tôrvényszékkel é»
Gouverneurnak , és Ersek- Pléb.val , 101 h.
nek, 2000 1. kik általjában Goch , vs a' Niers mellett, a'
keresztények a' várbéli ör- Burkus A. Rainai N. Herczs.
z5 sereg 2000 Europai, és 456 h. 2410 I. Posztó, kapcza,
5000 Indiai katonákból ¿11. kávémalom, bór , azappan,
1807- dik Esztendôtôl fogva és tö fabr.
az Anglusok birják. Itten Gochsheim , ezépen éptilt falu
sok Arrak égettetik, és ia' Bajor ors./. Maini ker.
gen hisznos
kereskedése
Rothenburgi Urod.ban 1050
Polgár lak. sok Gabonája,
vagyon.
bora , és hagymája terem ,
Goa , 1. Makassar.
Goadei, tenger-rév Sinditart.
a' kertjei jól míveltetnek,
ban kel, Persiában, Astena' í'okhagy mából esztendönként mintegy 12000 for.
ben.
Goarshausen , Gewershausen,
nyer.
kis Hessen-Rothenburgi ve Gociano , Guncianum régi va
a' Rajnánál derék palakô
Sardiniában.
Thyrso fó
bányákkal , ott vagyon a'
mellett.
hegytetôn azon kastély , Godalming , Godlimont, ve a*
niellyet Katzenak hivnak.
Vye fonál , Surrey Grófs.
Goayra , helys. Terrafermai
Angliában. A' kereskedés
Venezuela nevü tart.ban ,
elómozdíttására a' Vyé fó
a' Spanyol déliAmerikában,
hajózhatóvá tétetett, hajda» gazdagga tevék ezen
6000 1. egy irtoztató függö
ezikla alatt, mellyböl gya- helyet a' gyapiu mívek, melkor a' széltszakatt darabok lyeknek becsek mái nap szüa' helységbe roskadnak; e- nik, dea' Liqueur, Carota
gyedül az ittenlévñ Batte- ta és Godalming turfa
riák érdemlik a' megjegy- most is kerestetik.
Godaverri , v. Gonga-Godowzést.
Gobelins, hires fabrikaház ,
ri, fó az ész Hindostánban,
Párisban , a' Sz. Marzelli melly Ghati hegyekböl jön
és Bain-»
külsö vsban igen szép szö- a' Marisora ,
nyegek, kárpitok, és Skár- Gonga fó vizekkel öszveszaJatok készíttetnek benne, kad , és íoogeog. mfd után
mellyek a' paloták' ékesit- Masulipatnam felett a' Bengaliai tengeröbölbe szakad.
tésekre haeználtatnak. Ae
gidius, és János Gobelin Gode Hope Eiland , sziget a'
testvérektñl vette nevét e- déli tengeren , Perunak áltellenében , a' déli Amerizen ház , kik mind tudós
festôk ebö Ferencz Király kában , melly a' Hollandualatt a' 17 században ezen soktól találtatott fei.
házat lakták , és azon gyö- Godenau, Gudenau, var, helys.
és Urod. a' volt Ruhr Fran,
»yörü veres festéket találr
ták. A' kis Bievre foly el- oszt. melly Passenheimi«íellette a' melynek vize W^ldpoten Bároké vala ,
ezen festék neméhez külü- kiktöl egy linea most i*
származik.
nösen hasznos.
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Gödendotf, falu a' Meklénburg réf. temploma. A' kereskeStrelitzi Herczs. Stargardi dés, kiváltképen a' Rá* ker. Üveg , es papiros fab.
czoktól , es Görögoktöl igen
Godhavn, DániaiColonia nyug.
szorgalmatosan üzettetik.
Grönlandban az északi InsMinden neraii kézmivessei
pectoratusban.
^
vagynak , a' földmiveles
Godolphin , helys. az Angliai pedig virágjában vagyon.
Cornwall Grófs. a' honnétt
A' méhek az erdöben nagy
. ezen hires nemzetség magát haszonnal tápláltatnak ,
irja. Jó czinnbányájivagy- v«gynak itten sok , Bivanak.
lok ökrök bival tehenekés
Godula , magas hegy , a' Te- egyébb majorságok. A' Göecheni Hercz. az Austriai
döllöi Uradalonihoz 20 fa. Sileziában , a' Weichseil es
luk.és 12 pus/ták tartoznak,
Oelsa között. .
1. bövebben VályináL
Gödertede , Goeree , vs )6 ha- G»ede Fortuyn, 1. Gutglück,
íókázással az eggy. Belg. Gum , \. Güs.
örsz. déli Hollandia tart, a" G fna, Gopha, vs]udaeában,
hasonnevü v. West-Vourn
azon rie v ü (Gophitica) ker.
szigeten, mellyet most egy
ben , Jerusalemtôl 15 mfdzátóny a' Zuid-Vorrn szi- nyireNeap;ilisb.vezetö uton,
gettel öszve kapcsol 690 1.
Gerizim hegyétôl délre. VesGöding , Morv. Hodonin, Go- pasianus Cafeáreából jottedonin , vska Morva orsz.
ben e' kerületet foglaltaeHradischi ker. (&z elött a'
löször el.
Brüni kerül. tartozott) a' Goga , mvs és szép kikötö N.
March jobb partján , i- Magol bir.ban , Guzurate
gen termékeny téren , hol tart.ban kel. Indiában, a*
Magyar és Morva országok Cambagai teng. öbölb. most
határait választja. Van 290 Portugallusoké jó hajó épít- 1. egy Pléb. , egy Grófi bé- téssel , és nagy kereskedéssánczolt kast. egy Cs. Kir. sel.
dohány fabrikája , tferék Göggingen, helyes mvs Bajor
ménese, a* Cs. Familiának orsz. a' felsö Duna ker. a'
Urod. Fó hívatalának széke. tart. táblának széke és az
Gödöllö, Gedellö, nagy Ma- Augsburgiaknakmuíatóhegyar mvs Pest Várm. Vá- lyek.
czi jár.ban, Pestöl .3 Kere- Goqm, L Ag'ogna.
pestöl 1 mfd. az országut- G feld, Cofeld, falu Mindeni
jában , igen kies tájon,
ker. Weser oszt. a' volt WestHerczeg Grassalkovitsé. A' falai Királys. hol. 1759. 51
Hercz. kastélya, melly egy Jul. a' Branuschweigi örövárhoz hasonlít, és Greñakös Hercz. a'Bissaci Herczdérosoktólórriztetik, kivül
get egy ütközetben megbelöl igen gyönyörü, igen verte.
szép a' kastélyi kápolna is. Gohud, tart. a* kel. Maratták
Van jeles mulato és vadas- tart. hasonnevü fö vsal.
kertje , jó lovagló oskolája. Go/am , v. Goscham , tart.
és nézó játék helye. Magá- Habessiniában , déli részén
ban a' mvs is szép és ren- Dembea tónak a' Nil vize,
des német formara építte- melly itten ered , és ezen 20
tett , van 390 h. 702 kath, mfd hosszú és 20 mfd szél.
13.41 Prot. lak. egy kath. és" tart.nyt félszigetté teszi,szép
es ter*

Széke Hyderabad nevü £&.
es termékeny. 20 ker.re va
gyon osztva , az Agaosok- vsban vagyon.
nak földjek is hozzá tarto- Goldap , (54Э 17' 35" É. Sz.
zik , és Maischa lapföldje, 39° 'SJ\ 30" K. H.) vs kel.
Insterburmelly utóbb (midön hábo- Prussziában ,
gi ker. hasonnevü fónál 345
rú által elpusztult volna)
a' Dschawi Galaerek Nem- h. és 2360 lak. kik isteni
tiszteleteket Németh, Lenzetének adatott.
gyel. és Líthau.i nyelven
Gojáz , Goyaz, Portug. Helyt.
Brasiliában , gazdag arany tartják, a' Lak. mércz fbzéserei , és drága kövei vagy- bol, gyapju és kender szovésbôl,marhanevelésb. tápnak ; nagyon népes 8931 feh.
lálják magokat, közelvagy34104 ezer. és 39622 Indianak a' hegyben vas és mesznue lak. A* fô vsa Villa-boa.
kó bányák.
Goisern , mvs az Ens alatt lévft
Aus. Trauni fertályban a' Goldap , fó, Burkus orsz. melly*
a' hason nevü tóból a' most
kam. s ó tisztséghez tartozik,
említett vsnál szakad , és
közel a'Hallstädti tóhoz,van
Ingurtschennél az Angerapkat. tempi. lu th.Orat oriuma,
ba folyik.
és Goisenburg nevü véra.
Goito , vs Lomb. Velen. Kirs. Goldbach, folyó Helvetziának
Appenzelli kant.
.
Mincio vize mellett.
Golconda , vagy a' Nizam Ki- Goldberg, ker.béli vs nem mesrály országa v. Decani Su- sze Katzbachtól, Sileziában,
Liegnitzi Hercz. 71.5 h. és
báh (Vice kir.) tart. innen6060 1. igen kelleraetes hesö Indiáb.a' Maratták tart.
lyen fekszik és Liegnitz uközött , Madras és Mysore
tán ezen Hercz. ben legszebb.
Angol Helyt.kal határos.KeA' pléb. tempi, a' luth ké, a*
resztül folya Godaverri fó,
Sz.Ferencz rendén lévoBarát
54190 mfd nagyságú , 61/2
toknak klastr.vagyon.Az ev.
mili. 1. kik Tellingeknek nederék oskoléjok ,' és a' Joveztetnek. Az orsz. részént
Tellinganából áll , részént hanniták rendjének egy
commenthursága. A' vs egy
a' régi Golconda tart.ból ,
hajdani igen gazdag arany
melly Daulatabadnak kel.
részét teszi, a' Tongebad- bányájától neveztetett ; a'
Spany. yiaszos föld , melly
da fó melléki Adoni Hercz.
Berarnak egy kis részébol, itten talaltatik csekély becsés a' hajdahi Mysori ker.böl. ben vagyon , jobban becsültetnek posztó mívei ,
Keletröl nagy pusztáji vannak ; szép erdeiben pedig ezekben • a' legjobb Sileziai posztó csináltatik,melly
sok hajó építtó fa vágatik.
külsó orsz. Hollandiai posztó
íogyémánt gödrei köztt különösen emlékezetesek a'Ko- helyett árultatik.Igennevezetes vizimive vagyon, a'Katzlur , Mongelgheri és Gondibachban szép pisztrángjai.
kottahiak. Az Mahom. Herczege független , N. Britan- Goldberg , kis vs 3 mfdnyire
nianak szovetségese vagy GGstrowtól , nagy halas tó
is inkább
szolgálatosa , mellett , Wendi ker. Mekcsak 14a lack Rupia (vagy lenburg-SchweriniHerc.174 1.
is 8 mill, taller) eszt. }bve- Goldberg , A' tengernél 8800
delme vagyon , 30000 gyalog lábnál magasabb hegyen
Raurisban , Bajor orsz.ban,
és 40000 lov. katonákot tart.
H ÜB. lex. II. DAR.
24

Salzachi ker. Arany erek- arany forint tese 3 fr» 1 1 xrt.
kel.
egy Hollandiai ,
raelly
Goldberg , 1. Goldhügel.
csak ezüst pénz
1 for. 8
Qoldeck , vár es helys. Bajor filler; egy birod. Arany foorsz. Salzachi ker. a' hegyes rint
3 for. Egy Rajnai atart. vagyon 29 b. és Szám- тапу forint Goldgülden
tartósága.
3 f. 7 xr. Rajnai Goldgulden
Goldene Aue , Rosenaue, igen
aranypénz , melly Aachenterraékény tájék Thüringiá- ben verettetett г~ 3f. i£ xr.
ban , Helmének hoszában , A' Szász tart.nyokban egy
Schwarzburgi Ker. északi
aranyforint == 1 taller 22 gar.
részén, Stolbergnek déli ré- б filler.
szén, Helmének az Unstrut- Goldingen Kuldiga , kis régi vs
ba való szakadásáig tart.
a' Vmdaui fónál Kurlandi
Goldene Gebirge , hajdani ne- Orosz Helyt. mint egy îooo
Vek a* Pistojai hegyeknek lak. közel rézhámorja vaugy neveztettek azigen nagy gyon.
termekenységtol ,
melly Goldkronach, kis vs Bajor orsz.
mindazonáltal a'favágások- ban, Maini ker. igen gaztól okozott északi szélnek dag, ezüst , réz , vas, kénszabad fuvásától kevésbé jó.
esö, piskolcz és üveg BáGoldenmark , klein Schlotten ,
nyával és serpentinkô ásásbánya helység Erdélyben,
sal nevezetes.
Gyula fejérvár Várm. Ma- Goldkrone , koronával jelelt
rosnak Ompay ágánál azO- pénz, hogy megkülömbözláhok' fö helye , széke a*
tessék a' Silberkronétol ,
bányász hivatalnak és ítéhajdan Europának soktart.
lö széknek. Arany, kénkó,
leginkább Francz. orsz. veés kéneso bányákkal.
rettettek és 1 aranynál keQoldenstein , Urod. és vs Mor- vesebbet értek.
va orsz. Olmützi ker. a' Goldlauten , falu Szász kir.
." Bard fónál, 's íPléb. 2Tem. Hennebergi Hercz. a' Laui urad. kastéllyal , 120 h. ter, és Goldbach fóknál 183
és 835 Ь
ház. 950 lak. kik favágásGoldenttein, kastélya' hajda- ból , pamutfonásból és élôdni Salzburgi Hercz. a' mosnek.
tani Salzachi ker. Bajor Goldscheur , falu nem messze
kir. nem messze a' fft vstól.
Rajnától a' Badeni N. Her.
Goldentraum, vs Queis vizéKinzig ker. 350 1. kik aranynél fe!. Lusatziában , 330 1.
mosásból élnek.
vászonszpvése- vagyon.
Goldsthal, Golittchthal ,. falu
Golderonach vs Cronuch vizé- Schwarzburg-Sondershausenél , Bayreuthi Her.ben, ni Hercz. Schwarza,és Massa
Bajor orsz.ban , hol a* vefók mellett, arany és ezüst
res Menus ered , hajdan aércz bányával.
rany bányáitól vette nevé- Golf, Golfo, minden jókora
zetét ; itt sok tobák .termélységü, ée kiterjedésü ömesztetik, 's bánya hiva- böl, így hívatik minden
tal van.
álló vizeknek szorulatja,
Goldflust , 1. Oppa.
és szükebb értelemben a»
Goldgülden , v. Goldgulden ,
öböl , melly utóhbi helyett
(Arany for.) arany pénz ,
ezen nevezet sokszor hasa~ai nap egy Hannoverai náltatik.
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Golf« de Gascogne , 1. Gascog15,22. Sion hegyétol fcsz.ra,
ni t enger.
feküdt; Jerusalem vsán kiGolfo de Jean és Jouan , Gour- vül. Azon tempJom, melly
jean , öböl a' Francz. Var Jerusalemben IV-dik s/,áoszt. St. Marguerite szig. és . zadban építtetett a' Jezu»
Garoupei foktól formáltatik. temetöje helyén ninesen ,
A' kôzép tengernek egy leg
mert ez a* Salamon temjobb és legbátrabb rêve.
ploma helyéhez közel van,
Golfa délia Rocca v. di Valineo, hol a' vesztö hely nemlehei¿ mértfdnyi hosszaságú , tett.
es 7 Fr. mfd szélességü ö- Golizschthal , 1. Goldsthal.
höl, Corsikának ny. részén , Gollanz , (5*0 <¡6' S5" É. Sz.
mellybe Rocca és Valinco 34° 58' 4o"K.H.) Nemes vs a'
fók omlanak.
Warsói volt Bombergi oszt.
Golfo de Salines , vs Guati- 96 h 597 keresztény , és 1 49
mala Mexicoi Audienciában
zs. lakos.kal és posztó szöész. Amerikai , Costa-Ricca vô mühelyekkel.
tart. , egy kikötö hellyel Göttenbach , falu Bajor orsz.
a' déli tengeren , kereskedSalzachi ker. igen gazdag
nek , ekárláttal, melly ten.
só bányával , mellynekköcsigától szedetik.
vei csövek által SchellenGolfo di Lia/попе v. Sagonc , bergre tétetnek.
nagy öböl Sagonénél , Cor Gollenberg, legmagasabb hegy
sikának ny. reszén , mellysánez Pomerániában , Cösben Liaraone fó ömlik.
lin , és Zanow között.
Golfo di l'enetia , L Adriai Göllersdorf , nemes jószág, é*
tenger.
mvs Ens alatt való AustriáGolfo di Ventilegne , öböl Cor- ban Manhardsberg alatt;
sicának déli partján, melly- fekvö negyedben, hason uenek Figari torony a' védje.
vü kis fónál egy tart.nyi
Golfstrom , nevezetes tenger tôrvényszékkel , pléb.val »
folyás a' Mexicoi öbölben ,
és 72 h.
ész. Amerícának hosszában, Golleschau , lengyelül Gollessuw , falu Austriai Sileziáegész a' Foundlandi zátoban , Tescheni ker. erôségnyig, mintegy 45 mfd szégel, kath. pléb. Iskol. evan.
les, 1 óra alatt 4 mfdet ha
Oratoriummal , 90 h. 680 1.
lad. Mivel a' földnek forgákik lengyelül beszélnek.
sától , és a' szünet nélkül
való kel. szelektöla' tenger Gollin , vs a' volt Varsói Kalivize ide tolódik; kel. Flori
schi.oszt. 270 1.
da, és Cuba sziget között Galling, régi mvs Bajor. orsz.
magának utat nyitván , az- bau , Salzachi ker. Salzarh
vize mellett , posta hivatalután Bahamai kanális által
lal , 600 1. és közel egy ne~
nagy sebességgel folyik. Ezen omlásnak vize 15 v. 20o
vezetes vízesettel; Sz^mtartóság székével.
Fahrenh. melegebb, mind
az Oceannak vize , és az Gölnicz t Hlinetz , bánya és
índigó kékségével külom- mvs Szepes Várm.ben , a'
IV. vagy is Hesryi jár.ban ,
böz , az Oceannak világos
hegyek köztt Gölnitz vizékékségétol.
Golgotha ', domb
Calvariae nél , Abaúj Vármegye hatálocus, hol Jezus megfeszít- ránál Zsakarcz mellett , Löcséhez 7 3/4 óra; a' Kápo»^
tetett Máth. 27. 33. Márk
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tafalvi urodalomhoz tarto- postaházzal, i кeres, bolttal.
zik. Lakosi romlott nyelvü
1708 eszt. XII. Károly itten
németek , kath. és evang.
verte meg a' Muszkákat.
kat. pléb. és tempi. , és ev. Golrath ,
igen vad és kipréd. és oratoriummal ; is>
etlen tér magas szirtok
pitálya , serháza , vendégközött felsö Stiriában , Brufogadója jeles; vas és réz
cki ker. délnyugotra Zellbányáji, hámori és malmài töL
Egy vas bányával.
nevezetesek.
Nem messze Ezen bányának érczei közt
tole egy 'várnak, vagy kas- veres üveg fö is találtatik.
, télynakomladékiláttatnak. Gols , Gallos, népes német
Lakosi vas drót kéezítéssel
mvs Sopron Várm. 1 kath.
és bányázással foglalatos- 's evang. tempi, bora, mivel
kodnak.
hamar elromlik , olcsón aQotlnow, vs Ihna mellett elö
dattatik.
Pomerániában, Burkus orsz. Goüen,nemes vsGolzénél al.LuRándoWi ker. 389 h. 2220 1.
satziában , Lukaui ker.ben
posztó szovéssel , pántlika 650 lak. termeszt dohányt,
fabr. kereskedéssel és réz- lent , gyümölcsöt ; vászonhámorral.
,
nal és marhával kereskedik.
Golltip ,
i4/3o//É. Sz. 37э Goitwa , Goltwänsk , ker. vs
29' 18" K.H.) vs Drewencz Orosz Poltava Helyt.
vize mellett , Varsói volt Goli-Jenikau , mvs Cseh orsz.
Bombergi oszt. 501 h. 1140 Czaslaui ker. 219 h. 1044 ker.
lák. gabonával,és fával ke- 30 Zsidó lak. postával , kat.
reskedik.
Pléb. és Csász. kir. dohány
Golo . fó Fr. Corsicai szig.
fabr.
melly Ino tóból jôvén , Ma- Goliow , falu és vadászház a'
riana megett a' Toskánai
Brandenburgi kôzép Marktengerbe ömlib.
ban, Lebusi keriil. honnét
Gologury, vs Gallicziában Zloa' Golzowai folyó és része
czowi ker. egy régi kastél- az Oderának neveztetik.
lyal , kath. és Görög eggy. Gomar, 1. Gemar.
Pléb. a' Zlota Lipa patak- Gombás , Tot falu Liptó Várm.
nál fekszik.
ben Vág vize mellett, FátGolbjero, koszál Cos szigetétól
ra hegyénél 989 kath. és 9
nem messze ; megvehetet- evang. lak. a' Lubosrhnai
lennek tartatik. Lakosi ha- völgyben üveg hutával.
lászatokat elvégezvén , fel- Gombice , kis vs a' Varsói volt
huzzák a' tetöre, hajóikat,
Bromberg oszt.
és íittyet hánynak.
Gombin , Ganbin , vs a' VarGolos , falu Török orsz.ban
sói volt oszt. 124 h. 1180 1.
egy öböl mellett Janjahi
mellyek közül 380 Zsidó,
tart. i kastéllyal , Görög posztó müvekkel.
Erseknek széke , a' kereske- Gambo , hajdan Habessiniához
dö poftékáknak rakodó he- tartozó tartomány.
lye , mellyek Asiai Török Gvmbs , mély völgy a' volt
orsz. és Egyiptomból hozalFr. Simploni oszt. mintegy
nak.
10 óra hosszú, és sok rete*
Golowtscha , kis helys. az Oket , füzeseket marha nerosz Mohilewi Helyt. Wavelésre foglal.
bitsch vize mellett 2 eggy. Gommeignice , vs franczia észatempl. íDominicanus klastr.
ki oszt. 167 h. 2929 1.

Gomera , (*8Э 30' E. Sz.) egy
a' Canariai szigetek közül,
nyug. Afrikában , Ferro és
Teneriffa sziget közt , igen
jó hason nevü réve vagyon,
gyümölcsöt , czukrot , bort,
gabonát , mézet , szarvas
marhákat, vadakat, tyukokat bóven terem. 7000 1.
Fö vsa Villa de Palr.-is.
Gommera, tartomÍTiv ' ajdan
a' Szász Kir. Ra.
Grófs.
gal 1807-ben Ves^dliához
kapcsoltatott , most Elbe
ozzt.ban hason nevü kantont tészen , fö helye
Gommern , vs Elbe mellett , 1
kastéllyal, 1 nemes udvarral , J73 ház. 1300 lak. kik
földmivelesböl , és 3 ország
vásárokból keresik élelmeket , vagyon még tobák fabrikája.
Gömör, régi mvs Gömör Várm.
ben Putnoki járásban , Sa
jó vize mellett. Ez alsó részét hasitja , 's azért Sajó
Gömör nevet is visel. Rosnyóhoz 3 1/2, Jolsvához 2.
Tornallyától 1/4 mfd. F. U.
Gerhard fam. Lakosi Magyarok, és többnyire evangelikusok tulajdon pléb.val.
's néhány kat.
Nevezetes
az itteni evang. Gymnasi
um , mellybe a' magyar
nyalvért is számOsan egybegyülnek ; jeles az Uraságnak kastélya , 's gondosan
mívelt cseresnyés kertje. E'
vshoz közel látni azon régi
várnak omladékit , mellytól nevét vette a' Vármegye.
Határja termékeny , rétjei
jók , fája elég, gyümölcsösei bövelkedök. A" lakosok
hires dohányt , sok káposztát \s dinnyét termesztenek ;
a' Sajón halásznak 's a* t.
Jtt született hires Ma
gyar Poetánk Gyöngyösi
Jstván ; Gömör Vármegyei
V* Ispány.

Gömör Vármegye , Comitatus
Gömöriensis , Gömörer Ge
spanschaft, Gömörszka Stolitze. Nevezetét vette Gö
mör várától. A' kis Hont
Várm.vel eggyesítetett, Ma
gyar ország Tíszán innensö
kerületében. Határos nap
kel.re Torna és Borsó 1 , délre Heves és Nógrád ; nyug.
ra Zólyom és Liptó ; ész.ra
Szepes Vármegyékkel. Lip
tó és Zólyom felöl a' Király
hegye , (Kralova HoraJ keríti. Nagysága 76 □ mfd.
hossza 10 , szélessége 6 mfd.
Fekvése hegyes és völgyes ,
kivált észak és napnyugot
felól ; egyéberánt térséges.
Hegyei között nevezetesek :
1} Poszaló hegye, Okszenberg, Polovetz , nagy ma
gas tetejével minden Rosnyói hegyek felett emelkedett, teteje kopasz , oldalai
külombféle élofákkal 's vadakkal gazdagok ; belsejéböl arany és ezüst ásattatik , 's azért a' bánya he
gyek kôzzé tartozik. 2) A'
fekete hegy , Schwarzen
berg , Cserna hora , Dobsina vsa mellett , nagyságával az elftbbivel vetekedik ;
kivül erdókkel és legeltetökkel hasznos ; belseje réz
és vas érczeket adogat. 3)
a' Murányi hegyek , Muranszke hory. A' Dopsinai
hegyek végezeténél ke/.dödvén kis Hont és Zólyom
Vármegyék' határiig nyúlnak Néhol meredek kosziklások , többnyire erdrikkel
gazdagok. 4} A' Pelsöczi
hegy Rosnyó és Csetnek körül , 1 mfdnyi hosszú , a'
koszikláktól, mint némelly
sôvénnyel
termé^zetesen.
korüivétetett. Tetöje résznyire kopas/, , résznyire erdös , oldalai fákkal bénñttek , legeltetôvel és rétek-
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rem ; fözelekjei , u. m- a*
Itel változók. Csalt három
Szilitzei borsó , mák , 's a'
uton juthatni reá. Több
ldssebb hegyei is erdökkel t. nevezetesek, a' kerti zöldés legelökkel megáldottat- ségi és fa gyümölcsei gazdagok. Borai Borsod Várm.
tak. Rettentö alkotásu Agteleki barlangjáról mar felöl meglehetösek és egés«zóllottunk. Folyói neveze- ségesek mint a' Ragályi,
Zubogyi, Keleméri borok.
tesebbek :
Garan vize a'
Legjelesebb termési a' vas,
Királyhegyi erdöben , Tergár nevü falu felett ered- méz , viasz , sajt 's t. ef. Az
itt való vas , (Dopsinai és
vén a' Dunába siet. ч) SaÎ'6 vize , a' Dopsinai hegyek- Csetneki) a' Diós-Gy örivel
>en külömbfele kutfökböl vetekedik. Vannak más kües kisded erekböl , kivált lombféle érezei és ásványi
Radovánál , eredvén , sok is , ú. m. a' magnetizált vas.
Mindennémü fákkal is gazpatakokkal egyesül, Gömör
vsán áltfoly és BorsodVárm. dag; a' Tisza fája legkülobe foly. 3) Rima vize , kis nösebb , vadakkal i* bövelHont Várm.ben ered , Já- kednek erdeji , és halakkal
uosinál Gömör Várm.be körákokkal vizei. Lakosinak
szönt , 's Lénártfalvánál száma .49632 , kik részszeSajóval egyesül. 4) Balog rént foldmívelésbfti , rész
vize : Hont Várm.ben ered
szerént vassal , mézzel , vivén , egész völgynek nevet asszal kereskedésbôl , rész
adván , ez is Lénártfalvá- szerént só és vas hordásból,
tiál Sajóba szakad. 5) Tu- bányászságból nyerekednefc,
rócz vize : a' kis Honti he- Legtöbbnyire Magyarok és
gyek köztt eredvén , a' Vár- Tótok , némellyek Ñémetek.
megyének némelly helysé- Legnagyobb számmal reí.
geit nedvesítvén , Runyá- kath. és evang. Vannak gönál , Putnok vsa felett Sa
rög hittiek is. 13 mvsokat,
jóval egyesül. 6) Caeremos- або falukat , 77 pusztákat
no , Torna Várm.ben , kü- számlál. Portáji 87, hozzálômbféle kutfökböl szár- )ok járultak kis Hont részémozván , 's Derne vizének röl 204/8« A' Rosnyói kat.
is neveztetvén Berzéte mel- Püspokséghez tartozik.
lett Sajóba foly. 7) Jolsva Gomron , I. Bender Abassí.
vi/.e , Murány hegyeibol e- Gomsawa , vs nem messzfr egy
redvén , Murány vizének is hason nevü fótól, a' Varsói
neveztetik , 's 4 mfdnyi fo- volt Bromberg oszt. 45 h.
lyása után Sajóba vegyül. 230 Iak.
8)Csetnek vize Cserna Leho- Gonare , sziget S. Domingóta felett eredvén , Csetnek nál nyug. Indiában , 7—8
és Pelsöcz felé * mtfdnyi mfd hosszú , de igen veszefutása ntán Sajóval eggyé delmes fovénytorlásokkal
lesz. Levegöje igen egéssé- korülvétetve ; édes víz nélges. Termékenysége térsé- kül szükölködik.
geîn jeles , kivált Balog völ- Göncz, Gincz, (48^ 31' E. Sz.)
gyén , és Sió mentében. A" régi mvs Abauj Várm.ben,
Rimaszombati kenyér hi
azon nevü jár.ban Hernád
res , h(!¿ryeiben a' raarha és vize mellett , Hidas Némejuh tartása
alkalmatos. thitol 1 1/4 óra. F. IL Gróf
Gabonája elegendö nem te- Csáky familia ; lak. Magy.
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kat. és réf. Régi dicsôségét gi hegytetôknél.,
feliegyzetteBombardiésTu- Gonesse > (48o ,59' É. Sz. 200 6'
róczy. Erdeje elegeudö, szö- K. H.) va a' Fr. Seine es
leji nagyok es jól termök ,
Oise oszt, 398 h. 2400 1.
országos vásári nevezetesek; Gonga , hajdan Habessiniához
sóval jó élô fold. Itt pré- tartozó tart. Dembeának
dikátorkodott Károlyi Gás- déli részén a' Nilus és Mapar, kinek bibliabeli for- leg mellett.
dítása oily becses , tiszta és Qonich , Gunich , Gheunie ,
kbnnyû magyarságáért. Az (41° 30' Ê. Sz.) erös vár, a'
itt való borral kereskedée Törölt Georgiáb'an , a' fekenevezetes.
.
te tengeren , nyáron lakatGondar, (12o 34' 30" E. Sz.
lan a* rosz levegö miatt ,
io' K. H.) fövs Habessiniatelen 8000 1. számlál.
ban, kôzép Afrikában , Ki- Gonjondz , ker. vs a' Bober vi
ra lynak s-zéke , nagy és né- zénél az Orosz Bialistolu
pes, béke idöben 80000 lak. Helyt. 1370 1.
vannak ; egy mély vólgy- Gönningen , falu Würtenbergi
ben a' Kahha és Angrab fókKirs. Rothenburgi ker. Tünál fekszik, nem szép, leg- birigennél 1З20 1. keresítcdik
több hizai alacsony agyag gyümólccsel , maggal, kengunyhók , gömbölyii szaldorrel , égett vizekkel és
ma tetökkel. A' királyi reitalokkal , mézzel 's t . ef.
sidentzia 4 emeletre va- Gönong- Ару , 1. Banda szige»
gyon , és igen messze ter- tek.
jedô, de tüz által nagyon Gonowitz. mvs also Stiriában,
megroncsolt épület , 30 lábCilli ker. Dráva mellett,
nyi magos fallal van kötöbb 100 h. 1 Pléb. 1 vám ,
rülvéve. A* vst mind Keés postaváltással. Ezentájresztények lakják. Vagynak nak hegyein legjobb vörös
Muhamedánok is; mintegy bor terem , mellyböl a' la1000 házakat foglal , tula'
kosok elég pénzt nyernek,
fón egy kis vsban ; igen
vagyon mineralis vize is ,
nagyon kereskednek.
és közel bányája. Tartozik
Gondnw , kis vs az Arroz vize
ezen mvs ègy hason nevü
mellett , a' francz. felsb Py- Urodalomhoz. "
renaei .oszt. 83 h.
Gonten, falu a' Helvetziai ApGondomar , helys. és föhelye penzeli kant. egy egésséegy Grofs. Gallit iai Kir.
ges kúttal.
Spanyol orsz. melly Alcun- Gonthar , Abyssiniában Afrina házhoz tartozott.
kában , királyi lakó vs.
Gondrecourt , vs Ornain mel- GönyO , nagy magyar falu
lett , a' Francz. Maas oszt.
Györ Várm.ben Gyor és Acs
300 h. és 11x0 lak.
között , van 1 kat. tempi.
GondmvHh , vs Mosel mellett, és igen szép vendégfogadóa' Francz. Meurthe oszt.ban
ja > a* Dunának partján sok
2io;h.
malmai , mellyek a' Duna
Gondrin , vs a' francz. Gers
kozepén duczokra vagynak
oszt.
aggatva , vagyon ezen felül
Gondscha , v. Kong , csak a' birka majorja, postahá/.a
nevérol isméretes tart. Hi- és kat. pléb. Birtokosa G.
gritziában , kel. Africában, Eszterházy»
Bambarra déli részein Kon- Gonío(ge,helys.egy szép várral.

szigetében Ostindiában.
eredeti háza a' haj dan úgy
neveztetett Mantuai Her- Garanto , vs nem messze Paterától Natoliában Asiában.
czegségben. 1796-ben azOlasz
Respublicához
kapcsolta- Goray , vs Lengyel orsz.ban,
Lublini Vajdaságban.
tott , azután a' Reveroi Mincio oszt.hoz Olasz Király- Gorbatow , új ker. vs Okának
jobb part ján,az Orosz Nischságban.
nei - Nowgorodi Helyt. a'
Gonzalvq , Lopez Gonzalva ,
Moskwai posta úton , haj
fok felsö Guiñeaban, ko¿ép
dan klastromos falu,i temp,
Afrikában.
mintegy 700' 1. kik szántóGontawa , vs a' Varsói volt
föld , és kert mívelésból ,
Bromberg oszt. 280 1.
hajókázásból , kotél, és háGoodmanchester , vs az Angliai
' ló csinálásból élnek.
Hutingtoni Grófs.
Goodwins , veszedelmes fovény Görbitz , falu Saale oszt. a'
volt Vestfáliai Kirs. koszén
torlások a'Kenti tart.nak kebányája vagyon. ~
letipartján Angliában , ez
es a' száraz fold közt, a' ha- Gorbitzhammer , vas hámor
Reusz-SchlaitzGrófok' tulajíók még is félelem nélkül
dona , kemenczékkel , eszt.
a' révben kikothetnek.
Goothob , (64o 10' É. Sz.J legként 1600 mázsa vas portérégibb DániaiColoniaGron- kákat készít.
Görchen , lengy. Miegska Gorlandban kikötö hellyel.
ka , vs a' Poseni Hercz. 219
Goplo , nagy tó Orosz Lengyel
orsz.ban Kalischi Vajdaságh. és 1230 1. birtokosa Here.
Sukovszky.
ban , hossza 5 , szelessége 1
míd. Ennek kózepében van Gordns , vs a' Fr. Vaucluse
ama kastély, mellyben Pooszt. 2810 !•
, '
piel Királyt, mint mond- Gordon, Guordon, (s$° 4.5' E.
•ják, az egerek megêtték.
Sz. 19° 6' K. H.) vs és most
Noc falutól , Kruschwizig,
ker.föhelye Fr.Lot oszt. Dora' Netze onnett legtöbb vidogne mellett egy tetón ,
zet nyer.
3700 1. gyapju és kender kéGöppingen, (270 1,5' 13" К. H.
szítményekkel , kalap fabr.
48° 41' -o" É. Sz.) szépen es
gabonával és vagó marhákrendesen épült vs a' Würkal kereskedik.
tembergi Kirs. Schorndor Goree v. Goedereede , (J4° 17'
É. Sz. 45Э K. H.) fr. sziget
fs ker. a' Vils mellett , 4160
1. savanyúvízzel , gyapju és
a' ko/.ép Senegambiának
fayence fabr. -diszeskedik.
partjain , kozép Afrikában
Gor , ország hajdan nagy Mo
a' zold foknál, csak az 1500
gol bir.ban, Asiában ; igen
toisnyi széles kanális, vagy
hegyës, azon nevü vssal.
tengerkar által választatik
Goraçot , vs Bengala orsz.bah
a' száraz földtöl , tulajdonOst-Indiában.
képen egy Vulcán eredetü
Goram , (4Э D. Sz. 1490 K. H.)
szikla, mellyen 1 vs, 1 kas
egy a'Moluki szigetek közül,
tély, és több erôségek fekGuineának déli rés/.én ,
szenek, magában terméketmellyel nagy kereskedést üz
len , de kereskedésre igen
igen termékeny és népes,
alkalmas , és a' természet13 mecsetei vagynak.
tôl igen jol erösitett , ezen
Gor'in, falu Hollandus kereskesziget a' Francziáknak , az
dö hely Celebes v. Macassar
Anglusoktól minden Coló» .
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niaikkal eggyütt Senegamman tart. meglehetös terLiaban igo4beo elvétetett,és
mékenységgel.
újra a' Francziáktól meg- Gori, ker. vs az Orosz Grusiniai Helyt. Kar mellett ,
öriztetett.
G'ürgeny, Orosz falu, Hunschiskat. ürmények lakják, kik
dorf, falu Erdély orsz. ban :
közt sokan gazdag JíereskeThorda Várm. hason nevü
dök , széke egy Érseknek.
fi>lyó viz mellett, Szász Re Goricsfn , falu Szala Várm.
gentöl a óra ; F. U. В. Вогben , Muraközi jár.ban Mu
nemisza , lakják Oláhok ,
ra vizénél , Csáktornyáhozí
vagyon egy görög eggyes.
óra. F.U.G. FesteticsGyörgy,
Pléb. és jó sóskútja.
lak. Horvátok , kat. tulajGörgeny , Sz. Imre Gurgin ,
don plébán. és dohány terpriv. mvs ugyan azon Várm.
mesztéssel.
és folyóvíz mellett, erdös Gorinchem , 1. Gorkum.
hegyek között ; Magyarok , Qôriseifen , falu a' LöwenbergNémetek és Oláhok lakják
Bunzlaui ker. Sileziában,
vagyon kat. ref. és gorög
298 h. és 2080 1. sok meszkö
egyes. tempi, egy Urodalmi
ásatik hegyeiben.
oskolája , sok ö'rlö malma, Göritz , vs a' Brandenburg! új
papiros és fayence fabr. a'
Markban , Sternbergi ker.
tája sóval nagyon bövelkeaz Odera vize mellett; 163
dik. Nevezetes itt B. Borh. 990 1.
nemisza kastélya is.
Gorka , vs a' Poseni Herczs.
Gorgier, urod. a' Neunburgi tó- Gorka , ország Asiában, melly
nál a'NeufchateliHerce.ben.
a' Hindostani Auhd és NeGorgona , Santa Margarita ,
pallal határos , egy hason
C43° 25' 46" É.- Sz. 27o 32'
nevü fö vassal.
55" K. H.) sziget kôzép ten- Görkau, 1. Jorkau.
geren« a' Toskánai Nagy Gorkum Gorinchem, (51° 49'
Her.gé , köre 2 mfd , csak 50" É. Sz. 220 38' 15" К- H.)
halászok lakják, kik s zard el
gyengén erösitettvs Lingéla fogásból élodnek.
nekMervébe való folyásánál,
Gorgona, kie Spanyol sziget
mellytôl 2 részre osztatik ,
a' Mar del-Zuron déli Ameegy Belgiom Orsz. déli Holrikánál, 4 mfdre fekszik a* landia tart. 1,398 h. és 4>97o
Popayan tart.tól , csupán 1. kik rozszsal t és vidrával ,
itt halásztatnak még gyön- mellyet Mervébe fognak ,
gyök a' déli tengerben.
keresfcednek, egyehány fabGorgonsola, vs Lombardia orsz. rikát is tartanak.
Görkwitz , falu Reusz-Schlaitz
ban , Trivultio Herc.gé.
Grofs. egy vas hámorja és
Gorgor a , hajdan emlékezetes
szekérkeno fözö helye va
fébziget a* Dembea tenger
északi partjain , a' Habessigyon.
niai tart. Dembeában ; hol Gorlice , vs Gallicziában , Jasa* Jesuiták a' 17. Században
lowi ker.
föhelyeket fundálták , és Görlitz, Herczegs. azután haegy gyönyörü templomot
sonló nevü korulet a' Szász
és klastromot építettek.
Királys. egy része a' felso
Gorgue , (la), vs Lys mellett, Lusátziának ezen kerületa'francz. északi oszt. 196 h.
nek fö városa
3020 1. és kenderszövö mu- Görlitz Gorolitium , (320 3g/
helyekkel
48" К. H. .51" 9' 8" É. Sz.)
Gorgue, sziget a' Persa Kera' Neisze mellett, 1098 h.
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8,200 1. 8. Tempi, mcllyek tepsk helyt. 125 Polgár » it
kbziil a' Sz. Péter еэ Pál
194 Zs. I.
Tempi, ió orgonával nagy Gorodischtsche , ker. vsa Julaharangokkal, és egy foldwa , és Kitscherleika fóknál
be ásott kápolnával diszes- az Orosz Pensa Helys. 1748
kedik, a' Sz. Kereszt Tern- férfi 1.
plomát nevezetessé tészi Gurodischttche , kis vs a' Dnei
azonSz. Sir, mellyet Eme- per mellett Kiow Oros»
rich Ferentz Polgár mester Helyt.
«.' Jerusálemi Kr. JéZus Sírr Gorodischtsche , Orlowi falu,
jának formájára csinálta- Niechegorod Orosz Helyt.
tott i48i Eszt. Itt vagyon a' 3000 1. kik kocsikat, Berliui
Fel. Lu&atziai Kir. Túdo» kéket , és czeruzát készit>
Társaság, egy konyvtárral tenek.
Mappák , é» rézmetszések Gorodnia, ker. vs Czernigóvs*
gyüjteménye, sok physicai Orosz Helyt.
es mineralogiai szerekkel , Qorodok , ker. vs PóIoczk,Orosz
Gymnasiummal, kózonsé- Helyt. Neschtscherda tónál.
ges konyvtárral ; 298 posz- Qörög Orjzdg , Graecia , eletósok lakják. Nevezetesek jénten kulömbözö , 's nem
benne , a* vászon , pántlika, egy nevü lakosokkal birt.
kalap, bôr, pipa fabr. se- A' leges legrégiebb Iakosi
lyem posztó és vászonnal voltanak a' Pelasgusok vagy
."való kereskedés. À' város- Pelasgiotok ; ezek utóbb
tól egy órányira fekszik a' Danausoknak neveztettek
el. Csak nem olly régjek
gránitos , és bazaltos Landsvoltak a' Hellenusok is, nem
Jtrone nevü hegy , melly
külómben az Achaeusok és
304 párisi lábnyi magas.
Argivusok is. A' Graikoi
Görmitz , Görms Achter vizétöl kérített kis sziget, tar- Gaekes nevü nép is régi volt
tozik a' Burkus Pomerániá- • lia a' Rómaiaknak , kik elehoz , az Usedomi ker. itt jétôl fogva e' névvel külömböztettek meg ezen orirósvaj és sajt csináltatik.
szág lakosit , tudósítását
Görnitz , Oelsnitznél , falu
számba vesszük. TulajdonS.záSz Kir. Voigtlaendi ker.
a' hasonló nevü fó vizben képen így neveztettek némelly Epirus , Akarnánia
gyöngyök találtatnak.
Gorny Glogow, 1. Felsö Glogau és Aetolia tartományinak
Iakosi ; ezek a' RómaiakGoro , Porto di Goro , Pó fónak karja által , a' melly hoz közelebb lévén okotadVelenczei öbölbe szakad , tanak nékik , hogy a' kórül
formált mocsáros tér , az belöl lévoket is így neveznék. Hasonlókép«n a' többi
Olasz Orsz. volt aleó Po
nevek is csak némelly laoszt.
.
&orocAntí>etz,(ss° 55' É. Sz.)ker. kosoknak voltak tulajdoni;
vs Klasmánál fekvö Wla
kozônségesek nem lettenek
dimir , Orosz helys. 2480 1. állandóúl az egy GrekusoBagaría , és szappan fabr. kén kívüi ; így íagadt a'
a' Gaeeia név ezen Országbarang öntö mühellyel ;
kereskedik lennel, borre! , ra. Helias , Achaea , Argus,
prémmel , halakkal , külö- Peloponesus bizonyos tartományoknak tulajdon nevé
nösen AstrachánnaL
CrofW« j ker. vs. «ta Oroez Wi
maradott. A' Graecia ki-

— ¿79 terjedett tágos értelemben
Malcensî, Phthiot , Dóríai»mind annyira > mennyire
Phokisi, Lokrisi , Tebèi és
a' görög nyelv hangzott ; 's
Boetiai népeknek. Az alígy magál)an foglalt minGörög nemzetségek a' Gö
den Aegumi és Jóniai tenrög Országnak különös megesmeTtetésében
fordúlnak
gerek köztt fekvö tartományokat , Macedoniát, Epielö ; nem külömben folyórust , kis Asiát is. Szoros
ik , hegyeik , városik 's t.
ef. is. Tetteit a' Historia ,
értelemben pedig határos
szokásit azArchaeologia tervoit keletre az Aegeumi
tengerrel
;' délre
a' kôzép
О
Д. íesztielo.Egyébként
'
- —O J
_ l.Graecia
—
tengerrel; nyúgotra a' Jó- Görög {enger, 1. Jóniai tenger.
pai tengerrel és Epirussal, Oz>ron , ts Mayenne Francz.
északra Epirussal és Maceoszt 330 h. és 3,020 1.
doniával. Graecia fö részei Gorredyh, Helys. egy Belgiom.
voltak : 1) Peloponesus, 2)
orbz. Geldria tart. 1070 b
~' Romaiaktól
"
Achaia a'
vé Goretti, megeröftitett Spanyol
Sziget la Plata fónak del i
tettetése szerént,a' maiLiAmericáb tengerbe való szavadia,'s régi tulajdonkép
kadásánál.
való Hellas,3) Thessalia. Peloponesus Pomponius Mela Got revod,vs AinsFr.oszt.2050 l.
és Plinius szerént e' 6 ré- Gorsny, Kaukaziai Nép. Orosz
szekre osztatott : Arhája , védelem alatt , melly 20,000
lovas sereget felállíthat , él
vagy régi Aigialos , Argolis,
márha , és ló nevelésbol ,
Lakonika , Messenia , Elis
és Arkadía Hellashoz tarés rablásból.
toztak Megaris , Attika , Gärttchachhof ; Faluk Lagenfurtnál, Karinthában ; vaBoetia , Paokis , Lokris 1
gyon aczél , és vas fabr.
Doris , Aetolia, és Akarnia.
Tessalia Strabó és Ptolo- Gortschitt , fö Carinthiában ,
ered Hüttenberg felelt, és
maeus szerént e' 4 részekbol
Osterwitznél a' Gurkba szaállott : Thetialiotis , Phthiotis , Pelasgiotis,
és Hestiäo
0.~^,~.
—
kad.
tis. Herodotus' tanúságasze- Gortyne, hajdan nevezetes vs
jént annyi fö nemzetségek
Candía, v. Creta szigetéb
kôzép tengerb. a' Messaria
ezámláltattak Graeciában ,
lapály kezdetén , most csak
a' hány nyelviárások uralkodtak ; t. i : az Aeoliai, Do- felséges düledékeket mutat,
mellyek egy kis tónál fekriai , Attikai , és Jóniai. Az
szenek , melly tó a' régi
Aeoliai volt a' HellenusokLethének tartatik.
nak kozonséges nyelvek tulajdonképen : a' Doriai en- Gört, hajdan mégherczegít*
tett Grófság vala , melly
nek elfajzata volt. Az Aeo
belsö Austriához tartozott,
liai nyelvnek Pelasgusival
EszakraTolmain kel. az Idoszvevegyülése szülte a' ré
riani föld és Karniolia ,
gi Attikait ; ettöl pedig eldélre hasonlóképen Kar
í*ajzott a' Jóniai. Az Amniolia és a' Montffilconi ker»
ÍhiktyoniTanácsban követNyug. a' Velen' zei Friaul ,
ezö 12. nemzetségeknek
va#y inkább a' Judri fó viz
volt székek és szavok : Jó
voílak határi, de az 1807
niai , Dolop . ( utóbb Per10-diki 9-beri egyezés sze
naeb , Thessaliai , Aeniani
rént ülasz országjioz кар
titóbb Oetaei )
Magneti,

— 3öo —
esoltatott , es a* Passeriano
K. H.) eros v. Zuid Beveland Szig. a' Srhenge v. az
oszt. egyesitetett. Az 1809diki Bécsi békeség ólta IIOoster Scheldének еду szalyriához tartozott ; hires az
kadásában , melly el egy
igen jó fehér és vörös bo- kanális által Öszve foly ,
ráról , melly nagyobb mér- egye. Belgiom Ors'z. 900 h.
tékben mind gabona te-, 4 Temp. 3710 1. kikötö helrem , vagyon ]ó gyümöl- lyel , még is vászon szövö
cse és olaja. Lóban , és öés sofözö mívei vagynak,
kórben szükséget szenved, kereskedik gabonával sóde annál több kecskéje va
val 's t. ef.
gyon. A' selyem mivelés- Gds, Goes , hegy a' Beirai Porben nagyon fáradoznak. A'
tugallaiTart.mellynek mint
Nyugoti határit ezen Таг1500 1. vagynak.
jtom.nak
— 1- nagyobb
4.1 reszmt az Goschen,vs Maszachuszetsbayí
Isonzo fó vize tészi. A' laLabad tart.ban, a' frigyes
kosi , majd 100,000 a' KorStatusokban esz. Amerikánióliától Isonzoig tótosan ban.
beszélnek , túl a' folyón Goschütz, szabad Nemes urod.
már tót, és kevert Olasz,
Sileziában Wartenbergi ker.
és Franczia nyélvet. A' va2 □ mfd. téçrel , és 5000 1.
gyonosabbak Olaszúl , és
Reichenbach Grofé.
Németül is beszélnek , min- Qoschütt , helys. 36 h. 260 1,
den lakosi ezen Tartományitt vagynak selyem , posznak Pápiüták , kormányoztó , papiros fabr. és réz
tatott egy Tart. Kapitányhámor.
Gôschwitz, falu Szász Wei mar i
tól i a' fo vsa
Görz Goritia, (31p 8' 30" К.
Herczegs. Lobedánál bányájiból murvás kövek fejH. 45° 51* 30" E. Sz.) roszúL épült házokkal , két tetnek nevezetes itten egy
f& részekre oszlik ; a' régi barlang , ez belöl mindég
felsö vsra- kis
eröseg- csepeg,és verhenyeges szürgel egy hegyen és az Ison- ke mesze vagyon.
zoi téren , — az alsó vsra Goseck , falu Saale vizénél a*
melly újabb amannál , 95,5
Thüringi ker. egy kis várh. és 12000 1. Az érseki' ral, melly hajdan a' Szász
Temp, kívül vagynak még
Pfalz Grófok széke vala,
9 Klabt. Temp, és 9 KápolThürnigiában itt legjobb
náji, egy Gymnasiuma és
bór terem.
Lyceuma. Földmivelö tú- Goslar , ker. az Okeri oszt. a'
dós társasága, Normalisa,
volt Vestfaliai Királys. maArcadiai Társas. bor , és se
gában foglalja egy részét
lyem mívei , viaszgyertya
a' Hildesheimi Hercz. a'
és pálinka fabr.
Wolfenbütteli Harz ker. a'
Gorzagna , vs Piemontban ,
hajdani birod. vst GosBormida fónál , Szardinia
lart ; határos Délre Einbek , és Osterodéval Kel.
Orsz.ban.
Gürzke , Ns vs Brandenburg!
Halberstadt
és
Braunközep Markban , г 10 h. és
schweigi ker. Esz. Braunés 560 1. kik töbnyire sinschweigi ker. Ny. Hildes
dely csinállók.
heim ker. : tere x6 8>Aoo □
Gßs , Goes ,v. Ter Goes (57°
mfd. és O 807) 50,524 1. kik
30' 18" E. Sz. 210 37' 16"
töbnyire Evang. egyes kath.

es Zsid. keverve ; 2 v«t , 4
vs a' Poseni Herczs. 89 b.
xrivst, 115 falut és pusztát 6n kereszt : 296 Zs. 1. Pa
számlál , mellyek mind ösz- piros malommal. ,
■ve 11 kant. és 91 kôzsége- Gospich, (44o 33' E- Sz. 330
"k;et foglalnak.
4* i¿» K. H.) vs Horvát
Orsz. a' Károlyvári Hatá*
Gujlar Goslaria, (¿W 54' 27"
É. Sz. 270 59/ 6" K. П.) vs
örzö Regimentben ott fek
és f& helye ezen her. és egy
szik a' Likaui Regiment
bason nevü kant. Harz
6r eerege, vagyon 126 h.
elött a' Ramrael hegynek
400 Polgár 1. 1 Iskolája l
tbvénél fekszik , vizét GoKath. Pléb. 1 puskaporo»
seböl veszi , melly keresztül tornya.
folyja. Magas fallal , sok Gosport, v« Southampton Anr
tornyokkal , és száraz sánglus Grófs. egy erösitett
czokkal yagyon körül véve,
révvel Portsmouthnak elvan 6 kapuja rendetlenül,
lenében , hajósok \ és kézmivesek lakják ; zömök
és roszúl épült utszáji göroszlopi vannak a' kereskebék és szükek , és nyomorúllúl kovel ki rakva 1052
dö hajóknak kikottetésekrek
vas öntö mühelye, és teng.
sindellyel fedett háza , és
ispitálja is vagyon háború
és
keresz. és 40 Zsirlo,
1. 4*Luth. 1 Kat. Tempi. Ne- idôben igen eleven.
vezetes az elsök közül a' Gotsau , fö helye egy ker. a'
Gothicus Cathed. regisége ,
Sz. Gallen kant Helwetziáritka festései , és rajban jókora nagyságu , és
zolati miatt , nevelö intétaplalatú hely , 2430 l.nagy
zeteken kivül vagyon itten
általjárás , vászon , és paa'
Frankenbergi
Leány
mut fabr. vásárjai is va gyKlast. és a' Neuwerk Leány
nak.
Klast. egy Leány Iskolával, Gosselies, vs Jemappe Francz.
hozzá tartozó Tempi. Jeoszt. 2870 1.
lesek az épületek közül , a' Göstadt, Göstädtel , Josephstäd
Worth a' piaczon , 8 NéJöhstädt, Bánya vs Szász Kimet Cbászárok* álló oszlorálys. Annabergnél , az Erzpoival , egy Császári Vár
gebirgi ker. v 199 h. »,270,
d'ùl»dékjei , a' Pénzverô ház
1. Bányázásial ; vassal és.
a' Veits kapunál,a' fogház
csipkével kereskedík.
*s t. m. vagynak ezen kivül Gostenhof, 1. Nürnberg.
1 polsrári. 1 leányi 2nemze- Gostinin , vs a' Warsói volt
ti 's szabad Iskolája, a' Lak.
oszt. 1 vámmal,és 500 1.
élelmeiket gálicz és hamu Gostyn , Vs a' Poseni Hercz.
éjretés , dará , tobák , li
200 h. 1030 1. és gyólcsf
queur , ércz , réz fabr. 6n
szovése vagyon,
kénko ásás , serfôzés , ga- Gösz , hajdan Sz. Benedsk
renden levo Apácza klast.
bona kereskedés által szerzik. A' Város széke volt az
vala , fel. Striaban , Bruki
al - Praefectusriak , a' Polker. nem mesze Leobentól,
gári Itélô tbrvényseéknek
1782 , II. Joseph Csász. casa' többi ker. hatalmassászálta, Püspbkséggé változgoknak , és egy Bánya hitatta.utóbb mindazonáltal
Vatalnak.
a' Sekaui Püsp. eg-yesitetett.
Goslew , 1. Eupatoria.
Mostan Csász. Urod. Az úQoslina , Murovana , Nemes
)abb idökhen nevezetessé,

tétte" Buonaparte Franczia
denstein Hercz. Residentzia
Gener. 1797 esiL ottan levö
áll. Vagyon 1336 h. és 1 1500
Fftszállása , es hogy ott kez1. i Gymnasiuma Falusi
dödott. а' >béke kötes melly
Mester-Seminariuma , sza17 Apr. Leoben ben alá is ira- bad rajzoló háza , a' Vártott 5 esztendei háboru u- ban pénz mesterségek,ésTermésztetiek gyüjlemenyei ,
tán.
Göstnitz , mvs Pleisse vizénél , konyvtára 50000 kötetekkel,
Szász - Gothai Altenburgi és hasznos gyapjú, pamut,
Herczs. van gyapju fabr.
bör, porczellán, vászon, keGdsiweinstein , mvs Bajor Maiményitô , pántlika, tóbák ,
ni ker. nevezetes egy szikla papirosszônyegés festékfabr.
üregtöl, csud. keptöl melyEggyik külsö vsában egy
hez nagy búcsu járások
kies helyen van a' Herczegí
törtennek, a' "számtarto hi- Friedrichsthal nevü mula
vatalak helye.
to kastély , udvari kert
Gosiyn , vs a' Warsói oszt. 510 és közel hozzá egy , hegylak.
tetön (Schneebergen) a'HerGotht , S/.ász Herczegs. áll czegi égész torony.
a' Gothai Herczs.böl melly Gotha - Elbe , Gotha - Elf,
a' Gleichen Gnofs.nak hozzá folyó
Svecziábán ,
tuesendö résszel együtt 28 □
lajdonképen a' Wenertavámfdön 91000 1. foglal. 2)
nak kifolyása, Gothetiburga' Leipczig nyugoti részén
nál a' Kattegatba omlik ;
fekvö Altenburgi Herczeg- Trollhattánál nagy vizzuhaség' nagyohb reszeböl, 2.5 ijrS
násokat képez.
□ mfdön 8,5000 I. 3) Egy Got ha ¡and , Gothland , v. a'
részébñl a' Henneberg—The
Gothusok országa, igy hivamar oszt. melly 1 \ßQmid.
tik a* Gothusoktól, kik azt
és 2600 1. számlál , az egész
regenten birták , SvecziáfÖldezine tehát54 3/4 mfd ,
nak, egész délírésze , a' kel.
es az egész nepessége 178600
és Esz. tenger között és egy
lélek. Hegyei Inselberg, es
részét kôzépének is magában
Schneekopf. Folyóvizei : Ge
foglalja, nagysága 191З □
ra Nesse, Werra, Unstrut,
mfd 1,454000 lak. sok halas
Ilm , Leine , Hörsei, Apfel
tavai vannak u. m. Wener,
stadt, 's t. m. Termései :
Dalbo , Wetter , Roven 's a*
gabona, kender, gyümölcs,
t. sok fóvize u. m. Mótala,
fa , azéna, ánis, sáfrán, ló,
Staeng , Gotha - Elf, 's t. ef.
rad, tollas állatok, halak,
vas , timsó , gabona, takaraczél , vas , épitô , malom,
mány , tölygfa, fôzelék'sa'
mészes, 'köszörü , és pa
t. Marha tartása nagy hala,
la kövek ,
kristály, korákja teknyös bék^ja bösegszén '& t. ef. Jövedelmei
ben. Eloszlik a' keleti, délï
l,3ooooofof.katonasága 2500
és nyugoti Gothiatartomáember. Köteles seeedelme
nyokra.
volt Rajnai szôvetség' fenn- Gothenburg, Götheborg , Svetartására i»oo ember. A'fö
cziai orsz. kapitányság. Ny*
vsa
Gothalandban kel. tenger
Got/га , (.50O 57/ 4// E. Sz. 28o
mellett, álf Götheborgs, é$
22' .38" K. H. ) Leine vize
Baehus -Laenbfil , 86 rofdemellett fekszik , egy he?yken 116670 1. számlál; fp vsa
nek «öveben, mellyeu Frie Gothenburg , (.57o 42' 4" E, Sz4

»9° 37' 37" К. H. ) megerftkevéa haznÖ, az errang, itsített a! Gotha-Elfen, Stokten 1 tempi, és tanuló házok
liolm után legnevezetesebb vagyon.
Köttetnek ïtten
Svecziában, noo h. 20000 бок sapkák , és- kapczák
1. i jó kiketövel , 's3révvel; gyapjúból.
ezéke i Püspöknek , Ostin- Qottesgab , gz. kir. bánya vs
-«liai társaságnak, Gymna- Cseh oraz. Ellbogeni ker. a'
' siumnak , ée több tanuló
Schwarzwasser kútfejénél,
130 h. és 1520 1. kik sok csipintézeteknek , a' Kir. tudós
társaságnak; vagynaktöbb kéket készittenek , ásatik
külsö vsai, mellyeket a* vas ércz (melly között Maneskö) réz és ezüst , ércz ,
lakosok kertjeik által ékeevés czin ércz is. Nem mes«íttenek, 4 hajó épito helye;
posztó, szönyeg, selyem, sze a* vstól ásatik turfa ,
tábla égetésre és szoba fütpamut , viaszos vászon ,
tükör és tobák fabr. Festö, tésre, itt' olly hideg vagyon,
halzsir egetö , czukor fözö, hogy csak kevés hetekig mavasöntö mühelyei , nagy radhatnak a* szobák fütetlenül csak fü , és semminéhering fogása , 250 tulajdon
hajóji , mellyek által ke- mü gabona sera terem.
Gottethautbund , egy a' 3 oszt.
reskedés üzettetik.
közül Helvetziai GraubünGothini , Tacitus bizonysága
den Kant. 28 mfd. hosszú 20
szerént Marcomannusok hâ
mfd. széles 27360 1. kik néta meget't lakott népségSiléziában és Lengyel ország- met nyelven kivül, keverfc
olasz és deák nyelvet beszélban.
nek , többnyire réf. keresk.
Gothland, I. Göthaland.
marhával , gyümölcs. Fö
Gothland, Gottland, Svecziai
sziget a' kel. tengeren és
helye Chur.
orsz. kapitányság a' kel. Qöttinga, régentén ezen nem
Göthaland partjain , foglal rég független vólt Herczegs.
magában 24 Svéd □ mfdön
a' Braunschweig Lüneburg!
31290 1. termesztései : kar- Herczs. uradalma alatt a*
niol , fôvény, és más kövek, Kalenbergi Herczegséghez
tölffy hárs , tápláló fúvek, tartozott, de 1802 birodalmi
birkák , vadak , halak , 's Hercz.gre emeltetett, ésa'
t. ef. Föhelye Visby.
birodal. gyülésénél voksot
Qotschsdorf, falu felsö Lusatziis nyert , 1807 a* Vestfáliai
ában , Bunzeni ker. 1 egéskir. eggyeeíttetett a* vólt
séges kuttal.
Leinei oszt, egy különös ker.
Gottalengo , vs a' Lomb. ■ Vel.
állított , délrol a* Heiligen
Kir. a' volt Mella oszt. 2,500
stadt , Eschwage, és a' volt
lak.
Casseliker.,,kef. a' Cassel és
Göttersdorf, falu Cseh orsz. SaaHöxter ker. Esz.ról Eimbeki
tr.i I<er. hol sok fa edény
ker, Nyug. az Osterodi, Dukészíttetik.
derstadti és Höxteri ker. haGöttersdorf, 1. Fugger.
táros. »807 3o 28/ioóQmfd
Gottesoerg, vska felsö Sileziálészen 7,503,5 l.számlált több*
ban , Schweidnitz^ Herczs,
nyire mind luth, 's csak keGróf Hochberg tulajdona ,
ves ka1;h. ref. és zsídók, van
's 249 h. 2060 1. vannak kö7 vsa , 6 mvsa , 199 faluja
szén gödrei , es szikla töres
mellyek 160 közsegre osztatezüst után, melly még is
nak. FÖ vea

- 384 Vötting*, ( £i° 31' .58" É. Sz.
maradott kastély Schlesz27° 35' 2" К. H.) egy csatorwignál a' Stey fótól keríttetett szigeten , hajdan Holna mellett, melly Uj Leinéstein-Gottorf Herczeg' lakja
nek neveztetik. 969 ház. és
vala, most a' Schleszwigí
8060 lâk. 3részre osztatikaz
6 - uj és Masch vera,sáncczal
Helytartóé.
vétetik körül, melly egy- Gottow , falu Brandenburg!
kôzép Markbán, Lukenwalszersmind kiés sétáló helyet
mühellyel ,
szolgáltat , 4 kapuja va- di ker. vas
melly a' 30 —4° heteki^targyori a' vs nagyobb részént
szépen vagyon építve, széles
tó Campagne alatt hetenként 160 mázsa készitetlen,
's egyenes utszáji 3 piacza 3
és öntött vasat,48—72 mázsa
lut» 1 reí", 1 kat. tempi. 1
szálvasat> 15—16 más szerispitálya, és 1 Universitása,
szám vasat készit , vagycm
melly a'boldogabb idökben
1000 — 1200 tanuloktól is
itt' egy Spanyol birka malátogattatott, jeles a' 200000
jorság.
darabból állo kónyvtárja , Gottschee , Hotzschevie vagy
pénzes kamaráia, gazdag
Chotzschevie , kis város
Muzeumja 1 modellás cabinagy kastéllyal Karnioliánetje, szép füvész kertje , ban, melly AuerspergiHercz.
csillagvisgállo tornya, Chegek' tulajdona. Föhelye egy
Grófs.nak, mellyhez még az
miai laboratoriuma , teres
szôlôhàza kir. tudós, társ. 1
öszvedült Friedrichs-Steine
theol. és i philosophiai Sekastély, és több pléb. tárminariuma's a' t. Találtatoznak , ezen Urodal. 1623
tik itt még 1 deák és 1 leGrófs.ra emeltetett ; a' kö
ány iskola. 1 német Rendirül fekvô táj WindischeMarknak hivatik, népessége
commenthurság , régi fegyver-háza és mas jeles épüle44ooo-re megy , "régi törött
tek ; a' lak. 2 nagy posztó
német nyelvet bezélnek ; ölfabr. vászon 's kapcza sötözetek és tulajdonságaik a'
vesek tobák,'s dohány fabr.
többi Karnioloktól külömés 8 szappanfozô müvekben
böz, sokfa, és fazékas munföld miveléssel.marhatartás- kát készittenek , sok gyólcsot szönek , hajdan Olasz
sal élelem természtéssel 's
gyümölcsöket Austriáb¿ és
a' t. foglalatoskodnak. Kereskedések hasznos.
Magyar orsz.ban árultanak.
Gottsgab , Bánya helys. Bajor
Gottland, I. Gothland.
Gottleube , his bánya vs a* ha- orsz.ban Maini ker. Fichtel
hegyénRaab fó mellett, vasson nevü íonál Szász Kirs.
mive vagyon.
Meiszeni ker. 410 1. és jó vas
Göttweih , Gottwich igen szép
mühelyekkel.
Gotthlieben, helys. egy vár a'
BenedictinusApátság az Ens
Helvetziai Thurgau Kant.
alatt Austr. a' Bécsi erdö
Rhenusnak Unter Tóbavafelett lévó negyedben , "feklo kifolyásánál.
ázik 's egy magas hegyteGofio, Kirs., Nigricziában ko
tön; nevezetes a' konyvtázép AfrikábanNigernek jobb
ra 's termézetes gyüjteménye. A' Duna felé gyönyörü
partján , ott a' hol azon tó
kilátása vagyon. Ezen AGuinskala szigetet kerít ,
patsághoz tartozóChronicon
délról Tombuktútól.
Gottorf, régi jó karban meg
Gottwicense melly a' kozép
idö-
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idobéli Diplomática és föld
6o—-70 szentély dolgOzik; Mis
esmértetés véget igen becses
12000 kád agyagföldböl,(erthajdani Apáturától Bessel
kére mintegy 100000 for.)
Gottfriedtöl készittetett.
i 1/2 mil.forintára pipát kéGützenbruck , fó a' Moeeli Fr*
szittenek.Kereskedése nagy>
oszt. hires az üvegbányája,
mivel miuden kereskedö
melly Meiseíthallal naponHolland, Zeeland és ész.
ként 2300 óraüveget készit.
Franc, orsz. hajók ezen keGöttendorf, kast. és mvs Auresztül ал Ysselböl а' Merstriában Ens alat a' Bécsi webe mennek.
Erdö felett lévô fertályb. Goudelour', Г Cuddalore.
Battyányi Hercz. birtoka. Goule , (la) Keskeny völgya'
Göttendorf, kast. és urod. Ens
Francz. Ardechi oszt. emléfó mellett Austriában Traukezetes azon nagy le gouffre
ni fer. az Oedt Grófoké.
de la goule nevü ôrvényrôl »
Goualiar , Goualeor , tart. és mellybe a* viz a' hegyekröl
vs hajdani nagy Mogol bir.
ömlik , es több zuhanások
Gangesen innen Asiában.
után a' fold alatt elvész> és
Gouanare , jól épült vs Terra- egynéhany fold alatt való
fermának Venezuela tartom.
l'olyásai utánArbrükenel isSpanyol déli Amerikdban.
métt elöjön.
12300 lak.kal kik marha Goudhurst, mvsKent Grófs. Annevelésboi élnek.
gliában , posztó mühellyel.
Gouave , le grand Gouave , Gouletta ,
iszapos kikötö
helys. és hajdani Franczia Tunisnál Barbariában. A'
gyarmat, egy nagy öbölnek
tenger kôzepén fekvö Schikdéli partján, mellynek nyukerly v. Schikley erôség mugotirésze S.Domingóig ter- lató helyek a' Tunisikeresjed. Ezen öbölnek ész. partkedöknek.
ján volt egy más Francz. Goumel , 1. Gumel.
Colónia% és kikötß, mellyet Gourdon, 1. Gordon¿
a' külombozésértPetit-Gou- Gour/eant 1. Golfo de Jean,
avénak hivnak.
Gourin , vs Francz. Morbihan
Gouda, Ter Gouw, (51o 50'
oszt. 3230 i.
■
¿1" É. Sz. 22o 20' ,54"K.H.) Gournay, (49° V? E. Sz. 19o 8'
vs az eggy. Belgiom orsz.
K. H. ) kis vs Epte viznél , a<
déli Hollandiában a' Guewe Francz. also Seinei oszt. 385
Rajnai
csatornának va- h. 2.540 1. gyapjú és Ьбг fabr,
ló befolyásánál, melly a' vs
keresedik vajjal , és sajttab
körül, és általa', Ysselbe Qourock , helys. déli Skotziáfoly; 3974 h. és Ï1720 lak.
nak Renfrewi Grófs. közel
A' Sz, János tempi, a' nagy
Greenokhez , esméretes jó
orgonáia, és üveg festéséi révvel.
által magát külömbözteti , Goussainville , falu a' Francz.
mellyeket Crabbeth testvéSeine és Oise oszt. Crouls vize
rek készitettek. Emlékezemellett , 133 ház. és csipkai
tesek á' Canaison készlilt fabr.
csatornájimellyek által ke- Govatdovite, Gowasdier Wasvés orá alatt az egész köy
ser Govasgrie , Erdélyben ,
viz alá téiethetik; vannak
Hunyad Várm.ben, és jár.
itten válognák való földek,
ban , Kaczanaj hegyen intéglakemenczék , és 280 pinen , kosziklák köztt fekvö
pa fabr. hol mindegyikben
tájék, és patak, hat kir,
HÜB« LEX. II. JDAJb
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fotáplálásokat a' marha
Kamarához tartozó vasbanevelésból nyerik fö helye
nyúkkal.
Qi.warctow , nemes vs a* volt
a' hason nevü falu 12 h. és
széke az országi Drostának.
lirakói oszt. 87 h.
Gotorte , legtermékenyebb tá- Grabach , falu
Karinthiájak közül, a' kozép Skoteiai ban Dráva mellett, van 116
házok. 2 aczél mühelye és
Berthi Gróf's. Tay mellett
¿jyonyórüen raiveltetik , és
1 ón-ontoje.
;fa ültetésekkel gyümölrsps Graben, vs és hivatal a' Francz..
Ikertekkel, és mulato báz.akal. Hajnai oszt.
'kal tele vannak kellemes Grabenhof , Kölni Jószág kel.
Burkus orsz. Tapiani ker. a*
virányai.
nagy Fridrich ároknál keQnyaz , l. Gojaz.
Guio, Goí.zo , Ganlos , sziget
menyitó fahr.
jó hikötövel Maltánál a' Grabern , Kraber , ravs 174 h.
kôzép tengeren Comino szi
Cseh orsz. Leutmericzi ker.
get' ész. nyugoti részén
1 kath. tempi, fotáplálások
2 mfd hosszii, 5/4 mfd s/.éles a' lak. a'fonásban, földmi13200 1. viz nélkül nem szüvelésben és komló termeszkolküdik , külömben termétésben áll.
keny gabonában füzelék- Gtabftld, darabTart. melly a*
Hennebergi
ben, gazdag vágo marhában • herczegitett
is. Kíizepén fekszik Gozo kis
Gróf's. és Römhöldi Grófs.
vár (36o i'É. Sz. 3i°46' ¿o" határitól egész Königshofi
K. H.) melly 1798 eszt.tölaz
várig , és Haszbergig terjed,
éssok falukat magában íogAnglusoktól öriztetik.
Guio , kis tórük sziget Candi- lal , annyit tesz
mind
ában , jó kiketóvel.
Grafenfeld (Grófifdld), miGrao/ Rey nette, keleti oszt.Iya vel , ez elött a' Henne
íó reménység fokának Afribergi Grofoktól a' Császár
nevében igazgattatott , ukában , a' nagy Hal íó a'
Tarka , a' Bambosés Zuutóbb örökösen tölek meg
re hesyek válavztják kel.
nyeretétt.
a' Kaiferektöl; a' Comtus GroAow,vsaMeklenburg-Schveíó a' Gamka v. Oroszlány
rini Wenden Herczs. Elbe
fó , ésNieusVveld hegyei vamellett, 28.5 h. 2,500!. és egy
las/.tják nyug. a' Zwellenvárral , melly a' N. Herczeg
dajtt és Stellenbosch , és
özvegyinek lakjáúl renPlettenbergi
Landmark
detletett , tobák és gyapjú
oszt.októl. A.' nagy Tafelfabr. kozelhozzá van timsó
hegy a' Karri hegy északról
gunyhó.
a' Bosjesmanni Hottentot- Grabow , vs a' volt Warsói ,
táktól. Délre a' tençerrel
Ka lisch oszt. 135 h. 550 1.
httáros. A' közep hossza
vas mühelyekkel.
mintegy 250, szélessége ,60 Grabow, kis helys. Pomerámfd. Fold szine tehat 40000
niaban , melly Gutzminnál
□ mfd, mellyet mintegy 700
eredvén , Rügenwaldénál a'
nemzetség , a' Nomadáknak
Wipperbe szakad sok lazanemelakja. Nagy^része ezen
czokatés pisztrángokatszolker.nek lakatlan, a'KaíFerek gáltat.
és Bosjesmannoknak béüié- Grabuwice , Grabow iec , vs a'
seik miatt : az egész osztály
Warsói volt Lublini oszt.
szerzödö Joszágokból áll , Graçay , vs Foison fónál , a'

Fr. Cher oszt. 78 h. es моо L
Grace , 1. Grasse.
Orach, Craag, his helys. Moselnál, a' Fr. Rajna és Mo
sel oszt. itt a' legjobb Moseli bor terem.
ßr acias a dios, vs és fob, Hon
duras tart. Mexicoban, ész.
Amerikában; vannak szántó
földjei , és marha gulyáji,
ezomszédságában
Iaknak
a' Musquitok.
Graciosa, Azori, Portugal! iához tartozó sziget, Afrikának nyug. partján, foldje
kimondhatatlan termékeny
mert raita minden , a' mi
másutt nagy szorgalommal
neveltetik , magától no, 20
□ m id nagy, 7320 1. kik 2
helységen kivül elszortbirtokokban élnek , mellyek
mindazáltal olly küzelegymásnál vannak , hogy a'
társaságos
öszvejövetelek
пега gátoltatik. Fö helye
Santa Cruz.
G'aciosa, Canáriai lakatlan
sziget. Ny. Africánál , 3 mfd
hosszú és 1 mfd széles.
Gradaccio , legmagasabb hegy
Corsikában , mellynek allyán a' Golo , és több fóvízek erednek.
Gradaz , határ vár a' tyindi
Karnioliai ker.ben.
Gradisca, hajdan meg herczegitett Grófs. Karnioliai
N. Hercz. Austriához tartozik, közvetetlen orsz. dona
tio vala , és tartozott haj
dan az Eckenbergi házhoz ,
mellynek fiága 1717-ben
János , Kristiánnal kihalt.
Mellyre ezen Grófs. Althan
Mihaly Grófra jutott volna,
de mear is az uralkodóháznál maradott , és a' Görtzi
orsz. Igazgató egysz.ersmind
Gradiscának k^pilánya vala. 1807. |b Novembertöl
a' Passeriano oszt. hoz kopcsoltatott, Illiricumban ;
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i8i5töl fogva a' tenger parti
Austriai tart számláltatik,
a' megerösitett узка.
Gradisca , fekszik az Isonzo
vi'zénél , van 1 Püspüke, és
Gymnasiuma; hajdan volt
egy határ vár Italia eilen,
h. 2З00 1.
Gradisca , 1. Alt-Gradisca , és
Berbir.
»
Gradischte , Gradistye , falu
tótorsz. Péterváradi katonai vidékben Bossut fonal
a' Bador - Rewiczai erdö tö^
vében, 102 h.és tula jdon Pléb.
Gradistye, török vs Serviában,
Duna mellett.
Graditak, ker vs az OroszPoltava Helyt. Dniepr mellet.
Grado , (A5° 39' 55" E. Sz. 31»
3' 36" K. H.) vs a' hasonló
nevü dombon VeLKir. a'volt
Adriai tenger oszt. 600 h.
2170 1. hajdan a' Patriarchatus szeke vala , melly
1450-ben Velenczébe általtétetett.
Oradas , a' Mathesisban 360dik része minden körnek ,
melly megint 60 minutákra , mindszinte ez6o secundákra osztatik. Azért a' Geographiában az^o gradusa a*
hosszaságnak , az 50-dik ré
sze az Aequatornak az elsö
Meridianustól. A' 40 grad.
a' szélességnek vagy a' Polus magasságának, a' 40-dik
része egy képzelt körnek,
melly az állóhelyünk közepétôl a' Polusokonáltal, ал
jEquatortól méjgyen :
Graecia, a' mostani Görögerszág, tégasabb- értelemben
az öt tartomanyok , t. i.
Makdonia, Albania , Thessalia, L'ivadia , és Morea félsziícete. Eszakra Bulgariával , Serviával , és "Dalmatziávab nyug. ra a' Velenr/ei
tendero1, ollel , és a' Jóniai
tencrerrel, délre a' kozép tengerrel, és keletr.e' az Archi
45*

Eeïagusezat, 4s Romaniával
atárosak , 's mostan mind
a* török birod.hoz tartoznak. A' l'.eletre fekvö Archipelaguszi szigetekfcel.eggyütt 2214 □ mf'dön i,9 гоооо
1. számlálnak. A' török Császárok ezen felosztást Öt fñ
tart.okra, kivévén megis a'
szigeteket megtartották ,
adván nékik uj török nevezetehet , 's mindeniket kissebb ker.kre részelvén. Igy
osztatott a' 4 u. m. Tripolicza, Egripo- Jamina, és Salónichi Basaságokra. Találtattak itten egykor nevezfetes régiségek , mellyeket a'
tudós utázók íeirtanak, de
azután a'jelesebbek részént
Olasz Francz. és Angol országokba elhordattak , ré
szént a' képeket gyülölö törököktöl elrontattak. A' mostani utazó tehát nem gyönyörködhetik ezen oktató ré
giségek szemlélésében, mel
lyeket a' régiebb Görögök
oily dicsekedve említik irásaikban.— Ezen tart.ok' termékei : a' pamut , gabona,
olaj, korinthek, bucér, selyem, karmazin festék, méz,
viasz. s t. ef.
Xjraecia ,(regi)l. Görög ország.
Graedig, falu Bajor orsz. Salzachi ker. vas müvekkel. Márvány fürészel;'s lövö glyóbis.
készítéssel.
Graefr.n , falu mellynek közös
birtokosi a' Szász-Gothai N.
Hercz. és Schvarzburg-SondershauseniHercz. 1 13 h.óóol.
kereskedik fenyökorommal.
Graefanau ,
nagy
helység
Schvarzburg - Rudolstadt!
Herczs, Ilm fónál szép halastavakkal.
G'ruefenburg, vs Bajor orsz, Rezat ker. 142 h; 990 1. gabona,
és gyümölcs termesztése ,
jó eerfözöje Itelft és számtartosagá van.
Grae/endorf , mvs Austriában,

alsó Ensíker.ben, felsö Bécsi erdö fertályban egy Plébániával 's 73 h.
Graefenhain , falu a' Gothai
Herczegs. Georgenthalnál ,
123 h. ,54o 1. Bányai , és köfejlügödrei. vannak.
Gratifenhaynchen , Haynchen
Prusszus Wittenberg! ker.
Halle , és Wittenberg között
161 h. 1000 1. komló, és dohány term, és gyolcs szóvesé vagyon.
Graefenthal , vs a' Coburgi N.
Herczs. Saalfeldnél, hegyektöl korülvétetve , a' Zepten
vizénél 184 h. 1010 1. és egy
Wespenstein nevü, régi varral , vannak itt szép üveg
huták aczél , és vas mühelyek réz hámorok ésgyánta
fozések.
Groefentonna , Tonna,
5'
. 16" É.Sz. 28° 23' 16" К.Н!)
helys. a' Gothai Hefczs. Ton
na mellett, 245 h. 1000 1. és
i kis várral.
Graefunverth , Kreusz fónál
fekvö vsBajor orsz.nakMain
ker.ben 89 h. 's 700 1.
Graefrath , vs a' volt Bergi
Rajna oszt. selyem fabrikával.
Graen, Koneit, vsazArabiai,
Hedschar tart. 10000 1. kikötövel, gyöngy fogással, és
halászattal.
Grafenhaag , 1. Haag.
Grafagnana , 1. Carfagnana.
Grafenau , vs Bajor orsz.ban
alsó Duna ker.ben Sag fó
nál 380 lak.kal.
Grafentiein , Holstein, Augustenburgi Hercz. nek kastélja
Schleszvigi Herczegségben
melette van egy mezo vs ,
a' tájékban szép agyag ta- '
láltatik.
Grafenwerd, mvs Austriában,
alsó Ensi ker, alsó Manhardhegyi fertályb. Közel Kamp
fóna'k
a' Dunába való
szakadásanál egy Plébániával , 's noh.vagyon sáfrány

termesrtése.
egy 19 régi France. Grán,
Grafton , vs Angol Northamp
ré'/.ént Mark mérték szeton Grófs.ban, hon nan Lord rént , mint az olôbbenî
Fitzroy a' Graftoni Herczegi
Gros vagyKönting(egy Latczimet viseli.
nak negyedrésze ). Drag
Grafton , Grófs. észak Amerî- ramme 10 Grammbúl álló
kai szabad társaságnak New
mérték, hasonló 2, 's 3/3
Hamshire tart.ban , térsége
Kóntinghez. Hectogramme
190 □ mfd 1.3470 lak. Itt taloo Grammból álló mérték
láltatnak azugy nevezetfeegyenlö 31/4 Uuciával. Kyjér hegyek, a' Mooshelok
logramme
100 Grammi,
itt erednek Merimak, Ama- mérték egyenlb 2fonttal,'s
riscoggin , 's Saco fó vizek.
majd 6 Kóntinggel. MyriaA' Belseje még isméretlen ,
gramme 10000 Grammbot
álló mérték 20 1/2 font, (neföhelye Haverhill, 's Ply
veztetett ez ennek elotte
mouth.
Grafton , 1. Bashi szigetek.
Centibarnak). Dicigramme
Gragnano , kir. koronajószág- Grammnak tizedrésze,majd
hoz tartozandó vs Nápol or2 gránt teêz. Centigram
szágnak tulsó Herczegs.ben
me loo része egyGrammnak
5080 lak. posztó fabrikával,
majd \f¿ gráu. Milligram
's gyümölcs termesztéssel.
me ezeredik része egy gram
Grais¡vaudan , ennek elötte.Fr. il ak«* 1/50 grán.
orsz. tart.nya , melly majd Gram.'/wnt , Geersberge , Gealsó Delphinatushof tarto- rardimontium , (¿o° 46' E.
ïott, mostlserre oszt. egyik Sz. 21a 31' K. H.) egy Belgyiom kir. Flandria tart.
része.
Denden fónál 5950 1. Do
Grain, Greitz, Szász ország',
Voigtlandban jól épült vs hány , tobák, 's vászonkeGräszlitz fónak Elster vizé- feskedéssel , ezen fóvízelbe való omlésénélj hegyek, osztja a' vst a' felsô , 's al
's érdok kbzf t; kies vólgy ben só vsra , találtatik itt még
fekszik az öregebik Reusz egy ispitaly 's Pléb.
Herczeg birtoka. Vagyon itt Gramont, Gers vs Francz. oszt,
ban Arroz fó vizénél. ..
egy jó deák oskola , egy okGranzbaine ,
tató , 's Predikátorokat ké- Grampius ,
pezô Seminarium , árva . hegy régi Scotziában , ny.
ról kelre terjedvén a' he
háza , több materia szövö
gyen tulsó Scotusokat az
müve, 2 FejedelmiPalota, a'
innensöktöl elválasztá; hajfelsö fekszik egy koszílilás
hegyen, az alsó pediga'vs- dan a' Scotusok és Pictusok köztt határ volt. Edban , 1768-tól fogva egy arodalom alatt állanak , va- dig hatott Agrícola hadával az írók tanúsága ezegyon benne ¿66 h. 6190 1.
Grallia, Piemontnak vsa 2580 L
rént.
Gamal, város 1840 1. Franczia G rampound, hegyen épült mvs
Cornwal Gróf.ban AngliáLot oszt.ban,
Grammatstätten , mvs Rottel ban két küldottjei vannab a' Parlam.
vizénél Austriában Ens alatt, alsó Mühlfertályban, Gramzow , mvs némelly vsi
szabadságokkal Ukermarkegésséges forrással.
ban két tavak mellett, 146
Gramme . a* mértéknek egyeh. 1080 1. mellyek közt egy
sége Francz. orsz.ban mint-
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Francz. gyarmat van, a' dohány termesztés nagy divatban vagyon.
Granáis mertéknek neme,
melly leginkább a' Patikákban vagyon szokásban,
20 része egy Skrupulnak v.
60 része egy Köntingnek,
ísápolyban Grano apró , v.
váltó pénzt , melly 0U3 ify
Siciliai szigetbenpedigcsak
1 2J5 félpénzt ér.
Gran, 1. Garam.
Gran , 1. Esztergom.
Grana , fóvíz Piemontban
Carignán mellett Po vizébe
fülyGranada , Felsö Andalüsia ,
Spanyol ors/.nak tart.nya
mellyet , nyug.ról Sevilla ,
kelröl Murcia délrol a' középtenger határoz , Ante
quera birtokával ; jfoglal
magába 58oGmfdön's 681.300
lak. kik a' Mauroknak maradéki. Hegyes ugyan de
még is termékeny gabonája , bora, selyme , függéje,
dinnyéje , gránátja , hyacintusa , vasa, faolaja,
gránátalmája , czitroma ,
narancsa, mondolája , jó»zagúmákja, gubacsa,lenje , kendere , soja, méze , 's
viasza bôségben vagyon.
Selyemmel nagy kereskedést üz , találtatnak még
itt tiïbb meleg ferdök 's egésséges források , raárvány bányák , más ásványok a' part mentében vannak a' tengeri tolvajok ei
len több vígyázó tornyai ;
fo vsa
>
Granada, nagy, hires, 's jeles vs a* tart.nak belsö részében , igen gyön37örü tájékban Sierra Nevada hecry
tôvénél, két halmon épült,
mellyeket az aranyhordó
Darro , 's ezüstet tarto Xenil , vagy Genii moss ; ke■riilete 2 mf d 1 2000 h. és .52350

lak. 24 templom.kal , ezek
közt legnevezeteseb a' káptalani templom kápolnáva 1,
mellybe Catholicus Ferdi
nand 's Isabella feleségének,
kik ezen országot elfoglalták, I. Philipp vejeknek 's
a' feleségének tetemei nyugosznak ; vannak itt 1,3 íspitályok,Kir.KanczeIIária egy
Érseknek lakhelye,alkalmas
Universitás , fö asszonyságoknak közgyülekezöhelye,
selyem és papiros fabr. Királyi salétromf'ôzô ház 's a't.
Ezen nagy vsnak , mellyen
ennek elötte 20 kapuk valának, köfalai már nagyobb
részre öszvedültek. A' régi
vsnak igen keskeny lejtös ,
.'s rosszúl épült útszáji
az új
városnak
pedig
tôbb-szép, széles útszáji, 's
jól épült házai vagynak ,
mellyek közt több jeles közönseges épületek találtat
nak, jegyzést érdemel itt
az Alhambra , régi, jól
megtartatott Maurus Királyoknak Palotája, nagy mo
hos kosziklán áll's erös torony formálja a' bémenetelt. A' elso udvar, 150 láb.
hosz. 's 90 láb. Szél. fejér
márványtáblákkal vagyon
kirakva , legnevezetesebb
ezek köztt az úgy nevezett
oroszlány udvar 140 szép
márvány oszloppal általjában szépen ki vagyon ékesítve;igy neveztetett egy ott
lévô medenczétôl , mellynek általméroje 6 láb. 's
12 oros/.lán veszi körül. Az
alsó szálákban több kútforrások találtatnak.
Ezen
pompás épületben tôbbféle
ritkaságok, 's több Poetai-»
fennírások találtatnak Arabs nyelvben. Ezen palotának általellenébe ugyan azon régi Maurus Királyoknak mulato Xeneralifének

- 3t/. ïieveetetett kastélja ,
ikidolgozfatik.
fen bájoló hegyes fekvés- Grand Lemps, helység Francz.
en több kertékkel, kútIser oszt;. 1680 1. kereskedik
-forrésokkal, 's mulató ergabonával.
•dövel.
Grand Lieu , v- S, Philibert de
Granada , északi Amerikának Gwud Lie.u , helys. Fran, also
Mexikoi Nicaragua tart.
Loire oszt. 20301. A' Grand
riyában , vs a' hatlal bövel- Lieui tónak térsele 15000
kedö Nicaragua tónak naphold fold; keriilete 10 Fr.
nyugoti partján; nagy ke- raid, mellyben igen sok fa*
Teskedéstüz.
találtatik.
Granará , kis ve , Irlandiai Grand Lacé, vs Francz. Sarthe
Longford Grófs.ban Lein- oszt. 372 h. 's 2040 1. •*
eler tart.ban, egy igen 1er- Grand Naviglio, hajókázható
mékeny tájékban, nagy vámesterséges fó Lomb. Veszon vásárokkal.
lenc.zei Kirs. melly Ticino
Granasttow , Granaszdorf, vs fótól Mediolanuniig hua' Szepesi 16 vsoknak egyike
zattatott , 's Pavia mellet
' Pilchovhoz és Krempach- magát vele öszvecsatolja.
hoz nem messze , Lôcsétôl Grandola , vs PortugallLának
9 1/2 ora a' Gallicziába viEstremadura tart ban 800
vo uton. F. U. Kir. kama- h. Gyümölcs, 's bor termeszra, a' Lublói Urod.hoz tar- téssel, ezen helytöl neve/.tozik ; lak. elegyesNém. és tetik a' közellevö hegy SiTótok.
erra de Grandola.
Grancey en Montagne , vagy le Grandpré, vs Air fóviznél Fr.
Chatel , vagy sur Г Ource,
Ardennes oszt.ban 274 h.
vs Francz. aranydombi osztr 13,50 1. azon kaszállóktól
ban. Till fónál 147 h. 690
mellyekben fekszik, nevezlak.
tetik.
Grand, fó viz Michigani tó- Grandson, Gransee , Grandisonál ész. Amerikában.
num , csekély vs Helvelz.
Grand, Helység Francz. VasVaatland kantonban , Jura
gau oszt. 150 h. 's szegfabtôvébe , Neuburgi- tónak rérikával.
szén , egy révvel és várral,
Grand- Bourg, Scilagnac, vs Creitt Burgundiai merész Káusi Francz. oszt. 2^30 1.
rolv gyözettetett meg a'
Grandchamp , falu Morbihan
Helvet.ák által.
Francz. oszt. 4310 1. 's bor Grand Vaux , szép völgy Fr.
termesztéssel.
Jura oszt. sok nema siketek
Grandcamp , falu Calvados Fr.
találtatnak itt.
ost.t. 110 h. itt több félsze- Grandvillar* , Granw'iller , ve
güszók (Pleuronectes ) foFrancz. felsö Raina oszt.
gatattnak. .
Grandville , Granville , (4fto <¡o'
Grandcour, vs Helvetz. Frey16" É. Sz< 160 3' 45" K.H.)
burgi kant. , közel a' Neufvs a' Fr. csatornaoszt ban.
chatelli tóhoz.
kósziklás félsziget en , melly
Grande- Kameni , kis Török szia'szárazzalcsak egy keskeny
get Candía mellett.
tengerbe nyuló fold által
Grand-Gallargues , 1. Gallar- „kapr.soltatik öszve.ihato ví¿
gues.
itt nem találtatik ; vagyon
■ Grandhome , Eklézsia kÔzép
benne eïy tá^as révpart ,
Skótzia Aberdon Grófs.ban, haiókázó oskola, haioépítóhol festoércz találtatik, 's
hely ostreaysiga Kartkalt

kózt, egy 8255 láb. m ajeros
ïiôsziklai fovéftytorláson ,
hegy tulsó Abruzzó tart.
van tökehal fogásaNewfoudban , Aquila mellett , Ná
land fei« 's jeles' kereskedése a' Francz. szigetekkel 's
poly orsz.ban
Amerikai letelepedésekkel. Gransee , vs közep Branden
burg!
Markban ,
Rup54i°
GrandvilUers , vs Oise Francz. " pini ker. ben 282 h. i860 1.
Gyapjú , 's vászon takáoszt. 1630 1. juhtenyészetcsokkal.
tel , 's gyapju fabr.val.
Grange , falu déli Skotzia' Gransee , I. Grandson.
napnyugoti Lothian Gróf- G r anion , 1. Grandson.
ságában, kószén bányákkal, Grantham, vs Angol Huntingdoni Grófságban, 4800 1. 's
'e só aknával.
Grange , vár hátulsó Pomerászabad oskolával.
niában , Grabo fónál, több Gianville, I. Grandville.
kôzellévô jószágokkalPode- Granweiller , 1. Grandvillars.
Grao helys. Spanyol Valen
vills Grófhoz tartozik.
cia tartom.ban , kikötöhelGranges, helys. Fran. Doubs
lyel , és, kikcitótorokkal.
oszt.
Granico, fó Natoliában , Aei- Graf, Grau, igy neveztetik
általjában minden fonak
ában , mellynél elöször gyöde leginkább Rhodanusnak
zedelmeskedett N. Sándor
tengeri torkolatja.
a' Persákon , Ida hegyénél
ered , és Marmora tengerbe Graslitz , Greszl , Grecklis. ,
Greszlitz, Gräslein, bánya
szakad.
vs 601 h. 3570 1., Chehorsz.
Granitz, Grenitz , Granowiban Ellnbogeni ker.ben Zvocza, mvs Szepes Várm.ben,
da fónál rézbányákkal , VeKárpát aljai jár.ban , Gölenczeiréz öntessel , drót
mör Várm. határán; Kumalommal , muzsikaiszer ,
bachtól nem messze, Locsé's gyapjufabrikával, itt sok
töl 5 óra , F. ,U. a' Szepesi
vakolatréz készítetik , az
Püspök. Lak. Ném. és Tótok.
asszonyok csipkiét kötnek
kath. tulajdon pléb. temp,
mal , és 77 evang.kal.
egy kath. Plébániával.
Granna , vs Bug fónál, Orosz Gräsowetz , ker. vs az Orosz
Bialystok Helyt.
Wologda Helyt. sok gyolGrano , réz pénz , Nápoly orsz.
csot szö , és fest.
Grasse , (la) (43o 39' 19" É. Sz.
ban ér 1 xt.
24° 35' 9" K. H.) vs, 's ker.
Grano, 1. Gran.
fôhely Francz. Var oszt.
Gran- Para , fó Braziliában ,
12000 1. ègy halomnak ladéli Amerikában, ennek epulásán az úgy nevezetAllötte Tocantinesnek nevezpesi tavon fekszik , találtetett , Maranon fó' déli
tatik itt selyem , 's olaj
karjának felvétetése után
viseli azon nevet, honnan
mivelés ,
viasz fejéritô,
sappan golyobis hajkenöcs,
a' tengerbe folyik.
jószagú viz , îs alabastrom
Grans , vs Spanyol orsz. Arragonia tart.ban , Ribagorfabrika , ésjól erôsitetrévza Grófs.ban, Essera, 's Isapart; kereskedik.
cenna fók ¿jszvefolyásánál. Grasse Çla) vs Francz. Aude
Grans , falu Francz. Rhone
oszt. 233 h. 1120I. bor, 'sotorkolati oszt. 1740 1. itt ilaj termesztéssel , gyapjú
gen jó olaj készítetik.
fabr.val, vashámorral.
Gran Sano, Appeni hegyek- Gratiosa , 1. Graciosa,

Gratwein , mvs Steier orsz.
Grätzi ker.ben kozel Mura
fóhoz egy kath. PlébAniával, kor^iyékében szürkemárvány találtatik , több
mint 9 > 1.
Gran, Novohradun, 1. Cseh
G rat/, en.
G dti , Graecium, ("47° 4' 13"
É. Si. 333 5' 45" К. НЛ fô
vs Sliriában , Grätzi ker.
Mura melleft kellemes vidéken , a' tengernél 220 Bécsi öllel magasabban fekszik , i jen egésséges , és termékenv éghajlat alatt ,
Graetznek vana'külsft vsokkal eggyütt 2630 h. , mintegy 3,5000 lakosa köre több
1 1/2 ném. mfdnél ; fallal, és.
sánczokkal vagyon körül
véve, б kapuji vagynak.
Egy s/.ép fedett kalmár boltokkal tele rakott hiddal ,
mellyböl Semptember 12kén 1Яхз-Ьап Murának rettenetes áradása által 2 hold
elszakasztatott , kapcsoltatik öszve a' Mur kütsö va
sal , egy ujabb idökben
épült nyilt hid által pedig
az ugy neveztetett Gries
külsö vssaK A' Salt, és Pál
kapuja közt emelkedik fei
azon go ölnyimagasSchloszberg , mellynak épülete
régtôl a' nagy gonosztévök fogházául használtatott, de a' Bécsibéke után
1810 a' Francz. által minden eroségei elrontattak ,
csak a' Sz. Tamás tornya,
2160 mázsás harangjával,
melly naponkéat reggel 7
¿rakor, délben , ée estve
meghúzattatik , kéméltetett meg. Most találtatik
ezen hegyen még egy tüztorony. Az épületek nagyobb részént , meílyek
többnyire 3 , 4 emeletüek ,
kastélyokhoz hasonlítnak.
Pompa , és szépség emlúke-

zetessé tészik , a' Cathed*
ral is templom hátulján álló
II. Ferdinand Császár téme
lo helyét, ki azelsö Hitvesével , Maria-Annával és az
elsö szülottével , János Károllyal itten temettetett. Az
üj tanácsház, melly 1807ben készült , ékesíti ren
des egyeztetésével és porapájával a' föpiaczot : homlokának ellenéberi áll az elso Saknál a' szép rezes 's tekervényes Sz. Háromságoszlopa. A'többi épületek közt
nagy tekintetüek , az orsz.
vara, mellyben a' Guberniumnak széke vagyon, az
orsz. háza , a* hadiCancellária, a'Convictus ésBibliotheca épületei , a' fegyvertár , a* vs játszósziné,
egy Redutszálával , a* Polgári és katonai Ispitály.
A' külsö vsai közülkitetszenek a' népes Mur, és az
u} szép Jacomini kis vs; az
utóbbiban van a* legnagyobb piacz egész Grätzben, nagy ékessége az érczböl készült Mária oszlopa,
a'díszei közt kitünik az Alié,
melly a' vs árkával egy
rendben menvén , a' Jakomini kül. vsból a' Sack kapuig vezet, 960 vad gesztenyefából vagyon , és a,' vsi
néptôl igen gyakor látogattatik ; hasonlóképen szép
a' hársfa Alléje , melly a'
kocsiuton a'JakominiGleistorfi utszából egész a' Sack
kapuig terjed. A' vs széke,
minden Polg. föhatalmaknak , és Generál-Comman*
donak , melly nem csák Stiria, és harinthiának, hanem
az Ens alatt levo Austriának is f-arancsol ; a' Sekaui Püspöknek , és fö pos
ta hívatalnak, A' vsnak va
gyon 22 temploma , 's ká-r
polnája, mellyek közttleg

szebb a* Misericor. szerzeté ; ezenkívül még i Franciscanus , Dominicanus' is
i Minorita , i Erzsébet 's 1
Ursulin. Apatza klastroma,
mellyek közül az elsö , beteg fejér-személyeknek ápolgatásával a' másika реdig , ugyan ezen nemnek
nevelésével foglalatoskodik , még ezen felül találtatik benne nemes kisasszonyokaak szerzete is.
A' tudománybéli Intézetekhez tartozik a' jól elrendelt
Lyceum , Gymnasium fo
nemzeti oskolaj a'Papiházzal öszve kapcsolt Császári Convictus , természeti
kincseknek gyüjteménye ,
egy közönseges, több mint
60000 darabból álló könyvesház, mellyek köztt több
ritka munkák találtatnak.
Azon úgy nevezett Joanneum , mellyet Föherczeg János 18И eszt. fundált , 's az
orsz. Rendjei elöraozditottak , egy köny vtárral , ter
mészeti kincseknek , mesterség-míveknék , ritkaságoknak , 's remek példáknak , gyüjtemenyével.
Chemia, Botania , Mineralogia, Astronomía' oktatóival. A' jóltévó Intézethez
számláltatnak már azon
felebb eloszámlált betegházak , az orííltek 's betegek' haía , Polgári IspLtály
katonai neveló ház. Külömbözö polgári mesterségeken kívül van még itt egy
aczél, 's vas, egy czicz , 's
karton fabrika, melly esztendöt áítal 12000 erñbert
foglalatoskodtat.
Selyem
posztó, 's bor, fabr. az úgy
nevezetSehafzahli szeg-míihely, csat, 's láncz fabr., abban a' szegek faragtatnak ,
ebben a' lánczkarikák hideg vasból metszetnekerö-

mívek által , mellyeknek
feltalálója Smidt nevü órás. Vagyon itt még egy
salétrom fozóház , 3 papi
ros malom, 5 konyváros,¿
nyomtatómühely , i újság
író , puskapor malmokkal,
's tobb jeles kereskedö házakkal , 's népes országos
vátárral mellynek mindegyike marha vásárral kezdôiik tartatik itt mégegyúgy nevezett hajvásár is Sz.
András napján , a' kereskedésenagy, mellyet nagyon
elömozdit a' kozelléVó Mu
ra vúe 's így a' lakosok jólbirják magokat.
Grätz , keríteLlen vs Austriai
Siléziában , Troppaui ker.
ben 's ugyan ezen nevü Herczegségben , Möhra víznek
,}obb partján. 49» 5.4' ész.
szélesség alatt, 50 h. és320
1. kik a'- Sileziai-Morva beszédmódot követik; találtatik itt egy urasági kastély , szép fáczán-kert , egy
kath. Pléb., lövöldözö hely
's Ispitály. A' csekély földmívelésen kivül a' lakosok
posztó csinálással , szôvéssel , len 's gyapjú fonással,
favágással , 's méhtartással
1 í'oglalatoskodnak.
Gratt Grodiisko , nemes vs Poseni nagy Herczegs.ben 328
h. 's 270Э 1. posztó , takács,
's serfözö házakkal, ennek
elötte a' Warsói Herczs.
Poseni oszt.hoz tartozott.
Grâtzèerg, mecrlehetös magos»
ságúhegy Liegnitzi Herczs.
Siléziában , ennek tetején
állott ennekelötte egy jól
megerosítettet vár , mel
lyet épített elso Fridrik
Hercz. 1473 eszt. dé a' 30
eszt.tartó háborúban egészlen felduladott. Ezen hegynek tovében áll most egy
szépen épiilt kastély, melly
Gróf Frankenburgi házhoz

— 395
tartozik.
,
ratten , Buquoi Grófsághoz
tartozó ve Cseh orsz.ban ,
Budveisi ker.ben.
\iätterftld , 3 mfd hosszú, és
3/4 mfd-széles térség Mura
vizénél; Slajer orsz.nak Grätzi ker.ben , Fernitzi mezönek: áltn.ltillenében, a' kiizepét kivévén termékeny.
jrâtzi krrültt , Stájer orsz.nak
ker.te , mellyet északra Mu
ra vize ,
észak - keletre
a'Bruki ker.kel, Magyar ország , kel.délre Mura vize ,
délr&l a* Marburgi ker.,
nyug.rcl pedig a' Judenburgi ker. határozza. Térsége
îoo \J<i □ mfdet , 6 vst 30
mvst 976 ftlukat, 56335 h. 's
294828 1. 8zámlált(i?io7). Következendö í'ó vizek találtatnak benne: Mura, Száva , Rába , Laufnitz , Feis
tritz , Ritschein Lungvitz,
Schwarza, és Kainak. Legmagasabb hegyei Wechsel,
és Schökel.
Grau , 1 "Gras.
Craubünden , (les Ligues des
Grisons) , vagy a' három
Szôvetség magasRhetiában,
ennekelfttte a' Helvetziai
szovetségesTársaságnak tartománya,
1803-töl fogva
kanton , Helvetziának delkelet közi részében , St.
Galleni , Glarus , Uri , 's
Tessini kantonok, és LombVel. Kirs, köztt, ennekelötte nagyobb vala minthogy
Veltlin, Cleve és Vormacia
hozzátartoztak , de 1797-ben
Olasz országgal, és újonnan
a' Bécsi Congres. 94. Art. által a' mostani Lomb. Velen.
Kirs.gal öszvekapcsoltattak.
Mostani térség' nagysága
140 □ mfd. A' lakosok száma
100000 , nagyobb része ezen
tart.nak hegyekböl áll. Climája külömbözik, észak fe
ie kellemetesebb mintsera

belsö , 's déli tájéka , melly
többnyire hegyes , Olasz
ország felé már meleges.
Déli részében legnagyobb hegyek találtatnak , St. Gothard hegynek folyamatja ,
melly egészlen Tyrolisig kiterjed. Legnagyobb hegytetök e' következendök: Piz
Linard, Erri hegy, PizRusein , Todi 's madár hegy ,
Zabor , vagy Lentenhorni ,
melly ek 10000 lábbal a' tenger színét felülmúlják. Bermna jéghegy legnagyobb
az Alpesi jeges bérczek köztt.
Legnevezetesebb folyóvizek:
Rajna 's Inne , folyócskák
pedig: Muesa , Maira, Poschiavine 's Ram , ezek
mind ebben a' tart. ban veszik eredeteket. A' tavak
mind kicsinyek, leghiresebbek a' Silsi tó Egadinban ,
melly a' Silvaplaoi , 's St.
Mauriczitavakkal öszvecsatoltatik. Poschiavi, Darasi , Luschi , 's a' fejér tó
Bernina jéghegy meliett 's
a' t. Termékenysége igen
külömböz a' földnek külömbözö mivoll a szerént. A'
gabona , 's kerti vetemény
nem elegendö a' tart.nak
szükségére , mívelletik itt
a' hüvelyes vetemény , kender,len,dohány's olaj de csak
csekély mértékben.Bor több
tájékban terem , gyümölcs
igen sok,a'többi kozött gesztenye is. Fában sines itt
szükség. A' kaszállók nagy
gondviselés alatt vannak ,
mert marha tenyészet legelsö élés módja , 's az Al
pesi gazdasága jeles. Leg
nagyobb a' szarvas marha ,
azutan )uh 's kecske tenyészetje. Sertvés kevés talál-i
tatik , lovai nem jelesek ,
méhtartása kevésé felemel. kedett. A' vad állatok, az
enni való vadak, 's mada
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jával's AiguesMbntesikané1
• flu» • . я
lissai, kôrnyéke 10— 12 mfd
mint Tessmi kantonban , а'
yizekben sok hal találtatil<. sivatag 's lukhatatlan , Pec
Asványokból ezép márvány, kaisi Sóaknát kivévén; ta
alabastrom t porphyr , ki- láltatnak itt ragadozó ma
darak, rókák , nyulak, nag
gyó , 's más több kovek ,
kigyók, fekete szarvas mar
gipsz , jó agyag , só , vas ,
ha, (vad ökrök is vagynah
ezüst , köszen , turfa 's a' t.
fejér lovak, tamariska bok
de ezek vagy nem , vagy
rok, mellynek levelei kén
igen kevesethasználtatnak.
ко savanyússzódával öszve
Igen jele» meleg források
keverve a'változó hideglelé
találtatnak. A' lakosok rész
»zerent németül , rész sze- eilen hasznosnak mondatna
rént olaszúl beszélnek , két Graue Bund, a' Graui szövet
ség , tartomány a' háron
harmadrésze reformatus», a'
többi katholikus, 's vándor- szövetsegben , 30870 Iak. F
lás kedvellök. A' kereskehelye Ilanz.
dés csekély szorgalmatossá- Grauhof, ennekelötte Augus
tinianus Szerzetnek klastro
gok mellett az erre vezetö
ma, most koronà jószág s
ország útak miatt meglehevolt Vestfália orsz. Goslar
tös. Ezen kanton, úgy mint
kant.ban's keriil.Okeri osz1
ennekelötte a' köz Társaság
3/4 öra Goslartól , szép épü
g szovetségre osztatik fei ,
letekkel 's igen hires tern
ezek fö tôrvény helyekre ;
plommal, most Burkus kii
a' Gotteshausiszôvetsége 11
birtokában.
tôrvényszék kerül. ú. m. a'
kôzép , 's napkeleti ; a' Graulhet , vs Dadon mellett
Tarn Fr. oszt. 459 h. 3611
tí» tôrvényszék szôvetsége
7 kerül. a' kôzép 's északi ;
lak.
a' felsö v. Graui szövetseg, Graupen , I. Kraupen.
8 fö kerül- re a' tart.nak nyu- Grave, kis darab fold Girondi
goti részén. Ad a' kôzbnséges Fr. oszt. jeles bor míveltekaszához i2oooHelv.frankot,
téssei.
Grave , vs 's vár Maas fónál
's állít ï2oo embert.
Rhenus torkolatja oszt. 157c
Grauchaco , révpart veszedellak. vámházzal.
mes sorompóval Peru orsz.
Audiencia de Limatart.ban Gravelinges, Grevelingen, (,5o3
déli Amerikában.
5q'io/7É. Sz. 19° 47/ 35" K.
H.) erös vs északi Fr. oszt.
Graudent, lengyelül Grudzimocsáros tájékban , Aa tora<is > С5З0 27/ 3°"
Sz. 36°
kolatján, 222 h. 2730 lak. 's
18' 30'' К , H.) vsnapnyugoegy puskaporházzal.
ti Prusszus orsz.ban , fekszik
Ossa folyónak Visztulába Gravemachern > 1. Grevenmafolyásánál ^22 h. 6680 lak.
ehern.
egy kath. Gymnasium 's Gravenhaag , 1. Haag.
luth, deák oskoláv. posztó , Gravesand, Gravesend, (51s
23' É. Sz. 18° K. H.; vs 's vár
gabona 's dohány kereskeAngol Kenti Grófságban
déssel , nem messze innétt
Thems fó vizénél, 5000 1. keegy hegyecskén fekszik a'
reskedö hajók itt kikötnek,
has on nevü vár.
'в minden Themseböl k¡0rau d' Orgon , szíget déli Fr.
menö hajók a' vámháznál
orsz. ban , körül van véve
megállanak. A' vs kör-ül
tengeriel , Rhone' egy kar-
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jp4rga(Aspafagus)'s más fo- Grebenau , vs Hessen- Darm •*
zelékek vetetnek,mellyekkel
stadti N. Herczs.nek felsö
azulan London, 's mellette Hesseni tartom.ban 100 ház.
tlmenö hajók tápláltatnak. 690 1. posztó 's hárisnya fa¡ravezande, helys. eggy. Bel- brikával.
gyiom Kir. déli Hollandia Grebenstein, békerített vs Hestart. 750 lak. itt készitetnek sen-Casseli N. Herczs: Esse
azon nevezetes zöld sajtok.
fonál , régikastéllyal, pléb.
vêvier , helys. Auboie mel- tempi. mal, 262 h. 1600 1.
lett Fr. Cher oszt. 16,5 h. '*
itt tartatott ennekelôtte aeçy vashámorral.
zon nevezetes Hidtbrvényîravier , 1. Aurillac.
tétel.
jravina , nemes ve Nápolyi Gredlng , vs Bajor orsz. felsô
Bari tart. Piispôkséggel.
Duna ker.ben 1780 1. serföjravoso , v. S. Croix , vs egy zésekkel, sütßhelyekkel, feskikötöhellyel az elöbbeni tésekkel, vargasággal, maRagusai Respubl. Dalmátziteria szôvô mesterséggel.
aban. Legjobb révpart ал Greefrath , falu also Rajnai
egesz tengerparton , igen jó
Burkus N. Hercz. 550 1. pántbémenetele vagyon , széles, lika , ратЦ , *s vászon famély , több termékeny hebrikával.
gyekt öl körül van véve , Greene , Grófság északi szabad
mellyek több ezölökkel ,
Amerikai Pensilvania tart.
pyümölcsöe kertekkel , 's ban , 38 Q mfd hosszú, 12000
mulato házakkal ékesítve
lak. hegyes ugyan de tervaeynak , itt keresik 's tamékeny , legmkább búzáJál|ák a' Ragusaiak gyöban, fában, marhában , fö
nyörködeseket 'e mulatsáhelye Waynesbourgh.
gaikat.
,
Greene, 1. Grene.
Ъгау , Gradium , (47o 26' E. Sz. Greenfield, helys. Wales Herczs* 23o 1.5' К. H.J vs Saone mel- ben Flint Gróf's.ba ,• Velenlett felsô Saone Fr. oszt. 608
czei réz fabr. 's réz-üst kéh. jioo lak. gabona 's vas
szítésével.
kereskedéssel.
Greenlaw, falu 14000 lak. dell
jrayet , helys. Angol Essexi
Skotzia Berviki Grófs.ban,
Grófs-ban , gabona kereskeigen termékeny tájékban ,
déssel.
melly a' kereskedést eQmzalema , falu Spanyol orsz. lömozditja , lakóhelye a'
Granada tart.ban posztó fa- torvényszéknek.
brikával.
Greenok , ( 55O 34/ 45" E. Sz*
Breal , fó Louisianában ész.
13o 11'K. H.) vs déli Scotzia
Amerikában , Missouri vi- Renfrew Grófs.ban Clyde
zébe foly Orleansi várnál.
fónál , leghíresebb kikótoGi eat , Berghamstead , Duro- hellyel egész Angol ország-*
brivae , mvs régi várral , ban, igen tágas kereskedésHertfordshirben
Angliá- sel Amerikával , 's napnyuban , deák iskolával. Ez goti Indiával. Hajo építés t
volt a' Merciai Királyok minden
hozzátartozandó»
lakhelye. Itt tartott Wil- mesterségekkel igen virág-'
helm Conqu. gyülést , mi- zik. Találtatik itt egy czúnekutána Háráldot meg- kor föz8 mív , czipö , szapgyözte.
pan , gyertya , 's Myereg
3reat- Marlow , 1. Marlow.
müvvel , nagy itt a' hermg

- 398 fogás. Kiköto torka bátor- 'в harisnya , az ide való f*<
ságos , innétt némellykor jéritok jelesek. Ezen hel
/ 44 posta hajók is induínak Schafgotschi Grófhoztartc
több Angol helyekre.' t
zandó.
Greenwich , (,5l° «8' 4o" E. Sz. Gteifenóerg , (530 55^ E. Sz. 33
17o 39" 45'' K.H.) vs Angol К. H.) vs a' hátulsó Pom«
Rent Grófs.ban Themse fo- raniában Rega fónál, mell
lyónál, 1400 h. 's 8300 1. ne- egy ker.nek a' nevét adja
vezetes itt a* hires Csillag- 368 h. 2100 1. posztó , gyaj
visgálótól, Flamsteadtól, a'
jú mátéria , 's bör fabr.va
ki itt lakott, Flamstead- nagy kereskedést üz vászon
houseének neveztetett Csil- nal.
lagvisgáló torony , igen je- Greifenberg , vska 's kastél
les csillag visgálás eszkoSarnitz v. Sernitz fónál t
zeivel bir. Innét számlálkermarkban 99 h. óiol. kt
ják az Angol csillag vis^ászít cserép edényt , mell
lók a' déli kürnek (Meri- messzére vitetik.SpareGról
diani^ hosszaságát. Találta- hoz tartozandó.
tik itt egy nagy ispitály 2169 Greifenburg , helys. Karinthiá
betegtengerihajóslegényekban Dráva fónál 100 h.eg
nek számára , hajókázás oßpléb. postavál! ással , szé
kbláia,mellybenhajósoknak kastéllyal , timsó gunyhd
loo gyermekei taníttatnak. val.
.
Vagyon itt még 4 szabad Greifenhagen , hátulsó Pom«
oskola , 's egy Collegiom , rániának kerületje, 11 jfS [
i779-ben tüztámadás az Ismfdön 16090 lak. Fö hely
pitálybantbbb mint 100000 Greifenhagen , (53Э 14' 4.5' I
' font sterlingnyi kart tett.
Sz. 320 \\* 15" К. H ) v
Greffsmühlen , urod. 's vska
Reglitz fónál Odera egy kai
Meklenburgi nagy Herczs.
jánál , melly még egysze
ben , nem messze innét va- olly széles , mint maga a
gyon azon Santownak neOdera , ió táplálatja vagyoi
veztetett vadászház.
*
réti termésbôl , vadászat
Grehweiler , Greweiler , v. al- ból , hal fogásból, posztó
só ésGauGrebvuiler.vsAppel szövesböl , timárságból , '
pataknál , a' Donnersbergi kereskedésbôl.
ker.ben , most 1816-töl fog- Grcifeni 16, egy mfd hosszú
va Bajor orsz.hoz tartozik.
ifi mfd széíes , hallal bö
Greifenberg , Griphimontium, velkedö tó Helvetziai Zü
kis vs Qneis fónál Jaueri rieh kant.ban , mellybö
HercZegségben , Sileziában,
Glatt fó észak felé a' Rajná
Lövenberg-Bunzlaui kerül.
ba folyik. Ugyan ezen fek
ben nagy kereskedést üzva- szik a' hason nevü vs kas>
szonnal, vagyon itt 1 kat.
téllyal.
pléb, iempl. Az evaugelicu- Greifenstein, Solms Braunsfelsok a' Niderwiesai templ.ba
di Herczs.nék vsa , Westei
járnak felsft Lusateiába ,
erdö mellett , a' Nassaui
melly hozzájok igen közel Herczs.ben.
van. Itt ké.szíttetik a' leg- Greifenstein , 9 v. lo gránitlfSszebb Sleziai. vászon legsziklák Erzgebirgi . ker.ber
inkább, lenböl való damasz,
Szász orsz. , mellyek fiigçô's félselyem vászon , posztó
legesen , 's szabadon ¿lia
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nak, 's loolábnyimagosak. Grenade , vs Adour folyónál
\reifemtein , kastély a' Duná- francz. puszták oszt. 250 h.
nál Ens alatt fekvö Austri1330 lak, 's marha kereskeaban Bécsi erdön felül fekdéssel.
vö negyedben , melly alatt Grenade, vs Garonne folyónál
egy kis hasonló nevü falu
Fr. felsö Garonne oszt. 615
h. 3430 1. bor 's selyemmífeïtszik.
vekkel.
jreifíwa/de, Grypsvalde, Gryphiswalda , (54o 4' 35" É. Grenadillek , Grenadinek , 12
kicsiny Caraibi szigetek
Sz. 31° 14' 30" К. H.}' erös
Grenadának északi részén ,
vs Svéd Pomeraniában Rick
mellyek között eggyik sem
fonal , melly egy órányira
nagyobb 8 óránál, terroékea' vson alól Wiknél Bálti
nyek czukorban, 's pamuttenger egyik keblébe foly,
ban , igen kevesé míveltetés egy rév partot formál ,
nek, minthogy a' vizet Grevagyon itt 808 h. 3740 lak.
nadából hozzák , mert itt
egy Universilás 's Könyvfris viz hiházik. Legjelesebtár, nemzeti oskola Oktabek : Cariaco , 's Becouja ,
tóinak Semináriuma, olaj
törö mühelyekkel • 1 do- vagy kis Martinique , ezek
St. Vincenttel, 's Grenadával
hány fabr. só bánya , hajó
egy Angol Guberniumot álcsináló hely , 's tengeri kelítanak.
reskedés. A' vs kikötöheG'í7i<?,pléb.falu azonnevükant
lye Wiek falunál vagyon.
ban a' volt Vestfáli Kir.
Qrreia , kis vs Ens felctt lévô
Leine oszt. Eimbek ker. Lei
Austriában , a' Mühli ferne fónál, mellyen általkét
tályban , a' Dunánál , pléb.
val, szép Kálvária heggyel,
hidak vezetnek , 1 tisztségegy órányira innét van a- házzal, tempi. 76 h. 775 1.
kik között sok mester emzon hires Duna ôrvény.
Greiszenek , kastély 's hitelre
berek találtatnak , vagyon
adott urodal. Wagenspergi
itt egy vásár vászon keresGrófokhoz tarto/.andó , alkedéssel.
só Stfljer orsz. Grätzi ker. Grenesey , 1. Guernsey,
közel Voitsbergi helys.hcz, Grenille , 1. Lerini szigetek.
tartományitorvényszékkel ; Grenna , Brahe Grenne , kis
a' kastély jnellett vagyon
vs , hegy, 's Wetter tó' köpapiros malom.
zott Svéd Smäland neveGreiz , 1. Graitz.
•
zetü tart.ban , vagyon itt
Grenada , ( 12o .5' ¿4" E. Sz. 440
egy Gymnasium, nagy marli'N. H.) Caraibi szigetekha kereskedés , vadaskert
nek eggyike nyugoti índiá
egy jeles barlang.
Tí'2/3
□'
mtfd
nagy
,
Grenne,
vagy Kurin , ennekban
ejér, 's 24000 fekete 's
elötte Cyrene , régi kis vs
u 15 fej
.szines lak.; találtatnak itt
BarbariánakBarka tart.ban
kosziklán , találtatik itt
több hegyek , honnét több
nagy vízárkokkal korülvéfolyóvizek veszik eredeteket. Klimája kellemetes ,
tetett kastély , régi tempi,
találtatik itt c.zukor , kávé, tôbbféle koporsóliüvekkel,
Vagynak itt sok régiségek,.
какао , indigo , gyapjú ,
mellyek a' vsnak néhai szépenni való vad , 's szárnyas
ségét, 's nagyságát mutatállatok. Fö helye Georgják,
12 mfduyi ker.ben talál
town.

tatnak több ezáz elrontott
Caraibi szigetnek legjob"
vsoknak 's faluknak törebik révpartja.
dékei, mellyek köztt Lais Grenzau, Grentz , régi vár,
vs vala.
mvs , Uradalom, al, IsenburQrenoble, Gratianopolis, (45O
gi Grofs.ban, Raina iobb
lj' 42" E. Sz„ 2.30 23" 34" K.
partián.

gyobb része a' vsnak fek- Qremhausen , Neuwidi Bagy
szik Isere fónak bal parthelys. Nassaui Herczs.bea
ján ; a* kissebb pedig Sz.
Bre'x, 's Mühlenberg pataLaurent v. la Perrière jobb
koknál, többfele cserép , 's
részén, 1 hidak visznek Isekftedényt készít, agyag pí
rea egy pedig Drac fon ál- pákkal.
tat. Varinak itt több jeles G>em szigeth, 1. Sziçethvàr.
épületek , szép kôzônsé- Qreoult , helység alsó Alpesi
ge£-, 'e kellemetes sétá- oszt. Verdón mellett , talállóhelyek, A' vsnak Bonne tatik itt meleg forras 30—
fertályja legszebb , vagyon
31 grád.
nékie egy hegyen épiilt kas- G retten , kastély 's mvs Ens
télya mellyet la Bastillenek
alatt fekvô Austrianak Béneveznek,fegyvertár,katona csi erdö felett való fertálIspitály,tudóstársaság, Lyjában, Zinzendorfi Grófság'
ceum , tôrvény oskola , PatHausen nevezetü Uradaítantyúság' oskola,mesterség
mához tartozandó , vashámuzeuma,szép mesterségek- morral.
nek 's tudományoknak tár- Gretsoyll , (530 30' ig" É. Sz.
sasága, közönseges könyv- 24o 44' 14" К. H.) helység
ház, raizolat'gyüjteménye; kastéllyal az északi tengerréz, grispán, Verdet, vagy nél Ostfrieslandban , kiköChristeaux de Venus, bor, töhellyel. .530h fenyíték,
kesztyü , kalap , posztó , jo
's munka házakkal.
illat - gerjésztñ , vászon- Gretzingen , pléb. falu Pfinz
fabrika.A' kereskedés szemvizénél , Badeni fö Her.
betunó. Születés helye ama ben. Durlaohi hivatalban.
rettenhetetlen , 's fedhetet- Greulenstein , kastély , 's elsólen Bayard vitéznek ; Vau- szülötti örökseg Gróf Kuffcanson Mechanicusnak, Vil- steini házhoz tartozandó,
lars, Faujas, S. Fond 's Do- Mannhardsberg felett valölomieu természet íróknak ,
fertályban , Ens alatt való
Condillac Philosophusnak,
Austríában Báróság' titu■és Mably torténetirónak.Lalussával.
kó helye egy Püspöknek , G»<?«/i'cA,faluSiléziaLovenberg
felsô hatalmaságoknak , 's
Bunzlaui her. vashámorral.
ezen oszt. ItélÔszékének , 7 Greu*zen,vs SchwarzburgSonkatonai oszt.fohiszti karnak,
dershauseni részhez tartoöt órányira innét feküdt a- zó Srhwarzburgi Grófságzon nevezetes régi Karthauban. Helbe fónál termékeny
si klastrom.
tájékon házai az 1687-ki
fetenville - Bay , Grenadában
tüz után egyenlö magosságban
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eágban építettek fei.
Herczs.ben Kinzig ker. savany ú vízzel.
Grevenligen , 1. Gravelines.
Greven , (52o 3/ 57« É. Sz. 25= Griesbach , mvs Bajor orsz. alsó Duna ker. Találtatik itt
15' 4" K. H.) vs a* volt keleti Ems Francz. oszt. Ems
Graphit vasérczmésszel keverve , melly Hrtfnerzelbe
fónál. 3420 1.
olvasztó tégelynek feldolGrevenbroich , kis vs Erft fó
goztatik ; és téj színü po'rnál a' voltFrancz.Ruhr oszt.
czellánfold , melly Bé' sbe,
53° hMünchenbe a' fabrikákGrevenbrök, erös kastély Hamszámára vitetik.
monthoz közel, moharpusz
taságon mély mocsárban GriesAirchen , his vs Bajor orsz.
Salzachi ker. Plébániával ,
Ourth Francz. oszt.
egyetlen egy nagy útszából
Gevenmachern , kis vs Fran.
Erdök oszt. 1870 1. fekszik
All.
kellemetes , 's termékeny Grieth, vs Rajna bal partján,
Rees , 's Emmerich között
tájékban Mosel fó mellett,
volt Francz. Ruhr oszt. 117
derék bor termesztéssel.
Grevenstein , kis vs Venne fó
h. 680 1. 's hajókázással.
nál Hasszia Herczs.nek Vest- Griethausen , vs ugyan Ott Rajnának egy ágánál 90 h. 490 1.
fália tart.ban 74 h. 500 1.
Grevtpiatt , nagyon tágas hely Griffen , Herczegi mvs egy kasPárisban Seine partján , entéllyal Austriai Karinthiá
nekelötte vesztöhely hol ban.
legtöbb vesztések vitettek Grift , Hollandiában , Yssel
végbe.
os/Л fó víz, melly Hatten
mellet Ysselbe folyik.
Grèves mühten , vs MeklenburgS' hverini nagy Herczegség- Grighe , Grigue , Griwhee , fö
ben 204 h. és gyolcs szö- vs Dahomei Whidah tart.
ban Skláv-parton felsft Guvéssel.
ineában tengertol nem mesGreweiller , 1. Grehweiler.
Grezzano , helység a' Lomb. sze,kerülete 1 1/2 mfd; mintVel Kirs. szomszédságában hogy a' házak messze vanfekszik azon nevezetes Ve- nak egymástól épitve 8000
jai hid , mellyet a' termé- 1. számlál, kik tzép matészet két hegy re elterjesztet, riát szönnek , 's az itt, 's
10 mfdnyire fekvö Popóban
görbesege 50 lábnyi széles.
Grialva , nagy fó uj Spanyol ásott drága köveket köszörülik, mellyek Lapislázuli ,
orsz ban ész. Amerikában.
Griben, falu Skótziának Hid- vagy Hyai inthoz sokathasonlítanak. Angolok, Frandenseei szigetén Rüge mel
lett. A' lakosai halászat- cziák , 's Portugallusok itt
kastélyokat birnak.
ból élnek.
Grieben, föhely azon nevü Grignau , Grigniacum , vs Fr.
kantonban a' volt WestfáDrome oszt. 1670 I. "
lia Kir. Elbe oszt. Stendali Griano , falu Lomb. Vel. Kirs.
a' vol t felsö Et s eh oszt. nagy
ker. 1 nemes telekkel, 33
selyemmíveléssel.
h. 214 1.
Grigny ,
helység Franczia
Grienbach , 1. Grünbach.
Rhone oszt. Garonnak RhoGriers , francziáúl Gruyere,
vs Helvetziának Freyburg neba való béfolyásánál , 1 50
h. 1000 1 vagyon ittselyero
Xantonjában sajtkészítéssel.
mívelés, 's kalap iabr.
Griesbach, völgy Badeni nagy
26
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Grlgoriopel, vs Orosz. Cher- Grimsel, hegy Helvetzia Bern
kant.nak Haslit vôlgyéberi
son Helyt Dnester fonal
400 h. 2500 lalí. kik között
Simplón mellett , hol аг
Aar veszi eredetét, meltöbb Ürmények találtatlyen által azon út , melly
näk, van itt pamut, 's seGrimseli útnak mondatik ,
lyem fabrika , kereskedik
az egész oszt. keresztül Omarhával , 's gabonával.
lasz orsz.ba visz. De csak
Grigues , l.t Grighe.
nyáron lehet erre utazni 's
Grimand, Athenopolis , vsFr.
Var oszt. kôzép tengernek
akkor is hó 's \ég miatt i3 tengeri mfd hosszú , 's 2 gen veszedelmes , legnagyobb teteje 8580 lábnyi
mfd széles ôblénél. 1160I.
Grimm , Grimmen vs Svéd magos, 's Seidelhornnak nePomerániában Trebel mel
veztetik.
Gi imsetter , kis vs Lewis szilett 225 h. 1160 1.
geten Schottland mellett ,
Grimma, vsSaxoniában Leip
tzigi ker.ben Mulde fónáí ,
azonnevü fónál.
485 h. 2970 1. jeles Herczegi Grindelwald, pléb. falu> Grinoskolávaí, gyapju , 's pipa
delwaldi völgyben Bern
fabr.val.
kant. Helvetziában, mellyGrimmen , 1. Grimm.
ben több nagy jeges heGrimming , Stájer orsz. legma- gyek , 's bérczek találtatgasabb , 's legmeredékebb nak , ezek között az ugynehegyei közül eggyik , Ju- vezett Schreckhorn egynedenburgi ker. nyug.ra Ird- hány ezer lábnyi magoningLöl , végzodik két te- sabb mint a' Furka ,mindtöbe , mellyek közül a' keazonáltal
nyárban
itt
leti , 's legrnagosabb nagy
több marha darabok nevelGrimmingnek,a'nyugoti pe- tetnek 's tápláltatnak.
dig 's alacsonyabb kisGrim- Grinoe , . kis vs északi Jütlandmingnek neveztetik, halla- ban Aarhusi megyében.
tik benne némellykor fold- Grí/izí'ng.pléb.faluAustriábEns
alattlévo víznek zuhanása. alatt , Bécsi erd& alatt levo
Grimnitz , ennekelöttekastely fertályban, Joseph hegynek
Uker markban Grimnitz tótöveben 8,3 h. 's jó bor ternál mellyból Veis fó szár- mesztéssel.
mazik , hol Brandenburg Gripsholm ,
királi mulato
's Pomeránia, örökös egyekastély Svecziában Nikiö
zést kötöttek, 1,519-ben.
pingi kapitányságban SöGrimonville , falu Canal Fran- dermanlandban két szigetzia oszt. 141 h. 's egy réy- teken , Mäleri toban; régi,
parttal , melly Regnevilíi- Gothus módon épült , sok,
révpartnak közönsegesen 's szép rajzolatokkal, jámondatik.
tékszínnel , vadaskerttel ,
/Grimsay , 1. North Uist.
's Nápolyból szerzett AngoGrimsby i helység Angol Lin
ri kecske tenyészettel.
kolni Grófságban , Humbér Grisolles, (,52>° 3(>' É. Sz. 410
mellett még a' kikötöhely 49' К. H.) vs Garonne fóhomok által einem öntetett nál, Francz. felso Garonne
volna, nevezetes vala, most oszt. 355 h. 2030 1. olió, к és,
nagyon csekéíy só,.'s szén
's selyem matéria fabr.val.
kereskedéssel
foglalatoi- Grissa , Grüssau , Herczegi Akodik.
páturság Ciezterciták szer
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zetéhez tartozandóSchveidcsi, gyapjú> fegyver viasz,
nitzi Herczs.ben also Silearany, 's ezüst drót fabr.
ziában Zieder patakon. Va3 jeles vásárok által a' kegyon itt bársony 's másféreskedése igen elö mozditlekézmív. WarmbruniPrétatik.
postság ezen klastromhoz- Grodiiek , vs új Lengyelorsz.
tartozik.
ban , Varsói oszt.ban 480 1.
Griwe, Orosz pénz ér 9 xt. ídrt. Grodzisko , 1. Grätz.
Griwhee , \. Grighe.
Groebming , mvs Stajer orsz.
Grobin , vs Kurland Orosz
Indenburgi ker.ben , az itt
Helyt. 74 h. 's több kalapo- hajókázható Ensszomszédságában azon nevü pataksokkal.
Grôbiig , 1. GroePzignál , 100 h. 's kath. Pléb.
Grodchole ,
kis vs Sieradz Groebzig, 1. Groepzigw
Vajdaságban N. Lengyel Groeden, 1. Gárdena¿
orsz. ban , Orosz bir.ban.
Groemitz, Grönitz, helys. HolGrodeck , vs Gallicziában ,
sátziában a' Bálti tengernél
Lembergi ker.ben , Dnestr , 134 h. 800 1. hajókázással.
fónál.
Groenenbavh , Bajor orsz. mvs
Grodeck, vs Bug mellett , új
Iller ker. egy kastéllyal'
Lengyel orsz. ban, Siedlce
1300 1. 's karton fabr.val ,
orsz. Tôrvényszékének ¿ 's
oszt.ban.
Grodeck , vs Smotryca fónál Számtartóságnak lakóhelye.
Groeninga , egykor a' szövetPodolia Orosz Helyt.
Grodeck, vs Bialystock Orosz séges Belgiomnak 7 tart.
nyai kÖzül egyik , északra
Helyt. 66 h. 370 1.
határozza északi vagy néGroden , 1. Gardena.
met tenger , nyug.ra Fri
Grodno, elószor Sloninnak neesland , vagy jobban Lauveztetett Helyt. Orosz bir.
vers kis fó , délfelé Drenegyenes , általjába terméthe tart. napkeletre Münkeny fold. Marha tenyésteri Püspokség , 's napkeszet , vadálat , halfogás ,
leti Friesland Herczség. Az
turfa 's vas által fontos
tart. , 800 □ mfd térsége, levegöje nem egésséges ,
. 600000 1. kik Lengyelekbol, földje igen alaesony néGörögökböl , Zsidókból , melly téjékon alaesonyabb
Németekbôl, 's Czigáiiyok- mint a' tenger, szép legeból állanak ; maga termé- löji vagynak, 's azért a'
seivel kereskedik , 8 kerü- marha tártás lakosoknak
a' legnagyobb táplálások.
letre fel vagyon osztva ,
Foldmívelés is üzetik. Va
fo vsa
Grodno , (53Э 40' 30" E. Sz.
gyon itt turfa , de sem jó41° 29' 30". K. H..) Niemen ságára sem sokaságára nézfónál , 3000 keresztény 's ve nem hasonlithatik a'Frieslandihez. A' németh ten
1000 zsidó lak.kal , egy ré
gi mély árkokkal köriil- ger ezen tart.nak ész. keleti részén , ez , 's napkevétetett , 's szép nagy 's
leti Friesland között nagy
új kastéllyal , jeles épüleöblöt csinál , melly Doltekkel, Császári Akadémilertnek neveztetik. Legneával,kadét oskolával, melly
8od nemes Ifjakból áll. 9 vezetesebb fó Hunse , melïy
kath. 's 1 görög tempi, egy több kis vizecskékbol szárSinagógával, bársony, Jto- mazik , mellyek Grönin»6*

g>a vsban öszve folynak.
egész a'tengerig, melly in-»
nét 4 m'fdnyire i'ekszik 12
Ezen tartomány éppen úgy
mint Friesland több árkok, Tempi. 2300 h. 23770 1.
Universitással , botanikus
's kanálisok álLal hasíttakerttel süket nema intézet' tik , 's ezek által a' viz bösége lecsapoltatik. Vagyon
tel , rajzolás , építés , 's
hajókázás mesterség Akabenne csak 3vs, de 165 falu.
démiájával , Physical és
Rendjei állottak GröninChimiai tudomány társaeága vs' 's Ommelanden , az
gával ; lakosai mesterséaz Gröninga .mellett fekgekböl , gabona, marha , 's
vo tartományok követjeiböl , az utolsók részszerént másféle kereskedésbol élnek , Itt születtek Vessely ,
a' nemességbol, részszerént
Gansfort, Rudolf Agrikola,
a' parasztságból választat's Ripperda Báró ; minden
tak. Ezen tartomány regen
méltósságban vala,mellynek
osztály Felsoségének lakó
Tisztartója megyés , vagy helye.
Burg Grófnak.czimét visel- Groeninga , (51 о 5&' 3" É. Sz.
28O 51' 33" К- H.) vs, 's
t¿ , 1579-ben az Utrechti
fö hely a' hason nevü kanszovetséghez állott , mellybeni/594-ben üjra felvétetett.
tonban. Saale oszt. Halbèrsladti kerületben Bode mel
Fö tiszti karnak gyülésébe
6 követeket küldött. A' mi
lett, Királyi urodalmi tisztséggel , 7 nemes telekkel ,
a' Religiót illeti , katholi2 templomm. 1 ispitállyal ,
kusoknak 10 Templomai ,
13 felszentelt Papjai valá0,64 h 2,056 1. kik között
12 Zsidó Familiák vannak;
nak. A' Lutheránusoknak 3
föld mívelése, marha tekôzségek , 4 Prédikátorral ,
újra keresztelöknek (Ana- nyésztetése vagyon , gyapjú
baptisták)29 kozségeik.és 6i
kézmível, és salétrom kémestereik valának , Colleszíttéssel.
gyiantoknak két Collegyio- Groeöninga , Markgroningen ,
mok. Térsége 36 73/100 □ vs Glems folyónál a' Vürm fd , mel yen ( 1796 ) 92 , tembergi Kirs, Ludvigsbur904 emberek laktak , 1807- gi kerületben egy kastéiben Hollandiai Királyság- lyal 2,010 1.
nak egy osztálya lett , Ems Grocnlai din , nagy Tartomány,
folyó bal partján fekvö a' az Atlánti tengernél észak
keleti Frieslandnak darab- Amerikában , melly 590 38'
■ jai vele öszvekapcsoltattak, tól fogva , 78o éjsz. szélestérsége 50 50/100 □ mfd ségig ismértetik; keletre haIC3000 1. azután Franczia tározzaaz úgy nevezett Daország hyugoti Ems osztály- vis Strasse , vagy Davis
nak eggyik része vala , szoros tenger, *s Baffin ob
most Belgyiomi Királyság- le; délre , 's keletre а г At
hoz tartozik. Fö városa
lánti
Tenger. HihetokéGroeninga , (51o lo' E. Sz. 240
pen félsziget melly északra
il' К H.) jeJes, 's erösitett Amerikával öszve kapcsovs több kis folyöknak öszve lódik. A' napkeleti part
folyásánál meiyekböl Hun
mellett nagy jég mezök
te , 's Fivel folyók eredet- terjednek el, mellyek több
ieket veszik , 's e£v kaná- mint 6 mfd messzesésfre a*
lison , melly hajókázható hozzá járulást megtíltják ,

úgy hogy csak messzérôl
lehetséges , a' szomorú 's
mezételen partot vizsgálni.
Térségét лет lehet meghatározni , annyit tudunk
hogy napnyugoti parfcja,
tehát az egész isméretes
része , 72-dik
grádustól
Farewelli fbkig 2,50 mföldnyire elnyúlik. A* klimája
64 grádusig^ türhetös, de
tovább észak felé a' hideg
igen nagy , úgy hogy az
északi , 's és/.ak keleti szélnél erôspâlinka a' há/.akban
is megfagy. Ezen hideg még
a' bent lévñ , 's es/.lendö által nevekedö jeges hegyek
által nagyobbodik.A'tél Sep
tem bertol Májusig tart ,
ezen idö közben a' nap keveset m uta (¡a magát , 30
Novembertöl fogva. 12 Ja
nuariusig éppen nein lehet
láfni , de a/.onbana* hold,
csillagok, északfény ek ezen
örök északát világosítják.
A' nyár rovid , \s Juliusban
igen meleg; Junius tól Au
gustus^ a' nap le sem mégyen. A' part mellett állanak folyvást az eg-ésségnek
ártalmas ködök. Essök t 's
égi háborúk ritkán vanлак. A' szegény fold alig
takarja a' palléroz;ttlan lakosnakelsö fogyatkozasait,
minden nyomorultan , 's
alacsonyan marad. Ezen
Tartománynak fogyatkozása vagyon a' fában , de ezt
még is Norvegiából , Sibiriából , 's Amerikából кар.
Plántáknak 79 nemei olvastatnak, mellyek között
Kalánfünek 3 nemei az itt
uralkodó Skorbut eilen jó
hasznot hajtanak , gazdag
több nemü
nwhokban ,
melly eledelnek szojgál.
Vad rozs , igen termesztetik. Marhalegelñn nines héjánossága. Az állatok ког-

zött nevezetesek az Irámszarvas fehér nyulak , fehér , 's kék rókák ., földi ,
's tengeri medve ; az itt
csak ugató , a' vadászatra
haszontalan kutya. Madarak kozül sneff, 's fekete
Sasok , legtöbbek a' vizi
állatok : hering , lazaez ,
pisztráng , Angmarsets »
mellyek heringgel eggyenlök. Csiga állatok némellykor арго dráya gyóngyókkel , czethaí , töke hal,
tengeri borjúk , mellyeknek
húsok , 'sszalonnájok Grön
land lakosainak eledelül ,
fagyújok világnak , inaik
czérna gyanánt , cson:jaik
tüzelö fa heJyett , böreik
ruházat 's sátor, teto helyett szolgálnak. Asványországból vagyon itt homok ,
köszorülö , mész , 's fazék
kö , goromba márvány,
tükör gipsz , 's asbest , ez
az rothadt fához hasonlít ,
mellybôl a' lakosok világot
készítenek. A' régi Lako
sok Eskimosok , kbzonségesen 5 lábnyi magosak ,
köpezösek , setét barna színüek.nagyon tisztátalanok.
Sokan kö/.ülök Hernhuterek , kiknek itt teibb kolon,iájik vannak , Lutheránusok , a' többiek Po^ányok.
Gröndlandbol
kihordalik
hal fagyú , só , 's füstolt
hal, dunnalúdpejh, tengeri
kutya borök. Az egész kihordás,czethalfogását hozzá számlálván , mintegy
170,000 R. tallérra megy.
Bé ho/.atatnak :
liszt ,
gyapjú
matériák ,
dohány , pálinka , czúkor ,
ezeknek az ára eszteridö ál
tal 74,500 R. tallér. De ezen
po.rtékák , töbnyire at Ечrópai letelepedés , '« Tisztség számára hozattatik bé.
Dánusol; fo uralkodása 4-
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.latt van , melly a' napnyuszon kereskedésbol élnelí.
goti részen több kereskee!és
1421-ben
itt
Wilhelm
házakat , 's missiokat bir
Brannschweigi 's LüneburAz ö letel pedéseik (180,5gi Herczeg , Spiegelbergi
ben 6,046 1. számlállak) 2 In- Fülep Gróffal , 's szovetséspektorságra vannak felges társaival csatázott , 's
osztva , északi , 's delire , Albrecht Saxoniai Herczeg
melïyek között Rommel- elesett , kinek emlékére
pati öböl határt formál,
oszlop álittatott fel.
az éjszakihoz tartoznak 10, Grajee, vs a' volt Varsói oszt.
délihez 6 Letelepedések.
700 1.
Lakik itt-egy Püspök, ki- Groitsch, Winkler's Schvendernek ¿rondviselése alatt vandorfi Bárókhoz tartozandó
nak a' Dánus Prédikáfcorok, vs Elster folyónál Saxóniá's Mis«ionáriusok , vagyon
ban. Leipzigi kerü. 200 h.
itt 3 Hernhuterek kôzsége.
1080 1. néhai roppant várGrcinlandiához
tartoznak nak maradékival. Itt sok
még több majd puszta ,
szattyán papucsokat csinálmajd lakott szigetek.
nak.
Groenschwart , sánez és kikötö Grol , ennekelötte Groel vs
Pomeraniában Wolgasti uSlink mellett , Borkel egyrod.ban.
gyik karján, egy Belg. orsz.
Groensund , tengerzüg , vagy ' felsö Yssel tart. 1470 1. Itt
szoros
tenger Dániában
tobféle Német Országból
Falster 's Mön szigetek köiövö kereskedö
jószágok
zött.
vitetnek által , mellyekért
Gtoepiig , Város Anhalt Desvám fizettetik.
saui Herczegségben Fuhne Grömitz, 1 Groemitz.
folyónál 160 , h. 1000 1. bu- Gronau, Gron , vs 's fö hely
zér vetéssel.
azon nevü Kantonban. HilGroeschel , Félpóltra , Grésli ,
desheimi ker. Leine folyóCseh , 's Szilézia Országi
nál egy ennekelötte Domiváltó pénz, melly az elsönicánus Klastrommal. 1
ben rézbol , másodikban
Luther.Temp. 5 nemes telekezüstböl készítetik , 's 3 fél
kel, 169 h. 1490 1. szomszédpénzt ,
vagy 3 drt ér.
ságában fekszenek az úgy
Austriában 's Magyar Ornevezett 7 hegyek.
szágban is szokás félpól- Grone , fö hely azon nevü
trával gréslivel számlálni ,
kant. Hannoverai Oríz.ban
hol egyenlö becse vagyon ,
Göttingai ker. egy tónál
Groezingen , vs Vürtembergi
melly malmokat hajt. 142
Királyságban Urachi kerül.
h. 801 1. szomszédságában
870 1.
Darázsko (Tophus) ássatGroezingen , faluBadeni nagy
tatik. Hftgen nevü domhon
Herczegségben Pfinz , 's En- feküdt a' Császári Pfalz
si kerül. urodalmi mulato
Grone ,
de
mellynek
Augustenburgi , 's Steinmár semmi maradványa
brüchi kastélyokkal.
nem találtatik.
Grohnde , falu Weser folyónál, G' öninga , 1. Groeninga.
melyen által komp viszen, Grünland, 1. Groenland,
nagy itt a' földi , 's vizi Groot , kis sziget a' Bálti tenvám. A' lakosok szántásból,
gerben, a' Bothni tengerlen vetesböl , marha teöböltftl nem messze Svéd
nyésztetbcjl , fonál 's váKoronához tartozandó.

Groot, Brémai pénz 2 kt. ér.
let. Saale oszt. a' volt WestGröjchel , 1. Groesehel.
fáliaKir. Saale bal partján
Gross , a' kereskedésben 12
4 kapuval , 's egy to útszáTuczetnek száma , vagy 144
val i tempi. 1 póstával , 1
salétromházzal, 198 h. 1130
Darab.
Grossa , 1. Arbo.
1. külsö városa Altdorf-AlsGrossa , Dalmátziai sziget 6
lebennek neveztetik / 136
német mfd hosszú több kih. 800 1.
ktitö helyekkel a* keleti ré- Grosz - Ammenslebcn , fö hely
a' hasonnevü kant. a! volt
szen , 's hallal bövelkedö
Vestf'áliai Elbe oszt. NeuConma tóval , sos hallal
haldenslebeni ker. egy nénagy kereskedést üz.
G o tsetto , Rosetum kis vs ,
hai Benedictinus klastromerös várral , 's puspokségmal , 1 gipsz , 's tégla házzal , 135 h. 380 1. Itt találgel, Toskaniai N. Herczegtatik tüliör kö , mely tükör
ségben Sienni ker.ben.
fabrikában szükséges.
Grossus , Groschen guten , ga
ras, így neveztetett elöször Grosz Apenburg , mvs 's fö hely
azon nevü kant. a' volt
minden vastagabb szerii
pénz , hogy a' vékony bra- Vestfália Kirs. Elbe oszt.
Salzwedel kerül. Hunte melcteutusoktól megkülömböz•tessék , most az e/.üst pénz lett , a nemes telekkel , 74
h. ,^oo 1. vagyon itt 3 vásár,
legalsóbb nemének tulajdona : az ezüst garas ér fóldmívelés , 's marha teSaxoniában 3 kt. 2 dt. Bran- nyésztetéssel.
deburgban 3 kt. 3 dt. Hasz- Grosz-Arl , falu , 's Bajor Orsz.
Salzachi kerül. réz bányásziában 2 kt. 3 dt. Az ezüst
és réz garas Austriában an- val , melly minden esztennyi mint 3 kr. A' Lengyel doben45oréz, 's 1500 mázsa
réz garas 3dt> vagy is egy kénkovet ád.
Grosz- Bart lof, pléb. falu hason
polturát çr.
Grosz -Algermissen , ih hely ló nevü kant. a' volt Vest
azon nevü kant. HiWeshei- fál. Harz oszt. Heiligenmi kerül. Vestfál Oker oszt. stadti kerül. Friede mellett
141 h. -íioo 1. kik jobbára
113 h. 630 1,
Grosz- Abterode , vs Fahren gyapjú fonásból, 's gyapjú
pataknál Kanfungi kant. müvekböl élnek. Etamin,
Fulda oszt. Vestfál. (most rázsa , (szött materia) kenBajor orsz.hoz tartozandó) derbársony 's gyapjú ma203 h. 1450 1. tüzet kiálló, a- téria kézmívek találtatnak
gyaggal gazdag, azért ta- itt.
láltatnak itt nagy agyag Qroszblieden , falu Orosz Kur
land Helyt. posztó fabr.val.
fabrikák, pipa , savanyú viz
korsó,és olvasztó tégely ké- Groszbodungen , mvs Schvarzburg Sondershauseni Horszítésére , mellyek az Epczegs. Bode mellett gyapjú
terodébol valókkal eggyütt
matéria fabrikával.
egész Európába elhordatnak. Vagyon itt két timsó Grosz-Bottvar , 1. Bottvar.
fözö mühely is. A' szom- Grosz-Boubainen , (54°- 31' г-V
É. Sz. 390 19'K. H.; huh
szédságban vas gálic/.kó 's
Dessaui Herczegséghez' ' ;.r~
timsó vermek is vannak.
tozó falu keleti Burku.* Of sí.
Grosz- Aislehen , vs , 's fö hely
Insterburgi kerül. Pre^t'
Asleben kant. Halle kerü-
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mellett, ieles malmai vanOrszágokban szászfestékeknak , mellyekböl sok buza
nek neveztetnek, Barth álliszt , árpakása és dara Kötal 1744-ben találtattak fel.
nigsbergbe vitetik, 'ь ismét Grostenlinden , vs Hassziai felsó
Herczeg. 136 h. 720 1.
más felé.
Groftenrode , falu a' volt Vest
Grosz- Bulam, 1. Bulam.
Grosiburg , vagy Groszburger
fália' Leine os/.t. 50 h. lenvetéssel \s gyolcs szovéssel.
Halt. Breslaui Herc-zegségnek kerülete
Silé/.iában Giosz- Hoff, nagy tó Ukermellyet azon nevü mvssal ,
münde mellett , Pomerá5 faluval , 's egy Lutheran,
niában , mellyet Odera rsitemplommal Kanitzi Bánál , 's abba Ukerafolyik.
rók árendába birnak
Grosi-Friedrichsburg , 1. Fried
Grost - Caiman , 1. Caiman.
richsburg.
Groa - Corbet , falu Hassiai Grosz- Gerau, 1. Gerau.
nagy Herrzcgségben Nidda Grosz - Germertieben , fö hely
mellett , Friedbergi Burgazon nevü Kant, a' volt
Grófságban savanyú víz
Vestfália Kir. Elbe ost.
forfással.
Magdeburgi kerül. Bude
Grosz - Coluri , regenten Salamellett, 1 nemes pusztákmis , Torök sziget Engiai
kal 86 h. 600 1.
tenger öbölben 2000 1. fö Grosz - Glogau , 1. Glogau.
helye Coluri.
Grosz-G lockner , 1. Glokner.
Gw«
- Comoro
, J. Angazija.
„
_
0
, .-.
Grosz- Hennersdarf , mvs felsö
Grosz- Dedeleben , 1. Dedeleben.
felsö Lusátziában , Görlitzi
Groszdorf , lásd Német kefö kerül. "¿,89o 1. árvaházresztes.
zai. Csemete oskola találGrosz-Dornberg , parasztság , 's
tatik itt Herrnhuter leávbi tanács Werthi kánt. Bienyoknak számára.
lefeldi kerül. Weser oszt. Grosz- Hubnicken , falu nyugoa' volt Vestfáliai Kir. vagyon
ti Burkus orsz. Samländi
itt azon nevü hegy mész,
kerül. a' keleti tengernél
's ко bányával.
borostyán kö bányával.
Grosze- Bank, 1. Newfoundland. Grostjiigersdof , falu napkeleti
Groszen Burschla , falu Harz
Burkus osz. Insterburgi keoszt. a' volt Vestfália Kir.
rül. .33 h. azon csata által
197 h. 750 1. gyolcs szové,jeles , mellyet itt I75i-ben
sekkel , 's rázsa csinálással. Aug. 30-kán Burkusok az
Groszenehrich , vs Helbe melOroszok eilen elvesztettek.
lett Schvarzburg Sonders- Grosz-Kirchheim , Karinthiáhauseni Hercz.
ban uradalom , egy völgyGroszenhnyn , Hayn, (51o 18'
ben ; arany , 's ezüst bányá6" É. Sz.} vs Röder folyónál
val.
Saxoniában .570 h. 3,300 1. Grosz- Kniegnitz , falu Siléziá's deák oskoíával. A' lako- ban Nimptscheri kerül. mársok jobbára posztót , harisvány bányával.
nyát , 's kesztyüt keszíte- Grotz-Kommendo , 1. Guafie.
nek. Leg hiresebb most Grosz - Kormantin , Fantin Ora' vs czicz , 's karton faszágnak fö helye arany
brikáji ,
's szép gyapjú
parton felsö Guineában^ kefestései által, hol kék » 's reskedéssel , és halászattal ,
züld festékek, mellyekkülsö
ezen helytöl minden Skia
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volt napnyúgóti Indiában
volt Vestfáliai Kir. , 131 h.
Kormantinusoknak nevez720 l. salétrom fózéssel ,
tetnek.
's olvasztó hutával.
G">jí - L-fferde , fq hely Laf- Gros t- Perfilarя , 1. Pechlarn.
ferHe kant. Braunsc hveigi Grost- Röhrsdorf , falu Szász
korül. Ocker oszt. a' volt
Orsz. Meiszeni kernt. RadeVosHVilia Kir. Fase szomburgi Tisat. 1900 1. vászon,
széd-ásíában 103 h. 730 1.
's- pántlika fabrikávai.
tart vásárokat; kôvér , 's Grosz- Rotenburg t azon névü
tömött ludakat nevel.
kant. fö helye , a' volt
Gr¡wz - Leinungen , falu Leine
Vestfália Kir. Elbe eezt.
mellett Wippra kant. Halle
Magdeburgi kerül. Saale
kerül. Saale oszt. a' volt
mellett , egy pusztával ,
Vestfáli Kir. kastéllyal 103
142 h. 930 1. kik közül soh. 930 1. kik marha tenyékan hajó/.rsból élnek.
szefi öl , gyapjú fonásból Grost-Rühden , helység Netze
h risnya kötesböl , abrincs,
mellett Lamspringi kant.
's fa-vágásból élnek , szomGoslari kerül. Ocker oszt.
szédságában vas érczkô göda' volt Vesztfáliában, só bárök találtatnak.
nyával , melly Brabeck
G'osti l iquejo , 1. Lieukieu.
Grófhoz tartozik.
Gros*- Mergenthal , Waldeck Grau - Sabow , falu hátulsó
Herczegséghez tartozandó
Pomerániában Daber - Naufalu Cheh Országban, Bunzgardi kerül. vagyon vászon
laui kerül. 175 h. fonással,
vásárja.
's len szôvéssel. Grast- Sachsenheim , vs WürGrosz-Meseritschfl.yieseritscla.. tembergi
Királyságban
Grosz- Mochb ir , vagy Grosz
Ludvigsburgi kerül. 1020 1.
mockern.falu Boroszlótól , GroszSalta , ross/.úl épült vs
(Breslau) egy mértfoldnyi's fö hely a' hason nevö
re fekszik Sziléziában, melly
kant. Vestfál. Elbe oszt.
ezen káptalanhoz tartozik.
Magdeburgi kerül. 1 temp.
Itt 3 Királyok, tudni illik
\ oskolával , 7 ispitály házMátyás Magyar , László
zal 253 h. 1220 1., kik mar
chen , 's Kasimir Lengyel
ha tenyeszetböl , 's földmiKirály, két esztendeig tarvelésbôl élnek ; tartanak két
tó fegyver nyugvást sze- vásárt , vannak itt két sos
mélyesen kötöttek.
kútak , de a' sóbánya öszve
Grosz- Naundorf , falu Szá¿z roskadt , ez Elbe 's Saale
Orsz. Meiszeni kerül. Ra- osztálynak dolgozó helye.
deburgi hivatalban vá- Grost - Schlotten , vs Erdély
szon fabrikával.
Orsz Szebeni Székben OmGrosz- Nenndorf, falu Rodenpoly mellett, 2100 I. fft báburgi kant. Rintelni kerül.
nyász hívatallal , aran y 's
Weser oszt. a' volt Vestfáezüst bányával.
lia Kir. szép 's kelemetes Grosz-Schönau, falu felsö Lusátájékon, ásványos forrással,
tziában Görlitz! fö kerületalkalmatos 's jó ízlet szeben 4000 1. kik között jooo
rént elkészített fördövel.
takácsok , kik lendamaszt
Grosz- Rikolidorf', 1. Nixdorf.
minden féle forma szerént
Groszörner , helység
Wipkészitenek.
per mellett Leimbachi kant Grosz und Mein Schwartlosen t
Halle kerül. Saale oszt. a*
két falu Lüderitzi kant.

Stendali her. Elbe oszt. a'
volt Vestfaliá Kir., 2 nemes
telekkel, 67 h. 500 1. nevezetes Schvarzlosi répáknak
hazája.
Grost- Sonntag , német lovag
rendhez tartozó jószág Petau 's Friedau között, alsó Stájer orsz. Marburgi ker.
Grosz- Steffelsdorf , 1. RimaSzombat.
Grosz- Stepenitz , mvs hatulsó
Pommeraniában Flemmingi ker.Papen-viznél 126I1.700
1. hajó csinálással , 's hajókazással.
Grosz-Strehlitz, Lengyelül Wielke Streloze, nemes ker.ti
vs Oppelni Herczs.ben Siléziában 150 h. 1000 1. 's gyolcs
szévéssel.
Grdsz-Strehlitii kerület , Siléziában , 14 1/2 □ mfdön 18250
lak.
Grosz Tschirnau , kis vs kastéllyal Glogau Hercz.ségben Siléziába jó posztó fabr.val ,
Schveidnitzi Grófhoz tartozandó.
Grosz-lVcchsungen , azon nevii
Kant, föhelye Nórdhauseni
ker. Harz oszt. a' volt Vestfália' kir. Helme mellet, 11
nemes telekkel , 129 h. 690
lak.kal.
Groszwig , falu Szász orsz.
Meiszeni ker. Torgau rûelleft gálicz égetéssel. ■
Grostterme , Majorság Maas
Francz. oszt. vasat tarto ásvány forással.
Grot Flämmisch , Hollandiai ,
Flandriai pénz , és 1 xt. 3
dt ér. 48 Bremai Grot------ 1
for. Az Angol Groat 7 Bremai Grotokat ér,
Grotkau, 1. Grottkau,
Grotta , Grypta kis vs Adda
vizénél Lombardiában, Cremonai Legatióban , ettöl
nem messze Adda Pó vizébe
szakad.
Grotta del Cane , 1. Agnano.

Grotta , di Napoli , barlang,
Nápoly orsz. melly Posilippo hegyen által teretett , 's
méllyen által Puzzuolától
az út Nápoly felé viszen.
Grottaglie, vs Nápoly orsz. Terra di Otranto neyü tart.ban.
Grotta mit anda, vs Nápoly Ter
ra di Lavoro tart.ban 2220 l.
Grotta Rossa , kis vs Tyberis
mellett a' Pápa birt. ennek
elötte Fr. Tiber oszt.
Grottau, mvs Cseh orsz. Brunzlaui lier. 164 h. 920 1. vászon fabrikával, 's fonással.
Grotte des Demoiselles, 1. Feengrotte.
Grottkau , (50o 43' E. Sz. 40o
12' К. HO vs Siléziai Neissze
Herczs.ben .2.3.5 b-. 1650 lak.
kath. pléb.val , luth, oskolával , fonal vasárokkal ,
Boroszlói Püspök udvarával,
szép városházzal , fohely a'
Grottkaui kerületben , melly 9
1/3 Qmfd nagy , és З1060 I,
foglal magában. •
Grouais , (47o 38' 4// É. Sz. 140
13' 37" К. H.) i i/a franczia
mfd. hosszú , 's 1 mfd. szélessziget Francz. Morbihan
oszt. Portlouis tenger öblön
3000 1. kik jobbára, tökehal,
és skomber's ángolna fogásából élnek.
Grove , kis fó Höxteri kerül.
Fulda oszt. ennek elötte
Vestfaliában , most Bajor
házhoz tartozik melly Höxter mellett Wesepbe folyik.
Grözingen , 1. Groezingen.
Grub am Forst , falu Koburg
Herczegs. Koburgtól nem
messze 52 h. 250 1. kik festö munkával, foglalatoskodnak. Egésséges kùttàl.
Grubeck, kastély , 's Sókamarajószág Grimming hegy tövében felsö Stajer orsz, ban
Judenburgi kerül.
Gr«¿enAagen,BraunschveigHercz.egs.ben Uradalom, GuelfEste háznak régi Öröksege,

4ii
's a'Választó line ához,azu1 ,in
tetik , vannak itt vászon
Vestfaliához tartozott , eeen
fabrikák 's fehéritók.
tartományból állott 's Harz Grünbuch , falu Main ker. Banevü berczekböl , térségior orsz. vagyon itt tükör
nagysága iR \fi □ mf'd. 9
köszörüles , a' hol egyvárost 6 mezóvárost,í9 falut
szersmint a' tükrök készí48 pusztaságokat számlált,
tetnek.
9 királyi 's bánya hivata- Grünberg , y. Grüneberg, (51°
íokat , 9 nemes Telekeket ,
.57' 40" É. 9z. 33° и' 15" K.
8202 házokat , 57740 • lak.
H. ) város Silézia* Glogaui
Jövedelme 300000 f or. Harz,
Herczs.ben 7 mfd Nagy GloLeine, 's Ocker oszt.kra volt
gautól, 1143 h. 8100 1. kath.
f eloszla.
Plébánián kivül van itt eGrudzindt , 1. Graudenz.
vang. tempi, 's oskola jó éQrulich, GruIIii h, vs Cseh orsz.
püljt külsö vssab Az itt készittetett posztók jelesek ,
Koni.'grätzi ker. .370 h. i6yo
1. kath. plébánia tempi, küa' kornyék a' szölö hegyek
zel a' hegyen fekszik egy
rniatt kelemetes. S/.alma
Servita Klastrom. Morva
kalap , tobák 's bor eczet
orsz. felé ezen vs hegyen s'ok fabrikával. A' hason nevü
asbestkö taiáltatik.
kerület foglal magában 14
Grumbach, vs Glan mellett
\fi □ mfdön 32000 1.
Francz. Volt Saar oszt. 70 Grünberg , szép ys 's kastély
h. .370 1. kik gabona, bor,
Hassziai Herczs.nek felsötermeszlésbñl 's hajó cpitésHasszia tart. Dombon fek
bôl élnek. Vannak itt sósszik. ч nagy külsö vsokkal
i'órások's köszengödrök, ta373 h. 2090 1. vászon, 's palaltatnak még kárniol , akmut fabr.val. Itt a'szövethát 's t. ef. kövek.
séges fejedelmek 1761 Marcz.
Grumbuch , telsö Grumbach ,
fli-ken Francziákáltal megvs Badeni nagy Hercz. szomveretettek.
szégságában fakszik alsó Grund, bánya vs Zellerfeldi
Kant. Osterode kerül. Harz
Grumbach nevü falu egésséges kúttaL
o4zt. a' volt Vestfália Kirs,
Grumberg , Liechtenstein Heregy völgyben 1,50 h. 800 I.
czegséghez tartozó vs Morva
Laubhütte nevü falu melorsz.Olmützi ker. 129 h.920 1.
lette van, 's majd öszve
Grüniberg , régi kastély 's urokapcsoltatik vele. Ezekködalom Karinthiában Gaszött fekszik az ügy nevezett
tein mellett vashámorral.
György bánya csatornájáGrumellio , vs Comi tónál Lanak bémenetele, melly a'
rio Dlasz os/.t. most. Austr.
Klausthali gödrögkböl 160
Lom. Vel. Kirs.ban.
Lachtra mélyebben mint
Grumo , vs Nápoly tart. 3070 1.
Klausthal a' vizet elvigye,
Grüna, falu Erzgebirgi kerül.
észak nyugotfelé egy ferSaxoniában Chemnitz mel
tály órányira fekszenek az
lett 166 h. sok harisnya kötö
Ir, 's Winter hegyek, kétmühelyekkel's feheritökkel.
meszes hegyeknek a' tetöji ,
Grünau, falu Hirschberg mel
mellyekben azon jeles vaskô
lett Sileziában 1790 1. azuj,
ásatik. Dél nyugotfelé fél's régíGrunaur a' osztatik fel
órátiyira a' töveiktöl eme'láz utolso mint valamelly
ltedi a' 120 lábnyi magas
Hübichenstein , melly aprd
külsö vsa az elsönek tekén-

Siemü mész szikla, melly
birgi ker. Saxoniában 150
egy alatta elmenö ólom , 's
h. 900 1. itt csipkét kötnek,
va**rczkö meaetel által ha's holmi fekete bádog porsittatik.
tékákot készitenek. A' vs
Grund, (felsö 's also) 2 Liehdéli részén vagyon az úgy
tensteini Urod.hoz tartomevezettHerczgi kút, mellyzó falu .323 h. Cseh oris.
nél a' Szász Herczégek KauLeutmeritzi ker. vásxon, 's fungi Konrád kezéhol szaparaut szovésekkel.
baditattak meg , vannak
Grundel-Tó , felsô Stajer orsz.
mellette e/.üst 's gálb z
ban Judenburgi ker. nagy
ko , 's fehér márvány báhegyek között, jeles hal
nyák.
nemekkeb
Grünint;en ,
Solms
BraunGrundtunda , kis helys. Svéd
schveigi vs Gieszen mellett
Angermanland tartom.ban
Nassau йегг-ze.beri loo, h.
mellynél Huta fó a' Botni Grüningen , (47o 16' 40' E.Sz.J
tenger öbölbe folyik.
vs Helvetziai Zürich KanGrüne - Herberge , Spitzfeergi
tonban , kastéllval paraut,
szig. északi része felé fekvö
's muselin szövessel.
kikötö hely, melly mélyen Grünsfeld, Salm Reifer>'heida' száraz földbe bémén, hol
Bedburg Herczeg uradalma
ч angol rakadóházak állaWürzburgi nagy Herczegnak.
ségben foglat maffábana □
Grünenplan , hutás hely Delmfdet és 5490 1. Fu helye
ligsen kant. Eimberk ker. Grumfeld , város 225 h. 1600 1.
Leine oszt. Vestfaliában ,
vagyon itt bor termesztés.
Hilses tetején , tükör hu- Grünstadt, ("49° 31' É. Sz. 25o
tával , 90 házzal 710 lak.
46' K. H ) kis vs az elöbenklk jobbára bányászok, 's faniFrancz.Donnersberg oszt.
vágók. Ezen tükör huta legmost Bajor orsz. hoz tartoszebb öntött, '3 köszörült
zik, 2330 1. porczllán fatükröket
240000
franbrikával.
kért árul , 90 ember dol- Grünten , hegy Bajor orsz. IIgozik benne.
1er ker. 4060 lábnyi magos.
Grünenthal , érez választó há- Grünthal, királyi maiorság
mor Flöhe mellett ErzgeSiléziában Lubeni ker. mebirgi ker. Soxoniában, hova
leg kénkô fördövel.
minden rendbéli mesterek Grünthal , 1. Grünenthal,
a' fekete rézpénzt tisztitásra Grusia , Grusinia , 1. Georgia,
beküldik. A' benne lévo e- Grüssau , szép, gazdag urozüst elválasztatik , az eldalmi Ciszterciták Apátmaradó réz pedig edényeksága Siléziai Schveidnitz
re, és réz üstekre fordítatHerczegségben Bolenheimnak.
Landshuti ker. kath. falusi
Grüne Sund, I. Grönsund.
mester
Semináriummal ,
Grunewald , kir. vadász kast.
kenderbársony , pántliká,
Brandenburgi közep Mark's gyapjú fabr.val.
ban Teltow ker.
Grusibach , Hrussovany , mvs
Grünhainchen , falu ErzgebirMorva orsz. Znaymi kerül.
gi ker. Saxoniában Börn108 h. 690 1. egy Plébániáchen szomszédságában 360
val , nagy szép kastéllyal ,
1. kik fa portékákot készidombon szép kerttel.
tenek.
Gruyere, 1. Gryers.
Grünhayn , bánya vs Erzge- Grybow , vs Viala fónál Gal-

- 4'3 lirziáhan Sandeki ker. ■
ban ész. Amerikában MexiG,y<trs, Gruyer, Greyerz, enко vsától 30 mfd. 500 indus,
iiehelötte egy orsz. biróságésiOoSpanyol familiákkal.
вак iohelye Frey burg Kant. Guadalaviar , fó Spanyol orsz.
Helvetziában a' tájékában
melly az Aragoniai határon
ered.etét veszi , 's a' tengerJtészittett sajtok miatt neöbölbe Velencze mellett fovezetes , mellyek jobbára
lyik.
Francz. orsz.ba küldettek.
VagVOn a' vsnak kis dom- Guadalaxara , tart. Spanyol ú>
1
.1. :
Castilia Kir. »45000 lak. F6
bo-skán nagy kastélyja
helye.
Nern messze a' vstól emelkedik Molisson nevü hegy. Guadalaxara , (arabsul Uadal
Hadschara,az az a' kö folyó
G ynkisiky , kis va Samaiti
Henares fónál 16000 1. hires
Vajdaságban Lengyel orsz.
kir. posztó fabr.val , melly
ba/i.
700 szôvoezéknél 20000 emG ypswnlde , 1. Greifswalde.
bert a' reban 's a' künyéG yp waldsche Oie, kis sziget
kében foglalatoskodtat , '»
Báititengeren, Grypswaldaz úgy becsült Vigognei
hoz tartozik.
posztókat készít.
Grystkahudtie , kis vs Samai
ti Vajdaságban Lengyel Quadalaxara , vagy új Gali
cia tart. (Audienzaj ó Meorsz. ban.
xikóban új Spanyol orsz.
Gneçorzewi) , vs új Lengyel
északi Amerikában 96ц □
orsz. ban Varsó oszt.ban 550
mfdön 630500 lak. Guadalak.
laxara, Zacatecas, Culiacan
G> гута l<>w , Herczeg LuboChamatlan , 's Xalisco tarmirski vsa, ennekelotteTarnopol Orosz Helyt. most tományokból áll , ennekelötte új Biscaja, 's Cinaloa
Austria hoz tartozik.
is hozzá számláltattak. TaGrzymiíCitw , vs új Lengyel
láltatnak itt gazdag ezüst
or>z.ban Kalisch oszt. 60
minák mellyekkel kereskeh. 270 1.
Gschar , v. Gsrhatsk , (55o 30'
dés , marha tenyészet , 's
i oldmivelés mellett a' lakoÉ. Sz. ) kerületbéli vs azon
nevü fonal Orosz Smolensk sok foglalatotkodnak. FöHelyt. 2490 1. kikötö hel- hely benne
lyel, azért nagy a' hajóká- Guadalaxara , (21° 9' É. Sz
105o 22' 30" N. H. Páristól,)
rása , 's kereskedése gabo
kelemetes 's igen termékeny
xiával, kenderrel, vassal,
tajékban fekszik Rio de
's a' t. Peternburgban.
Gíchwmd, Auersbergi HerrzeSaritjágonál. Az Indusokat
gek urodalma 's kastélyja kivévén 30000 1. Püspökftek
lakóhelye , ki a' MexikoL
AustriábanEns f'elett.Traun
Érsek alatt 411, vagyon itt
fertályban.
egy Universitás, 's Itél&szék,
Gsteig. plébfalu Sanetsch hegy
töveben Bern Kant. Helve- melly minden harmadiU
eízt.ben más Prézest кар.
tziában, melly a' magossága miatt azt okozza , hogy Guadalcaar , mvs 1 plebániáitt a' nap telen hat hetégig
val és klastrommal,Cordova>
nem látczatik , mivel oily
tart. ban Spanyol orsz.ban.
. msçosra fei nem jön, mint Guad tlcanáí , helys. Spanyol
a' hegv magos.
Sevilla Kirs.ágban EstreGuacocingn , kis vs régi Memadura tartom. halarán,
xico , vagy új Spanyol orsz.
mellynek ezüst bányája már

414 ,5 Károly Császár alatt, e- Guadaráma , hegy új , 's régi
gész világon leggazdagabbCastilia .között val ó hatának tartatott.. &ésobben viz
ron L 1749-ben csináltatta a'
által leggazdagabbik bányá*Király az úgy nevezett kija elromlptt , 'e a' dolog.elrályi útat e/.en hegyen által,
hagyattatott , elmult Szá- . Espinar vsig O-Gastiliában
zadbao több próbák tétethogy azáltalmenetkonyebb
tek új gödröket ásni; joblégyen.
'.
bára kéneso kerestetik még Guadarama , kis vs azon nevü
mindég,'s változó szerencséfónál új Castiliában Guaveí dolgoztatik. Többször
dalaxara tart. CasLilia hanémet dolgozók is Jio/.attárja felé.
tatbak ide. ,
Guadaumena , kis fó AndaluGuadaíentin , fó Granada S;paíjáb^n Spanyol orsz. melly
nyol tart.; melly.Guadixaál
Ujkastiliában ered , 's Caszármazik , 's ¿orean allúl
zorla mellett GuadalquiCartagenai öbölbe szakad. I vírbe fólyik» .л . .
Guadalette , kis fó Andalusia Guadavari, ysGangesen innen. Spanyol tart. melly Zabasö fúl szigetben , Golconda
ra vsnál származik» 's, a' : orsz. ban Asiában.
Cadixi tenger öbölbe ömlik. Guadal, vs napny.ti Perzsia
G nada limar , kis fó új CasliKerman tart. Ormus tenger
liában Spanyol orsz. melly
oblen, jó rév parttal, 's
Andaluziában Quadalqui- , herezegi palotáyal,
virrel elegyedik.
Guadeloupe , v. Gardeloupe ,
(15o 55/_гбо 4o< É. Sz. 44°
Guadalmedina , kis fó Granada
Spanyol tart. melly Mala8' N. H.) Fr¡inczia Caraibi
gánál a' kôzép tengerbe
szigetek kö/.ül egyik napömlik.
nyugoti Indiában , 2 szigeGuadalquivir , Bactis, jeles fó
tekböl Grande 's basse Ter
Spanyol orsz. melly Gra
re all; az utolsó az igazi Gua
nada 's Murcia határjain
deloupe , mellye egy ten
Segura hegyen származik.
ger bar melly só folyónak
Andaluzián által mégyen ,
heveztetik,két felé oszt.Tér's S. Lucar de Barrameda sége.30 3/4Qmfd nagyon ma
alatt Cadixi tengeröbölbe
gos köves hegyekkel, p. o.
szakad. Tobb sikér helyei
a' kénkóves hegy , füstölgö
vannak , de még is nagyobb
tüzokádó hegy Basse Terre
hajókon Sevilláig, kissebemellett , melly tetején csak
ken pédig Cordováig hajómoh, 's páfrány nohet.de
kázható. Felveszi Guadaennek tóvénel legszebb erlimart, 's Xenilt, kôrnyédök , 's több tavak igen meke 942 □ mfd.
leg vizzel találtatnak. Sok
Guadalupe , fó Spanyol orsz.
fórrások Basse Terre részén
melly Arragóniában veszi
találtatnak, kevesen Grande
eredetét, 's Caspe vs mellett
Terre részen.
Termései :
Ebróba szakadt
kénko , c/.úkor , kávé , paGuadalupe^ kis vs Spanyol orsz.
mut , indigo, какао, risToledo tartom. termékeny
kása, Cassia j Rocou , fesvölgyben. 3000 1.
tékfa , krümpli, Corbaryfa*
Guadarama, fó új Castiliában
téjbokor, tekenyös békák t
melly Toledo alatt Tajóba
halak , ördöff madár , ( feömlik.
kete tyúk nagyságü költö-
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r.ñ madarak , lakosai 13466
lyem fonással , 's jó zsebb
fehérek, 3044 festettek, 85461
kés csinálássai.
fekete Sklávok t fu vsa Basse Gunffe , v. nagy Kommendo ,
Terre. 6 Febr. 1810-ben ezen
fö hely 's Király lakó helye
sziget Angliának , által adaSzerecsen országKommendo
tott, 1814 dikiPárisi békü- ' tartom. arany parton felso
lésnek erejével Francz. orsz.
Guineában , 400 h. fekszik
nak vissza állittatott Napoaz ország belsejében.
leonhoz hodulta után az Guagida, Ladigara, kis varos
Angoloktól ero hatalommal
Aresgal fónál Telesin tart.
megvétetett.
ban , Algier orsz.ban AfriGuaden, v. Hoden, hely Zankában.
haga belsö íészében Saharai Guaham , Guam, Ladfoni âfzipusztaságban északi Afri
geteknek eggyike , melly
kában ezen az utazó seremagánosan vagyon a* Spagek (Karavannák) Maroknyoloktól elfogíalva , kor
kóból Nigritziába keresztül
nyéke 30 tengeri mfd némellyek szerént 4000, mások
mennek.
szerént pedig 1,500 L terGuadiamar , kis folyó Spanyol
Andaluzia tart. melly Sevi- mékeny riskására , indus
gabonára ,
kertivetemélien alatt Guadalquivirbe
nyekre, és halakra nézve jó
ümlik. .
kikötöhellyel , hol a' MaGuadiana , Anas , nagy folyó,
nilai hajók kikötnek* Fö
Spanyol la Mancha tart.ban
vsa Agana
ered , Ruidera tónál , Ossa
fonal, Alkazar St. Juan mel- Guahani , 1. Cat-Island.
lett , porhányos földben el- Guajaquil , 1. Guayaquil*
vész uagy mocsárokat fór- Guajas, fehér hadakozó em-"
berek , jobbára legerösebmál, délf'elé fórdiil , Bada
bek Gujana nevü tart, déli
joz mellet Portugalliába
fólyik, 's Algarbia 's Sevilla Amerikában.
határain Castromarim mel- Guaira, 1. Guayra.
lettAtlanti tengerbe szakad. Gualata , Oase Sahara nevü
Nagyon kis darabra hajó- Pusztaság kozepén északi
kázható, kórnyéke 1214 □ Afrikában Jigyptomi szilvákra nézve (Dattel) gazmfd.
dag tart. mellyen által az¡
Guadiana , 1. Durango.
Guadibarbar , nagy fó Biledul- utazó sereg mégyen.
gerid tart.ban Afrikában , Gualid , Beni Gualid , hegyes
tart. Erruf tart.ban , Fez
Tunis orsz. ban 1. ágokrabir.ban Afrikában. Ënnèk
szakad , a' keleti Magrada
nevet vévén PortoFerinónál 60 falukban lakosi szaba-»
dok , és csak csekéíy adót
a' kozép tengerbe szakad; a'
fizetnek Fezbe kereskédényugoti nevét megtartván
sok végett. •
Tabarkánál a' tengerbe foly.
Gvadiel, kis folyó új Castilla Gualior , vs nyugoti Marattálí
tart. Spanyol orsz. melly orsz. Indiában Kohary de*
Dschumah fónál térmészíet,
Tajó folyóba ömlik.
's munka által erös hegy
Guadix , Colonica Accitana ,
vár, 1803-diktól fogva así
vs Spanyol Granada taft.
Guadalentin folyónál Sierra Anglusoktól függ.
Nevada mellett, Püspoknék Gualpha , vs Nubia orszibáü
Nil vizénél Afrikában»
lakóhelye > 8340 I. jó kézmivésekkel, len, kender , se- Gualtíeri, Vs Oíasz Crostol»

oszt. 4140 1.
Quam y 1. Guaham. .
Quamaneha , tart. Limai Audienzában déli Amerikáb.
Perui Vice Kirs.ban arany,
ezüst, réz, kénesô gödrökkel, gabona , 's marha tenyéizettel. Fôvsa
Guamancha , S. Juan de la Vic
toria , (14. D. Sz.) vs Limai
Audienzában,Peru orsz.ban,
déli Amerikában , a' vs D.
F. Pizarro által épült, hegyen fekszik , Püspöki es
igazgatói 'lakhely ; börrel
kereskedik leginkárbb ; a'
tart.nak jó levegöje 's gazdag arany, ezüst, réz bányáji vannak. Lakosi számosak , kik sok gabonát
termesztenek es sok marhát
tartanak.
Guanabelica , hires kénesô bánya Oropesa vsánál Peru
orsz.ban , déli Amerikában,
a' Spanyoloknaknagy jbvedelmek van beiöle.
Guanahani , 1. St. Salvador.
Guanajat , tengeröböl Hondurasnál ész. Amerikában.
Qunnov .coa , vs a' tengernél
Spany. Caba szigetben 14000
lak. ; kereskedik.
Quanaxuato , ú) Spanyol orsz.
egy úgy nevezett Intendantzia 911 □ mfdnyi nagyságán .5173CO 1. Fö helye
Guanaxu ito ,
l¿/ N. H.
Páristól, 21Э о' 1,5" É. Sz.)
1069 lábnyi magas bánya
vs 7060e 1. több bányákkal.
Guanea beitca , kis vs Peruban
Lima Audienziában , hires
kénesô bányával.
Guanchacá, révpart két mfdnyire Truxillo nevü vstól
Limai Audienziában Spa
nyol Peru Vice Kirs.ban ,
déli Amerikában.
Guanchiak, a' Canári Tenerifa
szigetnek legebft lakosai ,
kiknek száma Europaeusoknak elsö el j öve Lele к kor 14000

fegyvert yiselhetökre Ъеçsiiltetett , de kik közül még
csak kevés familiák vagynak fennt , mellyek a' Spa
nyol koronától eszten.ként
zsoldot kapnak. Fbldmivelésbol, marha tenyészetbôl,
's halászatból élnek , egy Istenséget imádnak , mértékletesség , 's vendég szeretés
által külömböztetnek.
Guaníamu , a' Lukay i szigeteknek eggyike ko/.ep Ameri
kában.
Quanoco, Huanoco, ( 10o D. Sz.)
vs Peruban Limai Audien
ziában Chincaco' a tónál ,
18000 lak. kereskedést iiz.
Guarany , népség déli Ameri
kában , mellynek beszédje
úgy szólván egész déli- Amerikában értetik , keres
kedést 's fóldmivelést üz.
Quarche , kis vs Fr. Ille 's Vi
laine oszt.
Guarda , vs Mondege folyónak
Estrella hegyen való eredetétôlnem messze Beiratart.
Portugalliában természet 's
munka által erösitett kastéllyal , a' körül lévb völgység foglal magábani5~20ooo
lak. Az itt felálittatott tábor legjobban fedezi Lissa
bon vst , vagyon a* vsban
2.300 lak. 707 h. 5 pléb. temp,
mellyek kôzôttszép káptalan
templom vagyon , egy szegények lakóháza, ispitály,
<í klastr. lakóhelye eery Corregidornak , az ide való,Püspbk , ki a' Lissabon i Ersek
alatt vagyon , télen által
Castella Brancobanlakik.
Guardafui , Afrikának legszélsöbb keleti része , Adeli rév
partoknál Socotra szigetnek
irányába.
Guardamar, (38Э 15'É.Sz. 16?io' K. H.) helys. 's révpart
Segura fónak torkolat jánál,
Valencia Spanyol tart. 3000
lak. Innéttol fogva só h*lásztatik,
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tatik, melly itt nagy böv1702-ben itt fö igazság Coleégben van , 's a' közel lélegioma állíttatott fei.
völa Mata nevü toban nagy Guurquesen , vár Marocco Kisós források találtatnak ,
rályság' partján Afrikában,
mellyeknek vi/.ébôl a' nap
melly Portugalliához taráltal igen jó só készítetik.
tozando.
Guardia, Alíiera , kis vs Ti- Guajeo, Porto Guaseo , kis vs
l'ernó í'ónak Capitanata Náés révpart Chili tart, déli
poly tart. 1770 lak. Püspök- Amerikában , melly a' haséggel.
jókat édes vízzel kitartja,
Guardia , kastély a' tengeren
vagyon itt rézbánya.
Nápoly citra Calabria tart. Guaitalla , (44° 54' 38" E. Sz.
mellynél egéséges források ,
з8э 19' 3l" К. H.) csekély
's gesztenye erdök találtat
rosszúl épült , de erösitett
vs omladozó kastéllyal ,
nak.
Guardia , vs az innen levo HerCrostolo f'olyónak Póba vaczegségben Nápoly orsz.
ló szakadásánál Olasz orsz.
Guardia di Lombardi , vs Ná
5500 1. föhelye volt a' hasonpoly Terra di Lavoro tart.
ló nevü Herczs nek , melly
Parmához tartozik , 6 mí'd
35 ,o 1.
Guardia, (la} nagy helys. egy
nagyságú, 18.300 lak.
hegyen Toledo tart. új Ca- Guataro , húsz angol mfdnyitiliai Kirs. Spanyol orsz.
re hajókázható folyó Tri
llo lak. gabona termesz- nidad szigeten nyugoti Intéssel és salétromfabrikával.
diában.
Guardia , vs Spanyol Minho Guatimola , Audienza Mexicoi
Kirs. ban , Minho torkolatVice Kirs. ban északi Amerijánál erös révparttal.
kában,terjed Honduras tenGuareno, vs ennekelötte Fr. geröböltöl Panamai földGenuai oszt. most Sardi- nyakik. Következendö hat
niai Kirs. hoe tartozik îaoo tart.kat foglal magában ,
Guatimala , Honduras tenlak.
Guargalu , Huerguela , ország, geröböl, 's a' nagy tenger
és vs Biledulgerid tart. ban, között, népes tartom. Vera
Paz, Honduras, Nicaragua,
Afrikában , az Algieriaknak
adózik; sok dattelt termeszt; Costa Ricca , 's Veragua,
termékeny indigóra , kaa' vs 6000 lak.kat számlál.
kaóra, vaniliára, pamutGuarico , szép vs St. Domingo
szigetnek északi partján ,
ra , selyemre, chinára, czúkorra , dohányra , festökózép Amerikában. Vagyon
fára , ámbragyántára , aitt alkalmatos
kikbtü ,
mellyben esztendon által ranyra , e/.üstre , marhára,
több mint 160 nagy 's kis
's halra nézve , foglal magában több erdöt 's hegyet,
hajók bémennek. Pranczi
itt igen ritkán esik,a' levegö
ákhoz tartozik, a' vs. ma
gában kerítetlen, de várral, nem legegésségesebb , kö's ágyú sáncczal öriztetik ,
zônséges a' foldindulás. A'
lakosok igen alkalmatosok
minden esztAen nagyobb
a' mesterségre , rész szerént
nagyobb virágzásba jön, itt
Keresztények , részszerént
esztendon által 4000 SzerePogányok. Fô helye
esenek vétettek meg , kik
a' czukor , dohány 's indi- Guatimala , (új) régi Gnatigo plántálásban dolgoztak ,
mala vsnak szomszédságáII ÜB; l£x. II. DAR.
Ч7 •

ban , melly 177.3-ban Jul. 7.
ioldindülás álLal majd egészlen elrontatott , melly
alkalmatossággal fcooo nemzetsége elveszett. Két hegytbT nem messze fekszik ,
mellynek egyike a' sok ro
la származott f orrások 's patakok miatt à' viz-hegynek,
a'másik pedigeok göz,tüz,
's láva kiütése miatt tüzhegynek neveztetik.Tërvényszéknek , Ersekségnek , és
Univtrrsitásnak lakóhelye,
nagy keraskedést üz.
Guaxaca , 1. Oaxaca.
Guayaquil , Guayaquil, vs Spanyol Quitó tart. déli Amerikában hasonló nevü fónak
torkolatjától nem-messze,
Panama , 's Lima vásáros
helye , több mint 20000 lak.
számlál, 3 erôséggel , hajócsináló hellyel , kakaóval ,
sóval , riskásával , hallal ,
pamuttal, építof'áyal, пмгhával , börökkel, dohánnyal , viasszal, borral, pálinkával , olajjal 's a' t. kereskedik. A' lakosok tóbb
zászlókra rangjok szerént
osztották fel magokat. Az
idegenek zászlója legszámosabb , a' gyermekek , kik
az Europaiaktól itt nemzeltetnek , igen szépek , 's az
éghaihalat' durvaságánál is
igen fehérek.
Gubaiok , határ népség Habessiniában , északra Gongaerektôl, Nilus folyónál.
Gubbio , l. Eugubio.
Guben , (,51o s8' É. Sz. 30° 25'
K. H.) vs a' hason nevü ker.
alsó Lusatzia Markgrófsásrban , Lubst v. Lübbe fónál,
melly ezen alól Neisse fóba
ömlik, 848 ház. ,510o lak.
pléb. templomon kivül találtatik itt egy Vandalus
tempi. 1 ispitály tempi. mal,
temeto templom , deák os
eóla, sóház, kadét oskola,
- 1

a'sóhivatal vigyázatja alatt
a' vizbe olVasztott tengert
sóból tiszta só fözettetik.
Az ide való posztó kézi müvek igen jók , nagy gyümölcs , 's bor termesztéssel.
Guber , Szerecseny Királyság
Nigritziáb. kózépAfrikában,
Gago orsz.tól nagy pusztaság által választatik , ha
sonló nevü vssal.
Guber , kis íblyó napnyugoti
Prussziííban , melly Rastenburg vsnál elfolyik.
Gubescha , 1. Kubascha.
Gucken , nagy vs Ta vizénél
Kouangsi tart. ban , Chinai
birod.ban Asiában , 9 vsok
vannak alatta, gazdag czinobriom' ásással, és jó kereskedéssel.
Günklingen , 1. Giglingen.
Guden , Gudensau , hajókázható fó Jutland ban, 2,5 mfdnyi folyása ulán , minekuna 40 kis í'olyót magába
felvett, a' Cattegatba üntödik.
Gudensberg , kerített vs 's fßhely hason nevü kant. a'
volt Westfália Kir. Fulda
'oszt. effy tempi. 208 h. 1370
lak. Fenn vannak itt még
két rabió kastélynak tbredéki , mellynek egyikéberx
puskapor tartatik.
Gueberek , 1. Gaurok.
Guegentenago , nagy mvsGuatimala tart. ban, üj Spanyol
orsz.ban ész. Amerikában,
loo" Indus familiák laknak
benne, kik nagy kereskedést üznek , és igen gazdagok , itt hires vásárok is
esnek.
Gueglingen , 1. Giglingen.
Gueldbarjzsund , szoros tenger
Dániában, Falster 'sLaland
szigetek között.
Guemené , vs Escorf mellett ,
Fr. Morbihan oszt. 1.320 1.
itt sok gyümölcsbor készíttetik.
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Guement
vs Fr. alsó Loire Franczia országgal ennekeoszt. 3,380 lak
lötte jeles vala. Föhelye St.
Pierre.
Guender , 1. Gondar.
Qvenga, tó Indiában, Gange- Gnet aria , (430 18' 30" E. Sz.
sen innen Asiában , üecan
150 30' 20" K. H.) fallal köorsz.ban ered , es a' Benga
rülvétetett helység Burgos
li öbölbe szakad.
tart. Spanyol orsz. egy hegyen fekszik , it t vagyon a*
Guer , vs Morbihan Fr. oszt.
GUfranda , Aula Quiriaca, (47a
San Antonio nevü kastély,
9'É. Sz. 15Э iy K.H.) vs al
54. par lian
melly a' tender
fefcszik
eó Loire Fr. oszt. Loire , 's
s kikötöhely,
mellyet egy elöl fekvö ¿ziVillaine torkolatjai között,
a' tengertöl nem messze ,
get oltalniaz.
7238 lak. kereskedik lovak- Gueverek, 1. Gaurok.
kal , gabonával , sóval , Guhrau , kerületi vs Silesia
melly a' közel fekvö mocsá- Glogaui Heczs Bartsch melrokból a' tenger mentében lett 492 h. 2730 lak. posztd
nyeretik.
fabr.val; kereskedik lisztGuerche , vs Ще , 's Vilaine tel, melly ,54 szélmalmqkban öröltetik, a'hason ne
Francz. oszt. 3600 lak. ke
reskedik gabonával 's len- vü kerület nagysága 8 □
mfd 21890 lak.
nel.
Guercht , vs Auboit mel- Guiana , eggyik a' forró éghajlatnak vidékei közül de
lett Cher Fr, oszt. 1000 lak.
Guerche , Guierche , vs Creuse
li Amerikában 20000 □ mfd
a' nagysága , és 400 francz.
mellett , az elöbbeni felsô
mfd a' hossza , napkeletreBritagneban, a* mostani li
határozza a' nagy tenger ,
le 's Vilaine Francz. oszt.
északra , napnyugotra , 's
jo6 h.
Gueret , Varactus, (46a 10' E.
dél felá az új világnak .3
legnagyobb folyó vizei: OSz. 19» .52' К. H.) föhely
Creuse Fr. oszt. Gartenpe rinoko , Marannon , 's Rio
negro, mellyelt úgy körül
csatornától nem messze ,
két hegyek között З500 lak. veszik , hogy szigethez hasonló, és termése által a'
szépen épült, kevés keresföldnek legtermékenyebb
kedéssel.
részeivel vetélkedik. Csak
Guernsey , francz. Grenesey ,
Sarnia , (49° 31' É. Sz. 15a
két esztendö részek uralkodnak itt , száraz tudnî
8' К, H.) angol sziget a' Ca
illik , 's nedves , mindenik
lais csatornában a' franczia
kétszer. Az általniínés az;
parton , környeke 36 mfd ,
eggyiktöl almásikra rette8 mfd hosszú , 6 mid széles,
nates, 's hetekig tartó ég14000 lak. Körül van véve
dôrgések által tôrténik. A*
magas , meredek kösziklakkal, 's csak a' napkeleti ré- levegö a' sok essö miatt igen egésségtelen , jeles a'
szén kikötö torokkal , 's rév
termöföld , szép kaszálókpartokkal erösitetett , fükaJ, legtéresebb erdöjiben,
ves 's termékeny , a' lakovar/nalt nagy hagyek, rnelsoknak, kik marha tenyélyekböl a' Cachipur, Oyaszetböl , 's halászatból élpok , Camopi , Ess qnebo ,
nek , minden az életre szü"kCaura, Pandaron, Dsraeraséges eledelt nyujt. A' kery , Berbice , Courantin,
reskedése Portugalliával , '«
«7 *

Surinam , 's t. fók erednek.
Legjelesebb termései : Раmut , czukor, kávé , csokoládé, dohány, aloe, gum
mi, narancs, czitrom , kokoszdió , ananász , pizáng ,
■jeles borok, festöfa, vasfa,
'« több másféle nôvevények ; bogarak , férgek
merges kigyók , úgymint
vizianya , aboma , vaey
boiquaeu; gyíkbóltobb fajta , Ú£y mint az úgy nevezett alligator , leguane, 'a
chameleon , *zarvas béka ,
pipa, szárnyas, állatokból
nagy boség, viziállatok közül raanati,v. lament i n.Ezen
tart. Spanyolok, Franeziák ,
Holiandusok, 's Portugal
lok között vagyon felosztva : a' nagyobb részét mindazáltal még most is az
Indiai nemzetek birják p.o.
Karaibék , Galibák Ottomachok, Arowakok, Maysurok. — Spanyol Guiana e>.en tart.nak észak - nyugoti része, Orinoko , 's Linia között, melly Orinoko
iorkolatjának del - keleti
részén Pamaroni partifonál
kezdödik , 's del -nyugotfelé Parima tónak napkeleti részén egész a' liniaig
terjed kevesé isméretes , és
34000 1. számlál ; föhelye
S. Thomas de Guiana Ori
noko fónál. — A' Franczia Guiana , 1°
6° É.
S¿. 35*— 700 N. H.) Guia
na tart.nak azon vidéhébol
, áll¿ melly a' parton 80 a'
fzáraz földfele pedig 100
francz. mfdre kiterjed, Ma
roni , Araowari , v. Ria
Blanco fók között, holott
az elsö a' Hollandus , második a' Portugallus Guianától választja , más kép
France equinoxialénak is
neveztetik. »307 fe)ér, 10748
feKete 1, számlál 8 gyarmatban p. 0. S. Paul , Oya-

pok , Sinnamary 's a' t. da
minnyájan szomorú állapotban vannak ; föhelye Ca
yenne. — A' Hollandus vagy
is a' mostani eggy. Belgyiomi Guiana kôzép Guiana
tart.nak nagyobb ész. nyugoti része , Essequebo f<5nak mind a' két partján
Spanyol, 's Franczia Guia
na között , több gyarmatokból áll , mellyek nevebet iobbára Essequebe , Demerary , Berbice, 's Suri
nam fóktól kölcsönözik.Lakosai Hollandusok, Francz.
Morvák, Zsidók, 100000 szerecsenSklávok;íohelycParamaribo Surinam fónál. — A'
Portugallusi Guiana , vagy
a' kis dél napnyugoti rész
Guiana tart. bol, az egyenlitö kortôlészaknak, Oyapok
partifó , 's Marannon vize
között , az Atlanti tengerre'l északi - keleti része,
's Maronnon mellesleg va16 fó jával , Cuyari , v. Anaurapucuval délnyugoti ré
sze környekeztetik:föhelyei
Macapa , 's Paru várok Ma
rannon fónáh
Guibrajr , 1. Falaise.
Quiche, (la) helység Ille , 's
Vilaine Francz. oszt. 3280
1. ásványos vízzel, 's marha tenyészettel.
Guidone , 1. Gildone.
Quienne , ennekelötte Gascogneval fôkatonai Helyts. , as
aquitaniai tenger vagy is
Gascogni tengeröböl , Saintonge , Angoumois , Limosin Auvergne , Langvedoc, 's Gascogne tart.nyok
között. Térségnagysága* 568
□ mfd, közel 2,000000 1. a'
Revolutzió alkalmatosságával. A' levegö egész tart.
mérséklett,'s egésséges. Csak
délkel.rÔl hegyes másként
pedig dombos 's róna ; fó]i:
Garonne , Tarn , Aveiron,
Lot, TJrot , Dordogne , Ve

/
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rere , Isle 's Drone , *s a' t. Guimaras , Imara» 4 mfd hoíA' fold ugyan külömbfele,
szú , 's 2 mfd széles Phide éltaljában terniékeny ,
lippi sziget V terme'keny
leginkább gabonában, doriskásában, s/arvasokban ,
hányban , borban , gyüsertésekben,'s szárnyasálamolcsben , fában , rétitertokba.
mésben 's a' t. A' marhate- Guin , I. Nigritzia.
nyészet nagy : szárnyas ál- Guinea, nagy tart. Afrikában,
latokban vadakban, halakmellyhez a' hajósok mindban , igen gazdag. A' seazon tart.nyokat mellyek
lyem mivelése igen jeles,
Senegal fótól , Negro fokig tehát tobb mint goo
's külömbfele ásványokban
sines héjánossága. Guiennémet mfdre terjednek ,
nehoz tartoztak tobb tart,
szoktak számlálni, a' honugymint : Bourdelais , Ba- nét 'is a' fekete Sklávokhozattatnak, Guinea partja a*
zadois , Agenois, Perigord,
felsöre, az az: az igazi GuiQuercy , 's Rouergue, most
neára , osztatik fel. Határ-r
Gironde , Lot 's Garonne,
ja Sierra Leona, vagy is az
Dordogne , Lot , Aveiron ,
Oroszlán hegyétôl Lope/.
Correze 's Gironde oszt.ra
Gonsalva fokíg terjed , Ni
vagyon felosztva.
gritzia felsö Ethiopia's Gu
Guierche , 1. Guerche.
ineal tengeröböl között oily
Guignen , vs Francz. Tile , 's
csavarodásban , melly féf
Vilaine oszt. 2660 1.
hoblat formál. A* partokon^
Gutgon , vs Var Francz. oszt.
a' fold jobbára alacsony ; 'sr
2480 1.
egyenes , a' levegö mindeGuilan , vs Finisterre Francz.
niitt meleg; belsó részében
oszt. 2760 1.
hegyes , erdökkel, némelly'
Guilan , 1. Ghilan.
tájákba hóval van fedGuilford , Surrey Angol Grófságnak fövsa, kelemetes tá- * Ve. A' nagy melegse'g résszerént a* nagy essök által,
jékban hajókázható Wey
tengeriszelek, harmat, nap,
fónál 5000 1. jeles kereske's éjszaka egyenlósége mi-»
déssel, építófát, gabonát
att türhetós , de az idegeLondonba hord, gyapjú keneknek igen ártalmas. Álresése egészlen megesöktaljában ezen tart. olly ter
kent.
me keny hogy esztendö ál
Guilleaume , erös vs Fr. tental kétszer aratnak. Gazdag
geri Alpesek oszt. Var melhalaványszinü aranyban elett 12 10 1.
Guillestre , vs azonnevü fónak züstben , vasban , ámbraDuranceba való béfolyásán gyántában, riskásábanj ga
bonában, kölesben , manifelsö Alpesek oszt. 1060 lak.
okban , czúkorban, festófákbal,
Guimaraens, vs Entre Minho e ban> borsban, gyombérben,
Douro Portugallus tart. A- Egyptomi szilvafában,yamsve fónál 1480 h. 4960 L ve or
ban, mondolafában,pizángzó erôséggel 's régi elsö
ban , naranesban . fagyúfáPortugalli Királyoknakpa- ban,czitromban,'s dinyében.
lotájával ; gyümölccsel кеAz idevaló isme'r'ètes átlareskedik. Szomszédságában
tok között tobb majomnevannak hires 's nagyon lámek mellyek között az orangoutang is találtatik
togatott meleg ferdök.

elefantok , tigrisek , oroszlányok, parduczok, tüskésdisznók-, tengerimacskák ,
ser' vések, juhok , kecskék ,
bUroh , tyukók , özök , antilopek , nyúlak , bivalok ,
pítpagájok , kígyók , gyíkok, nagy hangyák , nalalmak több nemei , mellyek között heringek is találtatnak Uralkodnak eze tart. sok Királyok, 's Feje
delmek , 's ezek között
némellyek igen hatalmasak : foglal magában több
szabad szovetségeket is. 4
részre osztatik az Europaiak
által, t. i. Malaguette vagy is
Rorspartokra, fog's elefant
csont és az arany partokra holott most Assiante hatalmas orsz. találtatik, 's
rabszolgák partjokra a' mellyen Benin orsz. nyilván egész Guiueában leghatalmasabb. Angoloknak Francziáknak Dánusoknak , Hollandusoknak nagy birtokaik, 's l<ereskedftházaik vagyliak. E/en tart.nyoknak lakosai általjában felíeteszínüek, külömböztetik magokat a' tobbi Szerecsenektöl türhetetlen szagú gözök
által. Ezen tart.nak minden nyelvei még nem isméretesek, úgy hogy lehetetlen meghatározni, mellyik
légyen az anya 's fonyelv,
mellyik pedig csak a' Dialektus nona némellyek Assanthi , Kreeptri , 's Akwi
nyelveket fönyelvek gyanánt tartják. A' benszülöttrk közül is sokan beszélleïiek Angol, Portugal , 's
I)ánus nyelveket ; fñfoglalatoságaik : vadászat, halászat, sókészítés's foldmívelés , de még is több népBegek pamút szövest , 's fe,st6 fabrikákat is tartanak. Al
taljában pogány ok külömb-

féle felekezetekre oszolva ,
templomaiknál közönsegesen oskolákat tartanak , also Guineát vagy a' Kongoi
partot határozza északról,
a' felsft Guinea 's Nigritzia,
napkeletröl Nigritzia , délröl Kaiier tart. napnyug.
rol az jElhiopiai tenger.
A' mi a' levegöjet , földet , 'e
termését illeti nem külömbözik a' tulajdon Guineától alsó Guineában is több
tart.nyok vannak, külömbféle nagyságuak , mellyekböl a' Portugallusok, 's Hollandusok sokat birnak. Part
tart.nyai e' következendök :
Loango, Kakongo , Congo,
Angola, Benguela , 's Ma
tamba. A' nyelvekigen külömböznek, azonban leginkább Angola, 's Benguela
tart.nyokban a' Kongoi , '»
Kalbongi igen elterjedt. Por
tugallusok ezen parton igen
sokan laknak , de Europai
színeket el nem vesztették.
Fö Religio" ugyan a* po
gány, azonban egynehány
századoktól fogvaa'Római
kalh. Religio is béhozattatott. A' szerzetesek köziii
leginkább Caputzinusoknak
vannak több
Missiöik ,
mint Massangano , Bengo ,
Kaenda, 's Katumbo vsokban Angola , 's Eniiuggo
tart. S. Salvador , Bamba ,
Nokundo, 's Sogno, 's Kon
go tart. Kongóban a' katb.
religio , udvari religio. A'
belsö kereskedés, más mesterségehkel tzen partokon
igen csekély.
;шпел , linea, vagy is az Жquatori szigetek , 6 sziget
Guinea tenger öbleben Cap
Formoso, 's Cap Lopez kö
zött, termékeny czúkorban
's deligyümölcsben, neveik:
S. Thomas , melly Porttigalliáhoztartozandó, Hert'.
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(Prinzen) szigete , Anna- Guise, (49s 54' É. St. 2iô vjé
bon, Fernando del Jo (mind К. Ц.) vs Aisne Francz. oszt.
a' ,3 Spanyoloké) S. Matheo
Oise mellett erös kastéllyal,
's Ascension (püszta mind- 386 h. 3040 1.
kettö).
Guisten, vs Wipper mellett,
Guinée, Angol arany vertpénzAnhalt Kötheni Urod. 375
лек neve, 6tallért, 's 7 ga- h. 10,50 b
Taster, egy Louisd'ort 5 tal- Gülden, ezüst pénz Austriálérban számlálván vagy is 9
ban 1 ft. vagy 60 ht , vagy
for. 38 xt. tészen Bécsi bees
юо dt. ér. JÍasileaban , i$
6zerént.Talánonnét szárma- Eatzent, ,50 kt. ¿s 2 dt. ér;
zott ezen név , hogy azon aGuldenhanco Hollandiában
ranyból,mellyGuineából ho51 kt. Gulden Current, 48
zattatott, elején verettetett.
kt. Gulden Reichs , német
Guiñes , Guisnae , vs Francz. orsz.ban 50 kt. a* Lengyel
Calais szoros tenger oszt,
Gulden csak 15 kt. ér Be
Calais felé vivö kanálison,
csi bees szerént.
rnoesáros tájékban , 4°4 h. Güldene Aue , (arany lapály)
2340 1.
,
kis tart, also Swarzburg
Gumganp , (48э 3$' E. Sz. 14a
Herczs.ben Nordhausen 'i
29' К. H.) vs Franez. ész.
Sangerhausen között felsö
part oszt. Nieux parti fónál,
Szász ker. mellyben Kelbra
5190 1. vászon fabr. , gabo- 's Heeringen vsok feküszna , marha, leoj 's vászon nek , 's mellyen általHelm
kereskedéssel , mellyet a'
vize folyik. Ezen tart. maNavalo , vagy is alma vá- ga nevét igen nagv termésár igen elömozdit.
kenységétôl kapta BrandenGuiole ("la) vs Aveiron Fran.
lxirgi Választó Fejedelmi
oszt. Salve fónál 1970 1.
háznak, 's a' BraunschweiGuipry , vs 111 , 's Vilaine
gi háznak is vat;yon része
Francz. oszt. 0992 1.
ezen tartom. ezért tehát аг
Guipúzcoa, Spanyol orsz. tart.
elsft pénztszedo
hivatalfc
méllyet napkeletre Franez.
allított fel Nordhaussen
orsz., del felé Navarra , 's
mellett.
Alava, napnyugotra Alava Guldenf.tr t , falu Morva orsz;
's Biscaya,ész.raBiscayiten- Znaymi ker. Dürnholzi IIger határoz. Több Privile- radalomhoz tartozandó ,
giommal bir,mellyeknélkül Taya jobb partján , melly
a' többi Spanyol tart.nyok
itt olly csekély hogy hid
szükölködnek , hegyes , de
nélkül is által lehet raeniii.
termékeny , jeles vasbá- kath. templommal, helynyákkal, 34 1/2 □ mfd nagy, béli káplánysággal , 72 h.
204480 1. föhelye San Se- .410 1.
bastian.
Guletta , Gulette , erös vár
Guir, tó Temesna tart.ban Tunis orszJjan Afrikában ,
Fez orsz.ban Afrikában ; az Tunisi öbölben , e/.envsnak
Atlantikumi tengerbe szaoltalmára szolgál- 1^35-beu
kad.
V-dik Károly Császártól
Guisborough , mvs York Anostromoltatott.
golGrófs.ban timsó aknával Guling , vas, hámor felsö S táGuisourdi kanális , Theakit, jer orsz. Judenburgi kor.be
vagy kis Cephaloniát 052t- hasonló nevít pataknál.
ja Cephaloniától,
Qu¿te$/tem , уз eggy., Belgi*
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om Vir. Flandria tart.ba.
tembergi Kir.438 h. 710 1,
3240 1.
,
Gundis, Guntey , helys.a'volt
Güitow , (53° 48' É. Sz. 32Э
Fr. Simplón oszt. Rhodanu«
47' К. H.) mvs hátulsó Pomellett.
merániában , Flemmingi Gundta , 1. Gondar.
ker. 74 h. 390 l.
Gundur , Gimtur Kondanvir
Gumanapi, a' Molukki szigeMadras ansrol tart. napketeknek egyike , tüz okádó
leti Judiaban ker. , Gondeheggyel.
,
gamma. , 's Kistna tók köGumbinen , (54o 34' 41" E. Sz.
zött, gyémántbányákkal.
39° 51' 37'' ^* ^0 172.5-t-öl Az hasounevü fö vsbun pafogva. rendesen épült vs mut fabrika találtalik.
Pissa mellett napkeleti Gunich , 1. Gonich.
Prusszus tart- Insterburgi Gunnanapi , 1. Feuerland,
lier, posztó fabr. hadi 's Güns , Köszeg (47O 111 54" E.
koronajószág kamarájival.
Si.) szabad királyi vs Vas
Találtatik itt egy reform. Várm. alsó Magyar ors/., e's luth, tempi. A' gabona azon nevü fónál, kcilemel es
kereskedése jeles. #2,50 1. 28« tájékban kastéllyal harminh. de alacsony fekvése mi- ' czaddal , Póstával, kath.
att a' viz' kiôntéseinek iGymnásiummal, evanp. osgen kivagyon téve.
kolával, árvákházával , KiGumel , vagy Agnam fö vs
rali megye Táblával , 447°
mástól föggö Fulierek tart.
1. kik sok posztót készítenyábanSenegambiában,Senek, 's nagy gyümölcs, ga
negal egy ik kar jan , a' tole
bona, 's bor termesztést viszformált Bilbas szigetnek
nek véghe. A' kastély Eszirányában.
terházy Herczeghez tartoGuinischew ,
gazdag rézbázando. A' vsraagában ugyan.
nya Orosz Jekaterinenburg
kifsiny, de annál nagyobb
Helyt. mellyben napestig
kiilsft városai vagynak. A*
600 emberek dolgoznak.
lak. a' kalh. 's evanff. reGumiskana , Hamischkana vs ligiót követik. A'kath.két
Tarabosan Basaságban Na- tempi, van, csak 1 az evang.
tóliában 1000 h. 6000 1. kik
Gesztenyék , 's bararzkok
jobbára Görögök ; arany, eitt igen teremnek. A' lak.
ziibt, réz 's olom bányával. Magyarok , 's Németek.
Gumpoltskirchen , orsz. fiejedel- Güns , Günz , fó melly Aumi vs Austriában Ens alatt, striában Ens alatt való tart.
Bécsi erdö alatt való ferered , 's alsó Magyar orsz.
tályban Laxenburg mellett Rába fóba szakad.
országitéloszékkel , ország G unsa , vafry Gunza Portu^alfejedelmi Pléb.val lio h.
lok vara Congo partnak
Leoniai drót fabr.val, Itt kozép részén Afrikában.
íó bor terem.
t Guntersdorf, mvs Austriában,
Gundelfingen, (48° 33'. 8" E.
Ens alatt való tart. ManSz. ago i' 4o// K.H.; v^Bá- hart hegy alatt való ferior orsz. fslsö Duna ker.
tályban , Uradalmi kastélBrenznekDunábayalóbéfo- lyal, Pléb.val 177 h.
lyásánál 312h. îoool.egy Is- Güntherberg , (49Э 9/ 37" É.
pitállyal.
Sz. 31O y* K. Ht.) vs Anhalt
bundeltheim, mvs Neckar mel- Bernburgi
Hercz,
Harz,
lett Oehringen ker. Würmellett, 700 L Fridricbà
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höhe nevükastéllyal , vas- Gura, vs Lengyel Kirs. 650 1.
hániorral, 's márvány tö- Guraghok, vad nemzet Habisréssel.
siniában,mellynek tart.nya
Gil'àertblurn, vs ennekelötte
Guraghnak neveztetik.
Franrz. Donnersbergi oszt. Guraro , Gurarovlui , szabad
Oppenheim, 's Frankenthal
oláh falu Erdély orsz. Sze
között prot. Consistor tembeni székben egyesiHt 's
plqmmal, most Bajor haz'
nem eggy. Görög templomfiirtoka.
mal. A' lakosok nagyon keGunti amtdorf , nemes Jószág,
reskednek égeto , 's épitô's mvs Aust riában, Ens alatt fával.
való tart. Bécsi erdö alatt Gurau , 1. Guhrau.
való fertály ban orszàgitélô- Gurdau , vagy Kurdau falu.
székkel, orsz. fejedelmi Pié
Morva orsz. Hradischi ker.
bániával 110 h. vászonszük, szölö hegyektöl könyomtatással , melly sok - rül vétetett vülgyben ré
gi kathol. templommal ,
nyomtatott vásznot , ágyten'töt , zsebbe való ken- mellynél térséges földalatt
dííket, nyakra valókat 's való bollhajtások , 's járások vannak , ezek a' mint
falszonyeget készít.
Gutitur , l, Gundur.
mondják Templáriusoklói
Qu tízalo , Avares , sziget aa veszik eredeteket. l¿2 h.
Aethiopiai tengeren Afri- 700 1.
kában.
Gwein , mvs Morva orsz. Bru
ni ker. egy kastéllyal , PléGiinienhatuen , vs Bajor orsz
Altmühl mellett Rezat ker.
bániával, majorral , 129h.
300 h. 1500 1. bor fabr.val.
820 1.
I tt jeles régiségek találtat- Guria , Guriel, Quel, Quriel,
na к р. o. az úgy nevezett
legjobban délre fekvö Georördögfala , Rómad sáncz,
giai tart. Kaukáziában a'
melly a* külsö vson kererz- fekete tengernél , Nion , 's
tül mégyen , 's még most Tscharuch fók között , meis valamelly
erñségnek leg 's kellemetes klimával,
maradványját mutatja- Or- termékeny déli gyümölcsre,
szágítélñszéknek , 's Szám- selyemre, 'sa't. nézve , itt
6000 nemzetségek laknak
tartóságnak lakóhelye.
Günz , fó ered 111 ker. Ba
egy Fejedelem alatt, ki Gu
jor orsz. Leipheím, \s Günz- riel* czimét viseli. ImiVetsi
Czártól", kôvetkezendôkéburg között a' Dunába fopen az Oroszoktól is függ.
lyik.
Güntburg, (48° ty' isf' E. Sz
Föhelye Titizighe.
27° ¿6' if," К. H.) vs Bajor Gurjew , (470 7' E. Sz.)' vs 'a
orsz. felsö Duna ker. GiinzKozák vár Astrachan Orosz
nek Dunába való béfolyásán Helyt. egy szigetben Ural
Kaspium tengerbe való tor350 h. 2800 1. régi-mód szerént erösitett várral, ke- kolatjánál , 300 1. kamelott
reskedik gabonéval ; jöve- szôvéssel , 's hal besózással,
delmes Dunánvaló hajóká- szomszédságában gazdag só
tavak találtatnak , melzással, országitélószékének,
lyekböl a' Kozákok a' sót
's számtartóságának lakóingyen hordják.
helye.
Guonie , (la) vs Tarn Francz. Gurk , fó Karinthiában melly
oszt. 2030 1.
Reichenau völgyben S. Lo

rehz megett, a' hegyen ve- Gusen , 1. Gusten.
szi eredetét , 's S. Nicolaus Gustuvia , fö vs Svéd S. Bar
's Stein között Drávábafothélémy szigetben, napnyu
goti Indiában .5000 1. szabad
lyik.
xkuri•> fó Karnioliában melly
Carénage kikötöhellyel, pamuttal kereskedik.
felsö Garknál ered , 's a'
Szávába ömlik, sok pisz- Gustav* - Sward, ujonnan étráng , 's rák találtatik
pült vár Nyland tart. Finnbenne.
laridiában, mellybe a' SveGurk , szép mvs azon nevü
kusok 17,50-ben kôzônséges
fónál Austriai KarinthiáIgazgatót Roseni Bárót béban S. Agoston szerzetes
iktattak.
Kánonok'Prépostságáv.kat. Güstebiese , falu az új MarkPüspöknek lakóhelye, de ez ban , hol 1753-ben elkémostanában Klagenfurtban
szíttetett mesterséges új Otartózkodik , ezen Püspök
dera nevü folyó kezdödik.
Római Sz. bir. Herczegé- Egyenesen Neuenhageni hinek czímét viseli; hozzája vatalon keresztülOder hegy
alatt eg.y mfdnyire az régi
tartozik Strassburg vsa ,
Grades, vagy GradhuskasOderába vezettetett , 's így
• egészen Freyen erdöig ezen
tély több más helys.kel.
Gurk/eld, Kersko (400 14' 55" tart.nak jeles része Odera
E Sz. 32b 10' 4.5" K. H.) ve fónak kiöntesetöl megmeSzáva mellett ; nagy hegy nekedett/s mivelhetöve lett.
alatt , mellyen egy kas- Gustendil , néha Ochriga , Tötély áll , Karnioliában szörök vs Macedoniában , Gölövel béültetett hegynek
rög Püspöknek lakóhelye.
töveben fekez'ik, 4 kat.temp. Güstrow ,
vs Meklenburg3 órányira töle vagyon egy
Schwerini nagy Here zs.ben
lerdo forrás. A' sok régiséNebel mellett 779 h. 550n
gek, 's legfoképen Római
egy kastéllyal , ország 's
vertpénznek sokasága,melly
udvari itelö székkel, fö os
ezen
tájékon
találtatik
kolával , serfôzéssel , 's
mutatják , hogy itt regen
tengeri kereskedéssel.
ten nagy vs állott, melly Gusul Hissar , a.z-a.z : a' szép
hihetökepen Noviodunumvár, (379 42' E. Sz.} a' ré
nak tartatik.
gi Magnesia, ieles vs Ana»
Gurschdorf , falu Austriai Sidoli nyugoti részén , Minda
léziában Neisze Heczs.Trop- fónál , tengertöl nem raespaui ker. Friedeberg Püssze , különös Bascha alatt
póki hivatalhoz tartozanáll , kereskedik.
dó , pléb.val 's oskolával, Gusurat , Ahme da bad , (23°
236 h. 1490 l. kik németül
io' E. Sz. 900 20' K. H.) nebeszéllenek , 5 hamuzsir fövezetes ennekeiötte fö vs
zövel, a' lakosok foldmíveGusurat Kirs. ban Mehinde. lésb&l , mindenféle fa por^ ri fónál azon nevü félszitékáknak készitésébôl 's len
getben, nyugoti Maratták
tart.ban , eros kastéllyal ,
fonásból élnek.
Gurzno, ,53= u'45" É. Sz. 37Э
melly Bhadernak nevezte18' 48" K. H.) helys. némelly tik , 12. fö 's 4 mellette vavárosi jussal napnyugoti ló kapukkal , az clöbbeni
ékességét egészlen elveszBurkusorsz. 2tavak között
tette. A' lakosai Hindu
J43 Ь. yi¿ lak»
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sok , Mohamedánok 's ÖrOel:—Rernstädti ker. üvegmények. Jegyzést érdemló
hutával.
dolgok kozzé számláltatnak Guteniell , Törring-Jettenba-'
a' 3 ispitályok betes? állachi Grófság urodalma Roth
tok számára. A' fihrikák
fónál , Würtembergi Kirs.
roég számos&k', kiváltképen
ban Altdorfi ker,hasonnevü
faluval , mellyben 490 lak.
draga materiákra ; a'keresvahnak.
kedése is eleven. 4
Güswein, mvs B'ajor orsz Main Gutering , Guttaring, mvs
ker. Wíesent mellett kßszikAustriai Karinthiában, vala kastéllyal , 68 h. igen ésat olvasztó kernenczével ,
kes búcsújáró tempi. mal,
kószén gödörrel.
Számtartóságnak
lakóhe- Gutglück , Goede Fortuyn, (2°
D. S/..) 14—16 mfd hosszú,
lye.
Gutenbrunn , mvs Austriában
3—.5 mfd széles sziget keleEns alatt való tart. Mann- ti Indiai Sumatra szigetnek
hard hegy felett való fer- napnyugoti részén , lakotályban , ors/ág itelö széksai Malayi tolvajok.
Gutstadt,lengye\ül Dobre mjakel 's kath. pléb.val.
Gutenbrunn , пару helys. Ma
sto , (5*0 ¿y É. Sz. 38° 3[
ros mellett Temes Várm.
<i\" K. H.) vs napnyugoti
ben, kath. pléb.val, levél- Burkus orsz. Braunsbergi
tárral , németh lak.kal, kik ker. Alie mellelt 454 h. 2559
föld 's szölö mivelésbôl, és lak. Káptalannal , gyapju
fabr.val , serfôzéssel, pálinméh tartásból élnek.
Gutenfeld , f'alu Mor va orsz.
ka égetéssel , fonál 's toll
Znavmi ker. Dürnholzi Ukereskedéssel.
rod. hoz tartozandó.helybéli Gutta, Guta , mvs Komárom
káplánysággal , 62 h. 310 1.
Várm.ben Csalókozi jár.ban,
kik Horvátok, föld 's szölö
Vág vizének Duna ágába.
mivelésbôl , 's marha tenyé- folyásánál, F. U. az Eszterszetböl élnek.
gomi Ersekseg,,5oi9 lak. MaGutensberg , vs es nagy urod.
gyarok , kat. tulajdon pléb.
alsó Hassziában, kÔrnyéke val, nádja és legelöje elég.
termékeny , két régi várok
Komáromtól 2 7/8 órányira
alatt fekszik.
esik.
Cutenstein , Hoyos Grófokhoz Guttaring , 1. Gutering,
tartozandó Urod. 's mvs Ens Guttor, Gutora , magyar falu
alatt levo Austr. Bécsi erdö
Csalló közben Posón Várm.
alatt fekvö negyedben Gey
ben .Somorjától 1/2 ora Du
er 's Schneeberg között ,
na mellett, lakosai vadáország itelö székkel, kath.
szatból 's halászatból élnek,
pléb.val 's 60 h.
Tobb nemes familiák birGuten-ttein , mvs Mysz fónál toka.
Austriai Karinthiában , vas Gutzkow , vs Peene melletÇ
hámorral.
Svéd elö Pomeraniában *
Gutentag, lengyelül Dobrozin,
126 h. 8.30 Ь
vs SiléziaiOppeln Herc.zs.ben Gut , Baarbae tart. fohelye
Lublinitzi ker. 146 h. 128.5 Nubiában Takaze fónakNilak. vs olvasztó mühelyeklusba való béfolyásátój nem
kel.
messze , Nubiai pusztaságGutentag , Braunschweig-Oelnak déli végén , ennekelfttíi Herczeg' faluja Siléziában
te nevezetes keresked&hely^

midön még az útazó sereg és urod. Erdélyben ,, Kolos
Nigritziából Suakkem 's
Várm.ben , Szamos vi/.énél,
Mekkába itt keresztül ment.
Kolosvártól 2 óra. F. U. G.
Gutina , szölöhegyes tájék Bánífy fam. Lak. Magy. és
Oláhok, ref. és egy. hitüek
Horváth orsz. ban, Varasdin
tulajdon pléb.val és egy dült
Várm.be.
Guztuha , I. Gezula.
várral.
Gwallior , vs napnyugoti Ma- Gyarmat , Fiizes Gyarmat , fa
ratták tart, erös természet
lu Hont Várm.ben , Báthi
's mesterség által megerösijár.ban, Léyáho*2, Eegytett hegyvár , Koháry melvernekhez \fi óra. F. U. az
Esztergomi Érsekség , lak.
lett 400 lábnyi magas kösziklán melly 1 mfdnyi a'
Magyarok , kat. és tübben
reform. Dohánja , melly
kôrnyékében.
Gwasdy , vs Orosz Waronesch
porra töretik , egész orsz.
ban nevezetes, legeloje, fáHelyt.
Gwayra , (z4? 4' 27" D. Sz.)
ja 's szöleje is elég.
vízrohanás déliAmerikában Gyarmat , Füzes Gyarmat ,
Paraguay folyób. 2100 Tomvs Békes Várm.ben és jar.
isnyi széíes , 54 párisi lábn.
ban. A* Debreczeni ország
magas , a' víz egy .30 Toisú ton, Berel lyó vizénél, Csabától és N. Gyulától 7 óra.
nyi széles helyre rohan
50o szegletben.
F. U. B. Wenkheim.
Gy , vs francz. felsö Saone Gyarmat , kis falu Esztergom
Várm.ben , Bajnához 1 óráoszt. 436 h. 2700 1.
Gyalár , Gyelára , nagy és
nyira , F. U. G. Sándor, lak.
priv. falu Erdély orsz. HuMagyarok kat. Az Uraságnyad Várm.ben , lakosi Ma
nak kövel kerílett vadas
kertjétol nevezetes. Van kis
gyarok , Németek 's Oláhok,
kath. 's görög nem eggye- Gyarmat Hont Várm ben
sült pléb.val ; az orsz.nak is ; G. Pálft Uraságé.
Jeggazdagabb vasbányájá- Gyarmat, koh id Gyarmat, fa
val 's más' hámorokkal ,
lu Esztergom Várm.ben ,
Cserna fónál , Déváfól 5 óra.
Kéméndtôl 1/2 óra. Garam
Gyalldny, helys. Somogy Várm. vizéhez közel. F. U. Eszter
ben, Doonbovártól és Kagomi Káptalan , lak. Magy.
posvártól 2 óra. F. U. Szent kat. tulajdon pléb. jó fóldmíveléssel és bor termeszGyorgyi Gróf Hugonnai
Sigmond ; szép fekvéssel , téssel.
rónaságára nézve az Alföld- Gyarmat , Balassa , 1. Balassa
del vetekedik. Szántófolde
Gyarmat.
termékeny , rétjei megtrá- Gyeres , v. Aranyos Gyeres ,
gyáztatván jó szivellök. EraGerismarkt, Gyiris , mvs
íékezetet érdemel Krapp Erdélyben Thorda Várm.
(Buzéí) festo gyôkérnek ben , Aranyos fónál, nemes
termesztésétol , melly itt Magyarok , Oláhok 's hatáa* F. U.tóL 55 holdakban örzö katonák lakják. Tu
èszt.ként kiszedetik, 's rend lajdon Magistrátussal , ref.
¿zérént haszonra. fordíttagörög egy es. tempi, jó szotik. Himbergi. fabrikába л- ló hegyekkel.
dattatik él. A' lak. Magy. Gyergyi Szék , Erdélyben Széés kat.
kellyek foldén , Csiki SzékOyalu, Julia, Jalmarkt, mvs^ kel eggyesült, 16 Q mtfd

nagy ; folóji Maros 's Ólt.
A' lakosok úgy élnek's abbúl, mint a' Csiki Székben,
azért 1. Csiki Szék.
Qygei tó , nagy tó Naloliában
Sart vs.tól északra, melly
tó mellett némely Lybiai
Királyoknak sírjaik találtattak.
Gyßgy, öyügy falu HontVárm.
ben , Schelmec.zi jár.ban
Schelmecz vizénél , Apáth
Maróthtól 3/4 óra. F. U.
Foldvári fam. lak. elegyes
Magy. és Tótok , kat. es
evang. Az útszája kiizepén
eavanyú vize van, és üveg
hutája.
Gjrögjr, (Also) Algyögy,Gergersdorf , magyar oláh falu
Érdélyben Hunyad vármegyében Maros mellett, reíbr. egyesült görög tempi,
meleg fördökkel. F. U. Кип
Bornemisza és más nemes
fam. Szászvárostól яГ/\ óra.
Gyöngyös , népes magyar privilegyiált mvs Heves várm.
hasonló nevü járásban,
Pesthez 10 posta mfdnyire.
Nevét a' keresztül folyó pataktól kölcsönözi , és a'
legrégibb magyar vsok köT.é méltán számláltatik. F.
U. Hg. Grazsalkovich , B.
Orczy 's t. más uraságok.
Számlál 10,500 kat. lakosokat, és zeken kívíil számos reform. Vagyon két
plébánia temploma a' felsö
tudniillik és az alsó ; amaz
ielés két tornyú épület ,
belsö boltozatja 11 oszlopon
nyugszik, több oltárokkal
és szép festésekkel ékesíttetik , és Sz. Bertalan eralékezetének vagyon szentelve ; ez a' vsnafc keleti
szélénél fekázik a' Sz. Ferencz szerzetbéli Atyák tágas klastromjokkal , a' kikneh egyszer'smind gondviselések aíatt vagyon ль itt

lévô Gymnasium. Más épü-.
letei kozül nevezetesebbek
a' birtokos uraságok Iakjaik ; a' vsháza ; a' csapó ,
és Solymos útszákban hely-<
heztetett házai 's a' t. Va
gyon ispitálya 's póstaháT.A. Levegöje egéséges , fekvése igen kies. Lakói kézi
mestereégbôl , marha tartásból 's kivált fold 's szölö mivelésbôl élnek , borai ,
jók ; országos vásárjai népesek. Ezen kívül népe¿ ma
gyar helységekítt a' Gyongyös - Halász , GyöngyösTarjánés Gyöngyö>-Oroszi.
Gyñngy tiigetnh ,1. Perlen-Insel.
Gyönk , német magyar falu,
Tolna vármegyében Simonytornyi iár.ban Szárdhoz 3 ifi óra. Magyari és
Sándor familiához tartozandó , magy. lak. evang.,
■ 's refor. ; temp, zsidó sina-*
gógávakbor 's dohány míveléssel, és 2300 lak.
Györ , regenten Arrabona ,
Rabona , Javarinum , Jaurum , vagy Scaurunum ,
most csak Jaurinum , Raab;
Magyar Országnak eggyik
a' legrégiebb ,.legszebb és
legnevezetesebb szabad Kir.
vsai kbzül, fekszik a' Duna ,
Rába és Rábcza bszve folyások mellett bo termésü"
tájékon , Budához 17, Bécshez pedig 19 posta mfd. Az
egész vs három részre oszlik , tudniillik a' belsö és
két külsö vsra. A' belsö vst
már rég erös ко bástya ke-rítese Hazánk legjeíesébb
várai kbzé helyheztette ;
most 1809 év ólta , minekutána különös álhataíóssággaí 8 napig tartó keményostromot kiáílott vót*
na , büszke gyôzédeïm*si
által szép kö falainak ázegleteitöl , és így ëgyszerV
mind rég hathatós erôsé-*

:

к
— 43»
fétôl megfosztatott. Három
a pu i i vannak , ezeknek
eggyike nyugotnak , nyíllik s vas vagy Béosi kapuюак neveztetik , Cs. czimmel és fenn írással ékesíttetik ; a' második Fejérvári, puszta, vagy is Sz. kapunak hivattatik , dél fêlé
a' Gybri pusztára vezet ,
Pálfy és Schwartzenberg
vezérek dicsö tettekröl nevezetes; a' harmadik végtére ,
melly
északnak
юуШк, vizi kapu novet viael. Ezen vs kicsiny ugyan,
de helyesen épült ; jelesközepén a' teres négy szegü
piacz , В. Szüz képével felékesítve , mellette vagyon
a' vsnak közönseges kútja, és kelet felöl az orálló ház.
Utszái diszesen elintézve
jol kirakattattak. Csinos
épületei kö/.ött tündöhlik:
a' Püspöki kastély vagy is
az úgy nevezett vár , melly
1809-ben elégett , és most
újra felépült ; szomszédja
a' fö templom , mellyet
hajdan Mélt. Gcóf Zichy
Püspök méltóságpsan megújíttatott 's gazdag müszerekkel felékesíttetett , látást érdemel benne fciváltképen az 1600-dilíban Demeter Püspöktöl ide hozatott Sz. László Király ereklyéje; közel ide vannak a'
káptalanbéli Uraknak diszes lakjaik. Nevezetes továbbá a' piacznak déli old.alán fekvö hajdan Jesuiták most Benedifctinusok
klastroma , szép és nagy
három emeletre ké.szült épület , ieles harangú szentegyházával és az e' mellett
lév6 Academiai épülettel.
A' Bécsi kapunak jobbján
vagyon a' Carmelilák kíastromjok és templom jok; és
északi tájában a' vsnak az

Ursulina nevet víselo Apátzák klastroma és szentegyháza. A' Sz. Feremz
szerzetesi is birtak itt egy
klastr. és lemplomot. Ezek
után emlékezetet érdemel t
a' Királyi ház , a' Vármegye és vsház, a' fegyvertár
és <¿ kaszárnya , magyar és
német szegényház , könyvnyomtató müv , bárány
vendégfogadója s a' t. Szeke a' Püspöknek , Káptalannak, Megyebéli Nevendék Papságnak , Kir. Academiának , és kat. Gymnasiumnak. Lakosai belsö vs
nak részint Magyarok , részint Németek , katholikusok , protestansok és nena
eggy. görögök , а' kat. száma 4,920 , a' protest. 480 ,
és a' n. eggy. görögöke 90
mégyen , szorgalmas messteremberek , értelmes halászok , a' posztó , gabona
's bor kereskedésben pedig
csak nem elsök. — A' külsö vsok messze terjednek,
Iegnevezetesebb közülök az
Úiváros , melly a' belsötöl
tágas térség éltal választatik Abda felé a' Rába és
Rábcza között fekszik, négy
hosszú útszáji , alacsony
házai és 5 templtímai van
nak, ezek közül a a' katol.
1 a' nem eggy. görögöke , 1
az evang. es 1 a' reform.
2790 kat, 1788 protestáns,
és 12 görög lakosokkal. Itt
vagyon a' Harminczad , az
ispitály , a' széna piaczon
a' sóház ,. derék kávéház 's
a' t. Kat. és protest, gyermek iskolák is tanítatnak.
— Második külsö vst az
úgy nevezett Maiorok formálják. Fekszik a' Fejérvári kapun kivül délkeletnek
Rába fó ¡obb partían , 1450
kat. és 61,3 protest, lakosok
kal, egy kat. pléb. szent-
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egyház2al , posta hivatal- sek: 1 klast. a' Reg. Can.
lal , számos mesterembe- Praemonstratensisek , 3 a.*
rekkel , korcsmákkal , és Piaristák , 4 a* Benedictinusok , 1 a' Dominicanujeles gyümölcsös kertekkçl.
Itt vagyon a' kálvária , és sok , 1 a' Szerviták , 1 a*
Misericordia nusok , 2 a'Sz.
Gyôr vsának jószágos vásárjai is itt tartatnak. — Ferencz Szerzetesi, 1 a' Capucinusok és 1 a* mezítláKüisö vsihoz járül a' szomszéd sziget is , mellynek F. has Carmeliták birnak. Sz.
U. a' Györi Püspokség, 15,50 Ursula Apátzái 2 klastrombanGyöröt és Sopronban ta~
kat. 30 protest, és 390 zsidó
lak. Vagyon kat. pléb. szent- láltatnak. Oszveségesen 160
egyháza , a' zsidóságnak —200 férfiú, és 44 asszonyi
sinagógája ; lakják számos szerzetes tagokkal.
mesteremberek', hasznos G/ör VArmttgyt , Cottus Jau-,
kertjei nagy részint a' Györinensis, Raaber Gespan
ri piaczot zoldséggel tart- schaft , így neveztetett e~
ják. — Mulató helyei közül vármegyének fö vsátol ,
Magyar Országnak Dunáa
Györ vsának legkellemetesebb az úgy nevezett sza- tulso kerületében fekszik.
bad hegy. Portája 20. Me- Vidéke e' vármegyének
formájára
né/.ve
zeje búzával , és borral gaz- külsö
dag, legjobb borai terem- négy szeghez hasonlít , és
nek a' Sz. Mártoni hegyek csak valamivel hosszabbkább. Ny úgotról , Vas , Sop
oldalain fekvö szolökben.
ron, és Moson Várm. északRégi torténeteit lásd Érd.
ról Moson , Pozson , és
Vályi Magyar Orszá# leíráKomárom Várm. a' szomsában. Nevezetes Györ vsá
szédok ; keletröl pedig Ko
nak az 1809-ben tôrtént kemárom , és délrôl Veszprém,
mény ostroma és a' kürVármegy¿l61 kornyékeztenyékében elofordúlt vétik. Nagysága 28 □ mfd.
rengzö ütközete.
Fekvése kies , kivált ha Sz.
A' Györi Püspöki Megye
Márton hegyérftl szemlélteeggyik azon Megyélí közül,
tik, egész gy önyörüseggel
mellyeket I. Apostoli Királegeli a' nézonek érzékeit.
lyunk Sz. István fundált
Folde gazdagon termo, gavala; Györ , Sopron , Mobonának minden nemeivel,
son , és Romárom vármeborral, gyümölcsel , 's más
gyékre terjed ; kôrében 1
eí'élekkel bñvelkedik ; netizennégy székes püspöki és
vezetesebb szölö hegyeí :
1 ött székes kóllegy. kápa' Csanaki, kit ér nagy
talant; 2 valódi és 7 titul.
Baráti , Sz. Mártoni , PázApátságot ; 6 valóságos és
mándi 's a' t. Hegyei közül
1 titul. Prépostságot fogSz. Márton vagy is Panlal; 7 esperesti , és 19 alnonhalma , és a' Sokorói
esperesti kerületre részelhegyek jelesebbek ; tüzellö
tetik , mellyekben 225 pléfaja népésségéhez képest
bániát , 3 altariát , és 78
kevés vagyon. Folyó vizei :
káplányságot számlál , 254,
a' Duna , mellynek keske686 hivekkel. Papságának
nyebb á^a a' Pozsoni szaszáma 400 meghalad. Ezekadás után áltfutván Mo
ken kivül számosak kebléson Vármegyének mezosé
ben a' külbmbféle szerzete-

geit , e* Vármegyébe a' Hé- Qyartek , Oláh falu Erdélydervári mezön lép bé ; a' ben Kratzna várrnegy. tobb
zavaros Rába vagy régiek nemes Familiálíhoz tarto
Arrabo vize Sopron Várm'.
zandó , Kraszna folyónál
böl Malomsok köreben szagörög Plébániával, jó szbkad ide által; Rábcza, Csi16 hegyekkel.
. le , 's a' t. Tava is vagyon, Gjüd , magyar falu Baranya,
melly a' hasonló nevü várm. Siklósi járásban ai
szomszéd helységtôl KonyiEszéki ország út mellett
tónak neveztetik. Téténnél
hasonló nevü magas hegy
lévô orvos erejü forrásasoalatt , mellynek tetejét szép
kaktól látogattatik. Leveerdóség, keleti 's nyugoti
göje nagyobb részint egéoldalait pedig szép szölök
séges. Szárnlál i Kir. vst ,
borílják. Szárnlál 80 kat,
4 most , 82 falut , és 39
és 440 ref. lak. F. U. Gróf
pusztát. Népessége 65000.
Battyányi. Nevezetes itt:
Portáji 58 lakosi leginkâbb
a' Bold. Szüz két tornyú
Magyárok és Németek; a'
ékes temploma , r№ellyhez
szélyel szórt zsidóság itt tobb izromban évenbént
is tenyészik. A' Györi, Püs- nasry búcsú járások torténpöki és Esztergomi Erseki лек ; a' Sz. Ferencz szerzemegyékhez tartozik. Fö
te.si klastroma ; és e' raevsa Györ.
cett a' hegynek kiesen leQyörgye , magyar falu Pest iapuló oldalán épitelt s/.ép
vármegy. Kecskeméti jár.kálvária. Kôrnyél'.e egy a'
ban Tapio folyónál , Prólegkellemetesebbek közül ,
nay és Bencsik nemzetségkivált a' magas hegyéról
hez tartozandó , egy kath.
délnek szolgáló kilátása lePlébániával, vagyon itt jó
írhatatlan gyonyorüségü.
buza föld , jó legelök , 's
marha tenyészet. Találta- Gyula , h Dobra.
tik itt uradalmi gabona Gyla , kéfc eggyüt fekvö mvs
tárház , és tó vad szár- Békes vármegy. alsó ma
gyar osz. Koros folyónál
nyas állatokkal. Fának szümelly ezeket kétfelé osztja
ke miatt a' lakosok szalmá1) német Gyula égetlen tégval 's ganéjjal füttenek 's
lákból csinált házakkal ,
föznek. 2Д4 h. 's a' t.
kath. nem egyesült görög,
Gförök , Szölös Györök , ma
's refor. temp, völgyben
gyar mvs Somogy vérmefekszik, 5ok szölei vagynak*
gyében Kaposi jár.ban Lak
2) magyar Gyula egy kasés íyzemee kö/ött , eggyik
téllyal, köröskörül mocsárészrol hegy áltaí bévarok vannak , mellyeket a'
gyon zárva kath. Plébániá
fehér, 's fekete Körös foval , 's Posta váltással. Janlyók okoznak. A' levegö
kovics í'^ldes Uraságank
keveset egésségtelen , de à'
kastélyával.
szántófold igen termékeny
Gyorok , magyar és oláh mvs
vannak itt szép legelö heArad vármegyében és járásban. Edeísbar.h földes
lyek , jó marh'a tenyészet
2 vadaskert , 's tekenyosUraság' kastélyjával. Bor
béka tavak , egy kath. ref.
termesztéssel , kath. nem
egyesíilt görög , 's refor. 's nem egyesült görög tempposta váltással,
Plébániával Aradtól 3 ora.
Haa¡

H.
Haag Gravenhaag , Haga Co- hitnek védelmére, több ma
mi: um , (¿20 3' ia" É Sz.
ganos mesterség míveknek
21° 55' 33 ' К H.) fö vsa
gyüiteménye, egy franczia
volt Maas tork.'lat Franczia
játékszín , hollandus nézoos/.tálynak most az egy. Bel
játék sálával. Haag az eggy.
Belgyiom orsz. Királyának
gium Királ vbághoz tartozandó dé I i Hollandia tart,
minden Felsoségeinek lakó
fekszik kelenietes tájékban
helye , és több nevezetes
n^m messze a* tengertöl ,
embereknek születés helye,
ko fa la к > 's карчк nétkül,
kik
közül
hiresebbek
es esa к egy árokkal körül Second János , Ruyschs '3
vajyon véve , mellyen. ál- Huygens. Haag környeke
tal felvonó hid visz a' vá- igen hellemes, legfoképen
rosba. Jó reiidbe szedett, az úgy nevezett Haagi
részszerént egyenes részsze
Busch , hol eloször a' helyrént kanálisoktól által met- tartóság, azután a' Kirászett útszáji vannak, mel- lyt mulató Huys kastély,
lyeknek köfalas partjai hárs nemzeti képek gyüjteméfával vannak ültetve.Szám- nyével , 's nevezetes vadas
lál 6164 h. mellyek közül kertjével emlékezetre méltöbbek jelesek , 38,4.30 1. tó.
3 refor. 1 luth. 1 ang. 's 1 Haag , mvs Austriában Ensi
kath. Temp. 2 sinagógával, alatt , Bécsi erdo felett való
2 szezények házával, 1 öz- fertályban, egy plébániával,
vegyházzal ,'s 1 f móházzal. dékánsággal , 72 h,
«
A* kozonséges épületek kö- Hiag , mvs Bajor orsz. Isar
zött nevozetes az úgy nekerül. egy kastéllyal 790 1.
vezett Orániai udvar, (örö- Hnog , mvs Bajor orsz. Salkös helvtartonak , azuzarhi kerül. Inn mellett 780
tán Királynak lakó helye) 1. egy kastéllyal , plé
természeti
kincseknek bániával, posta váltással ,
gvüjteményevel , konyv- Ors/.ág ítelószékének , 'a
számtartóságnak lakó he
tárral ; a* gabona tárház,
hol a' kép rajzolóknak tárlye.
sasága öszve jön, 's vsháza. Hange, vs ennekelôtte FranA'Gevangenporrt nevezetes, czia Maas torkolatja oszt*
mert ennél • i67¿-ben van
3280 1. most eggyesült BelWitt testvérek vesztettek
giom orsz. déli Hollandia
tart, tartozandó.
el. Vasryon itt egy porczellán fabrika, 's ércz ágyúk- Haarburg, 1. Harburg.
nak öntö müve; több tu- Han d, 8 órányihosszú két ódománybéli intézetek, egy
rányi széles erdö felsö Rajna
képíró akademia , versFranc?.ia oszt.
szer/.o társaság , természet tí' tarstrank , hegyes , erdos , 's
vi-gálók 's a* litteratura
ásvánvokkal gazdag Hass/.iai
Herrzegségnek
fesz*
társasága ; I7p7-töl fogva
egy társaság a' keresztény
Westfáliában.
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Haban , Habanerhof , Nagy
Levard mvsnak része, Po
són vármegye hegyen tulsóiár.banMalaczlíától i ora.
Anabaptisták lakják, ezen
helytöl neveztetnek a' tüzet kiálló Habáni fedelek.
Habat y Habata , lartomány
Fesz Királyságban északi
Afrikában , tulajdonképen
és/.aki része Chus tart.nak.
"Rabcherenthal , 1. Unterseen*
Habelschwei dt , Pistritza, (.50 о
14' 4.5" É. Sz. 340 21' 15"
К. H.) vs Siléziai Glacz
Grófságb. Weistritznek Neiszébe való béfolyásánál, 324
h. 2710 1. posztó , materia,
bor fabrikával f kö koszörülésekkel.
Hahejck , 1. Habessinia.
Habeschi , Portugulliai. Abex , az az: Habessiniának
partja; ez ennekel&tte Habessiniai Tigre Vice-Királyeághoz tartozott , 16 századnak elsö felében tôle a'
Törökök által elszakasztatott , most fiiggetlen £Nnib)
fejedl.töl igazgattatik.
Habessinia , helytelenül Abys
sinia, Arabsul Habesch némellykor Aethiopia,(6 — 160
É. Sz. 45o 48'—55° 54'K.H.)
ország napkeleti kôzép Af
rikában , mellyet északról
Nubia, napkeletröl az Arábiai tengeröböl; del felé
pedig és nyúgotrol a' Gallai népség határozz , több
mint 20,000 □ mfd vala
környeke,de az utolsó századokban igen megcsonkittatott , most срак 15300 □
mfdet tészen nagysága. Egy
hegy láncz, melly del nap
nyúgottól észak napkelet
felé terjed , felosztja ezen
tart. igen egyenetlen 2 részre : a' kissebb del - keleti része meleg , 's száraz
Í)usztaságokból áll , melyek Hanazo , Howash , 's

más parti folyók által igen
szüken vizeztetnek ; a' nagyobb észak - nyúgoti ré
sze tele vagyon hegyekkel
vôlgyekkel , patakokkal ,
folyókkal , és ezek mind
a' i'elsö Nil vize kôrnyékéhez tartoznak. A' melegség
itt olly szerencsésen mérsékeltetik , hogy a' Habessiniaiak mindeg kelemetes tavaszban élnek , 's igaz
feketékké nem lehetnek. De
mindazáltal némelly yölgyeiben a' melegség sokszor
türhetetlen. Vannak itt idö
szakaszbéli essök , mellyek
Junius kôzepével kezdndnek , 's September kezdetéig tartatnak. Azután a'
levegö egésségtelen , 's sok
betegségeket sziil ; nap, 's
északa majd egyenlö hoszszaságu , nines itt estvéli
s/.ürkület , hanem a' mint
a* nap lenyukszik , estve
lesz , '« a' çsillagok látszatnak. A'szelekaz ország belsejében igen ragadósak , kivált essö îdejében sokszor
forgó szelek.'s felhoszakadások támadnak , mellyek
Sendo , az az kigyóknak
mondatnak; legjelesebb folóji: a' Nil melly itt ered ,
és Bahr el Aaek, az az: kék
folyónak hivatik. Dender,
Bar el Abiad az az: a' fejér
folyó , Taraze , vagy Abiad
's a' t. A' tavak között jeles : a' Dembea ( Tzana )
Haik , Sawana vagy Zawa]a. Ezen ország a' természet minden féle termésével bövelkedik , vagyon itt
a' Durrának egy neme,
riskása , más gabona, déli
gyümölcs , szôlô , igen
hasznos Ensenade nbvevény , kávé , czúkor , szennafa levelei , len , pamut,
eben vagy Indiai fekete fa,'*
szantalfa,Bambusznád,mar>
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osz't. kftszén bányával , itt
ló , szamác , ôszvér , 'teve , erednek Ahne, Baune 's à'
vadálat, selyem , méz, vit. folyók.
asz. Elefántok , oroszlá- Habt , mvs Csaszlaui ker.ben
nyok , tigrisek , parduczok, Cseh orsz.ban Pötting Oró»
majmok , hyéna ; aranyot fé.
folyókban 's bányákban ta- Habsal , ($80 57' É. Sz. 40 47/
lálnak kevés ezüstje , Vasa ,
K. H.) kis kerületi, 's tenkösava , márványa is vageri vs Esthland Orasz targyon. A' lakosok, kiknek tomány Hely t. Bálti tengér
ezáma 1,800,000 tétetik , oblen , melly egy kis révArabsi eredetüek, a' görög partót formal, 148h. 600 1.
keresztény vallást hövetik kik jobb.ára Németek , "s!
zsidó szokásokkal , az Erészint mesterségf kböl, régyiptomi Pátriaroha alatt,
szint kereskedésbol ¿lnek ,
ki itt egy Abunát , vagy mellynek beose eszlendö álVicáriust tart. A' lakosok tal 70,000 Rubelre mégyen,
derék termetüek kozépfel.
naeysággal,, 's setét szürke Habiburg , vagy Habspurg , részinnel, helyes ábrázat vo- gi kftstély egy dombon az
násokkal. Hajok nem gyapAar vize mellett Helvetziai
jús , hanem hosszú ; szeAargau kantonban Srhinzmek jól elvagyon hasítva.
nachtól nem messze. HabsEros test minémüséggel burgi Grófoknak familiabirnak. Városokban , faluk- házok, melyböl az Austriai Fö-herczegi ház szármaban laknak, mellyek jobbára meredék domboknak ,
zik. Vastag toronnyal , 's1
's hegyeknek tetején vagymellette való épületekkel ,
nak építve. Házaik csak fá« mellyek a' fö vigyázó számára vannak rendelve , és*
ból , sárból , szalmából ,
nádból , 's meszetbñl álla- belolök egészen d' fekete
erd&ig láthat. Legbizonyonak. Teteje szalmából pyramis formára fedeztetik. A' sabb ezen kastély felüiaz,"
Nagyobbak házaikban ta- hogyi027feléWerner Strâszláltatnak Persiai szönyegek, burgi Püspök éltal építteBzóffák , 's m. ef. selyem- tett , ki maga Megyéjének
böl. A' Király , ki nagy Muri fundátzio levelében
magát Habsburgi kastély
Negüsnak neveztetik, senszerzojének nevezi. Ö Radkitôl sem függ , ura sklávbéli alatvalójinak , 's ma- bat , vagy Radebot testgános bir'tokosa minden yérjének által adta , kinek
tartományoknak. A' Ki- fija Werner, a' mint Iátszik
elsö Habsburgi Grófnak nerályság it tart, foglal magáhan úgymint: Dembea, vét vette fel , 's maradékiEmfras , Gojam , Damot , ra által küldötte , minekutána a' Habsburgi GróMazaga , Wolkajit, Tzägäda , Tigre, Samen, Waga- fok (kik között Rudolf Austríai há/.nak ftse , német
ra , Bagemder , és Amhara
Király volt ,) több tartotart. Fô vsa Gondar
Hnbichs tzigetek , 1. Azori szimányokat kaptak , által
getek.
adták ezen kastélyt árenHabichtiwald , jeles erdö a*
dába eloször Wildek, azuvolt
Westfáliai
Fulda, tán a/ Woleni háznak 14-1 0,
»8 •
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Bern vsa megvette. Tôvében Helvetziai Schwiz Kant,
iekszik a' Habsburgi vagy ban.
Schinznachi ásványos fer- Hackinsack , Bergen Grófs.nak
do, melly nek ize 's szaga fohely e é^zak Amerikai New
a' záp tojáshoz hasonló , 's
Jersey szabad tart.ban Aka28 Reaum. grád. meieg- demiával.
séggel bir- A' múlt összel Hackney, nagy helys. MiddleFel. Királyunktól Parísból sex Angol Grófs.ban LonHelvetzián kere*ztül > Maidontól nem messze, szegény
landba, vezetö utjában e*
gyermekek oktatására felvár is meg láttogattatott.
álittatott oskolákkal, több
fíob.burg , ennekelötte ország ga/.dag familiák laknak
Tisztartóiág Lucern Kant.
benne.
Helvetziában , nevét veszi Hacsava, tót falu Gümbr Várm.
egy kastélytól , melly talán
kis Honti iár.ban Rima
do lépésnyire Vierwaldstäd- szombattól .5 óra ,, Rima viti tóhoz, egy dombon ál- zénél, melly most Gömör,
lott, 's némellyek szerént a' fürész malomtól , és sok
Habsburgi Grófok familianyereg gyártóktól nevezetes
házok , mások szerént peF. U. Kubinyi és más fam.
dig nyárilakások vala. 135aLak. többnyireEvang.kusok
ben Lucern vs által elronta- Haczfeld , Zsomboly , csinos
toi t, melly 1406-ban az úgy német mvs Torontál Várm.
nevezett Gróí'ságot Hünnen- ben Török Kanisai jár.ban
berg nevezetüt o 1 megvette. Hójfeld mellett , Családtcl
Habsheim, helys. Francz. felso
1/2 ora. Csekonics nemes
Rajna oízt. 1,36 h. 1420 1. familiához tartozandó , tukereskedik marhával.
lajdon kath. Pléb.val 's az
НаЬзу , helys. ú] Guineában , Urasági kastéllyal és gazAustráliában, hol a' lakosok
dasággal. Lak. 4214.
turbánokat , 's bö ruha ú- Hadad■ ,-. Kriegsdorf,
. "
' t~Hödös,»
jakat viselnek. ,
falu Erdelyben közep SzolHacachen , orsz. az egykori N.
nok Várm. Zilahtól 3 óra
Moguli bir. ban , Indiában,
F. U. B. Vesselényi , lak.
Asiában.
,
Magyarok, Németek, OláHochu , (11o 6' E. Sz.) tarto- hok, ref. evan?. és ó hitüek
mány , 's vs Terra firmaban kastéllyal, refor. és evang.
déli Ameriluában hason nevu tempi sós forrással, omlott
folyónál, Spanyolokhcz tar- várral ; tart vasárokat.
to/.andó 100 h. arannyal , Hadamar, vs a' volt Bergi nagy
draga kovekkeljSÓskutakkal Herrzs.ben Sieg oszt.Wester
igen gazdag , a' közel lévo
erdfimcllett, Els fónál 1300
toban gyöngy halászal; van.
lak. , egy fö oskolával.
Hachenburg , vs Wester erdö Hadowi , falu, 80 há/.ból áll,
mellett .Na;-sau Weilburgi Habessiniai Midra Bahr
Herczegségbén 1300 lak. s/.ép
HeJy tart, egy hegyen, mast
kastéllyal, marha vásárral.
Bihrnagasrh lakohelye.
A'kbrnyékenem ollyan dur- Hadda , Hadith , Adithahelyva , mint a' tbbbi Wester ség- volt ldumaeában Bataerdöe, jeles vadászatok tar- naea ker.ben, Pellától nem
tatnak itten.
messze.
Harken , v. Mytenberg , 4598 Haddenhausen , fö helye azon
lábnyi magas szikla hegy
nevü Kant, minden kerül.
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a' volt Vestfália Királys
kastéllyal , kerttel , hires
nemes telekkel 470 1.
Austriai Báro Gideon LauJJ addint¡ton , v. East Lothian ,
don Hösnek sirjával , kibirGrófs. déli Skótziában étokosa vala ezen falunak.
szakra határozza Frith oí' Hadersleben, (5.5o 15' 5" É. Sz,
27o lo'.34" K. H.) vs SchleszForth, délfelé Berwick, napnyugotra Edinburgshire ,
wigi Herczs.ben Dániában.
foglal magában .300 angol
Igen akalmatos, de nagy
□ mfdôn 299.30 1. Az igen
hajóknak nem elágendókéjól mivelt fold északi 's
pen mély ré vparttal, a'Bálészak keleti részekben legti tenger mellett , holazút
fóképen buzát terem, délf'eIJ
Belten által Fiinen szigetbe
ezen tart. hegyes; Lammer
mén, 390 h. .3110 1. deák
oskolával hajókazással , 's
moor hegyeken nagy júh
nyájak legelnek. Asványok
kereskedéssel 17,59-ben elégett de megént jól f'elépült.
közül leginkább kÔszenet ,
vasat, 's koveket szolgaltat. Hadleigh , helység Breton í'olyónál Angol Suffolk Grófs.
A' partokon jó révek ,
's sikeres halászatok vanban igen régi templommal,
vagyon itt posztó kézmiv.
nak.Legnevezetesebb folyóji
Hadmsrsleben , vs Bude mellett
Tine , 's Biel. F5 vsa
Croppenstedt kant.banH ЛH jddington , Tyne mellett 2 560
berstadt ker. a* volt VestfAl.
1. posztó-, chalona, boye, kSKir. 1 tempi, l oskolával, 136
tél, ésszappan fabrikával ,
kereskedik gaboiíával, szénh. 770 1. kik f'oldmiyelésbol ,
marha tenyészetbñl , fonál,
nel, 's malatával.
's vászon kert-skedésbol élHeideland; üveg fabrika Nornek;' melette feks/.ik
vegiái Christiania megyében, mellyesztendö által 1/2 H dmersleb n , falu, vaqryon
benne St. Benedek apáb,a
milliom butelliákat ké.zit.
klastrom 1 luth. 1 kath.
Hádela , ennek elotte Franca.
temp. 131 h. 790 1.
Elbe torkolat
oszt ban ,
most Hánnovera Király- Hndramtul , vasry Adramuth .
nagy tart. déli Arábiában
ságnak egyik tart. Bremen
Arábiai tengernél külömbHer' zs. nek északi partján ,
f ele fólddel : a' hegyes részei
hoi Elbe a' tengerbe szak-id,
termékenyek , de terméke's csak töltesek által , mclnyebbelt a' vülgyek , mellyeknek fentartása e~ztenlyekre a' hegyekrol h:rohadónként .çoooo TV.Hérbakenó viz folyik. Gxzdag alorül a' magos tenger ároh
eban tömjenben szerer.?eneilen ôriztetik. Nagyságaó
□ mfd 20000 1. kik házi, dióban fahéjban kassziában,
gazdagságból , hajókázás- indigóban , draga kövekból, 's kereskedé^bôl ¿okat ben és aranyban- A' partnyernek. Termései gabo- felé eso sikság pnszta, honában , lenben , kenderben, mokos 'a türhete! >en. A' lahüvelyes veteményekben , kosi ide 's tova köl'özösködöBeduinok, Kobailok, kik
répa magokban 's marháa' hegyek közöfct laknak
ban álláaak. Egyetlsn egy
több független S< he héktôl,
vsa Ottendorf.
Hidsrsdorf, falu Ens alatt fek- kik az alattvalójiktól Sulvö Austriában. Bécsi erdó tánoknak neveztctnek kormányoztatnak,Me szánalátalatt való fertályban , eg;y
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tatik Socotorah szigete.
szoros tenger által, melly
Tiefnak neveztetik a* Bálti
Hadria, 1. Atri.
Hadria , helys. > Pirenusok föltengerrel öszve kapcsolladén , Vomanus földön. Ha
tik.
drian Császár itt született; Hafnerbach, mvs Ens alattva16 Austr. Bécsi erdö felett
többnyire 1. Adria.
lévô
fertályban Bielach
Hadrianopulis, feküdt Bithynimellett egy Pléb. val, ittsok
ában Honorias tart.ban.
cserépedény készittetik.
Hadsiar , l. Lachsa.
H.mtfius , 1. Balkan.
Hofnerzeil , 1. Oberzell.
Haff, közönseges beszéd szo- Haga , Királyi mulato bastély Stockholm mellettSvéd
kásban megavúltszó, melly
orsz. bájoló tájékban melmint tul ijdon név csak kÖlette vagyon szépkert , navetközendö nagy tengeröbrancs 's czitrom fákkal.
löknek a* Bálti tengerben
Höge , (.53° 36' 20" É. Sz. 24o
adatik.
Haff, (a' f"iss), vagy Stettini &5'
helys. Frieslandban ; egyeeüít Belgiomhoz
' , tengeröböl Pomeraniában,
tartozandó.
mellyet Odera ,
Usedom
's Wollni s/.iget formálnak, Hageland , az Austriai Brabantziának eggyik tartom.
mellybe Peeiie Swine , 's
melly most E. Belgyiom,
Piwenow ömlenek. 19 Q
része.
mfd nagy, 7 mfd hoss»^,
6 mfd szel.es. Nagy 's kis Hageleite , 1. Hainleite.
Hagelnau , város Lons vizénél,
Haffra osztatik.
Gasconiában, Chalossei ker.
Haff, (a friss) Pillau mellett
ben , Colegy. templommal,
Burkus ors* ban, melly egy
es egy várral. Határa terhosszú, 's keskeny föld ál
tal a' tengertöl elszakaszmékeny kivált borban.
tatik, \2, mfd hosszú 'ел \fi Hägen , vs Volme mellett a'
szèles, mellynek nyugoti volt Bergi nagy Herczs.ben
Ruhr oszt. 1370 1. posztó ,
része Danczig* kôrnyékéhez
matéria pamut, bör , 's vas
tartozandó , 1/4 mfd széles,
jGatt nevü szoros tenger álfabrikával. Kereskedö 's polgári osholával.
tal Bálti tengerrel öszve
yagyon hapcsoiva. Minden Hagenau, Hagenoa , ( 48o 49'
hajók, mellyek Königsberg30" É. Sz. 25° 23/зо"К. H.)
be mennek , ezen objön kemesterséget üzö vs hajókázható Motter folyónál Franresztül hajóznak. De mivel
czia alsó Rajna oszt. 7090
Gatt szoros tenger csak 12
lábnyi melly 's a' tenger1. dohány , búzér fabriká
val megerösitve, váracskáöböl még íikérebb , aval , 's a' Hagenaui erdôtôl
zért szükséges hogy az nekörül van véve.
hezen rakott hajókPillauban
meglíiinyebitessenek. Ezen Ilagenbach , vska kastéllyal
Franczia alsó Rajna oszt.
tenger öbölben friss , 's édes
Biener erdö mellett, g6o I.
viz találtatik , szép halakkal, kiváltfcépen tokhal bir. Halenbach , felsö Stajer orsz.
ban patak, Brucki kerül.
Haff, ("a* Curiai,) Bálti ten
gertöl 1.5 mfd hosszu kes
melly Lissingbe foly , va
keny fold által elrekesztetik
gyon itt hét vashámor. r
'27 ifz Qmfd, nagy 15 mfd Hagenburg , (52° 26' 20" Esz.
Sz. 26o 57' 45" K.H.) helys.
hosszú, 4 1/8 széles, Memel mellett keskeny, azon
Lippe Schauenburg Herczs,

Ъеп, Steinhuder toban vivö
mesterséges folyónál , len
szovésekkel.
Hagendorf , falu Cseh orsz.
Saatzi ker. 40 h. egy .régi
kastéllyal , mellynél egy
vadas kert vagyon, szökökúttal , üveg 's Holandiai
meleg házakkal 's jó savanyii forrással.
Hagenau/, város Meklenburg
Schwerini nagy Herczs.ben
215 h. 1470 1.
Hagenschieß , jeles erdö Badeni nagy Herczs.ben , Fekete erdönek része , sok fát
szállít Hollandiába.
Häger, Heiger . Hëigera , vs
Dill fo mellett a' volt Bergi
nagy Herczs.ben Sieg oszt¿
hol vas 's aczél hámótok
vannak, találtatnak itt olvasztóhuták is.
Hagetmann , vs puszták Franczia os/.t. Lous mellet 636
h. 2330 I.
Haggenberg, nagy hegység Helvetziában Schwiz Kanton,
honnét messze németh orsz.
látszatik, savanyú viz for
rással.
Hagolen, Carolini szigeteknek
legnagyobbika Austráliában.
Hagymás Lapos, Zwiebelfeld,
Leposchu , mvs , Erdélyben
Kovári ker.ben,Berkeszi jár.
ban , Lápos vize mellett. F.
U. G. Teleky, 1. Magy. és
Oláh ref. és ó hitüek túl.
pléb. és vásárokkal, N. Somkuttól 2 \fi óra.
Haha , v. Hea , tart. Marocco
Kirs.ban Suira, vagy Mogodor föhellyel.
Haibul , 1. A war.
Haidbanh , к is Heubach', mvs
Wertheimi Herczs.ben Moenus mellett Badeni nagy
. Herczs.ben a* Herczeg' palo»
tájával.
Hyderabad, 1, Hydrabad.
Haidernogor , 1. Hydernagor.

Haidenschaft , v. Aidussina,
mvs Görczi Grófs.ban Austriai Istriában. Hobl vizénél , egy pléb. és várral.
Haidhausen, mvs Bajor orsz. .
Iser ker. 150 h. 1000 1. selyem,fátyol, kalap, és képirópemecs fabrikával.
Haidings/eld , Herzí'eld v áros
Moenus mellett a'
volt
Wiirzburgi nagy Herczs.ben
460 h. 1694 keresz. 287 zsidó
lak.; kereskedik.
Haigerloch, ("48° 22' 26" E. Sz.
26o 28' 51" ri. H.) bis vs ,
'б urodalom Eyach folyónál,
Hochenzollern
Sigmaringeni Herczs.ben 2000 1. hegyen épiilt kastéllyal.
Halingen , vs Lauter mellett
Fiirstenbergi Herczegs.ben
Würtembergi Ehingen ker.
5.50 1. marha vásárokat tart.
Haik , kis tó Ambara tart.ban
Habessiniában
mellyben
egy szigeten S. István klastroma fekszik.
Ha/mds , nagy Hajmás , rácz
német falu Baranya Várm.
Religiói Fundushoz tartozik. Dohány fabr.val.
Haimburg , ( 48o 7' 1 5" E. Sz.
34° 37' 45" K. H.) orsz. fejedelmi vs Ens alatt fekvo
Austriában ,. a' Bécsi erdô
alatt való fertályban Dunához közel , orsz. fejedelmi
fö dohányfabrikával , régi
. hegyen épult kastéllyal, ország itéloszékkel , Dékánsággal, kath. Pléb. val , 252
h. ezen vs , 's Petronel között feküdt a' régi Carnuntum.
Haimui , Chinai sziget Fokien
tart.hoz tartozik; kbrül belol nines szebb révénél ; ir
-—12 orányi nagy kerületében.
Hain , Zu Dreyzeichen, kis de,
régi vs és vár , azon Frankfurttól, melly Moenus viza»
mellett fekszik, 3 orányU

- 4<o ra. Igen hires vadas liertól i óra Nagyvárad. bath.
Püspokséghez tartozandó etekkel
gyesült gorög Plébániával ,
Haina , mvs Nessa fótol nem
szomszédságában vannak jó
messie Sachsen-Gothai Hermeleg Fördök.
czegségben
JJajnácskO , Ajnacskö, elegy es Ца/dfont, tengeri hívjókon szoí'alú Gömör Várm.ben, Ser- kásban lévt> nehéz roérlékki járban , F. U. h. VéYsei
nek neme, kbzbnségesen 3
familia , egy várral Ragacs
mázsát foglal , evvel né
es Pogány vár hegyek koztt.
melly országokban élnek a'
Hainau, vs Düchsel mellett szárazon is.
Siléziában Goldberg Hai- Hujós , német me/.övs Peslh
naui ker. 520 h. 2440 1. pos/.Várm.ben Solti jár.ban, Kalonsai Ersekséghez tartozan
tó , 's fonál szftvéssel.
dó, kath. tempi. mal, Erseki
Haine, fó Sambre, 's Maas
Francz. oszt. melly Binche kastéllyal , 's vadas kerttel,
Szolômiveléssel Vannak itt
mellett származik , Jemapjeles búcsúk. Duna к i öntese
pes falu mellett Trouillésok karokat okoz. Kalocsável öszvejön , lo vizrekesz
tól 2 é.sBajától 4mfd. zv¿o
által hajókázható lesz 's 10
mfdnyi folyása után Conde
1. kal.
- mellett Scheide fóbaszakad. ffajós-Sz'gntek, (a'DéliSzél. 14o
Hninfeld, mvs Ens alatt , lévô
9' io"tól egéez 13o 33/- ig, és
Austr. Bécsi erdö felett vaa' Nyü'g. Hossz. 172" 34' 30"
ló í'ertályban , Friedrichsfeküsznek ) Austrálianak
eggyik a' legnevezetesebb
bachnál Pléb.val 94 h.
Hainichen , (50o 58' 3.5" É- Sz.)
csoport szigetei közül, elftSchönbergi vs Szász Erz»
szbr Bougainville találtafel
gebirgi kerül. 3.32 h. 2430 1.
öket, kitöl is köl'sbnö/.ik
posztó , 's materia f'abrikáneveker, kesöbb la Peyrouse
val , a' hires Gellertnek szü»
utazófól is meglátogattatleles helye.
tak, holott ez véres ütköHajnik , tót falu Zólyom Várzetben egyeledvén a' lamegy. alsó jar. ban, Buc.sákosokkal Langle , és Bou
tól 1 1/4 ora, Garan fónál
tin utazó 1 ársait elvesztetf е.
egy kastéllyal , 'surodalmi
A' barátságos és társaság
komlósberttel , GrófEszterszigetei között fekszenek ,
házyZólyomi Urodalmához
szá.mos lakosi vá-hi forma
tartozandó, 499 1. 's pléb.
hajókban messze tajékrauHainleite , Hageleite, Thürintaznak. Ezen szigetek fold
giában erdö darab , Keuláalatt való tüz által támadtúl пега messze kezdoilik,
tak; kláris dombjaival gyóSondershausen, 's Sachsen
nyörüseges völgyek váltózburgig megyen.
Vannak
nak. Fo terméseik: kokoszbenne homok , és mészkô
dió , bambusznád, nádméz,
gödrök.
narancs , külo'mbféle, állaHainspQch , Hanspach , mvs 60
tok : u. m. sertvés , kutya ,
h. egy kastéllyal Cseh orsz.
galamb , tyúk , fogoly, paLeutmeritzi kerül. Dékán
pagáj 's a' t. Lakójinak tertempi. mal, Ispitállyal, és
metbk jeles ; kivévén szeméserházzal, .
rem testeket minden ruháЦл/á, Oláh falu Bihar Várm.
zat nélkül járnak , magoNagyváradi jár.ban e' vskat külbmbféle festb sze

— 44i rekkel bémázolják, és nyel- #д/л/, szabad mezövs Kisvek a' Barátság és tarsaság
kunsági ker.ben Halastó
szigetbéliekével
egyenlö.
mellett , a' Zemlini Posta
Tekintetek csak nem mindég
utón , Vadkert és Mélykút
haragot, vadságot, 's gyilköztt , tulajdon tanáccsal ,
kolásra való kedvet mutât;
hat. és reí'. Pléb.val, 10600 1.
a' lopásra való hajlandósá- Halászi , Halassen , mvs Mogok kimondhatatlan. Könson Várm ben , és jar. ban ,
nyü módon keresik eledeleDuna ágánál, Mosontól i
ket, melly nagy részint
ora. Az Ovári urad.hoz targyömölcsböl és madarakból
tozik,lak. 1189 kat.pleb.val,
áll , leszedik t. i. a' tervásárokkal.
mészettôl bnként nyujtott Hatásmisíigete,l. Fischer- Insel,
termést, 'e nagy számmal Halberstadt , Herczs. melly anevelnek olly féle madarazon nevü Érsekségból Vestkat. Mivszereket bazáltkñ- faliában s/.ármazott, ennek
böl készitik , a' vas még
széke 1814-tttl fogva Halberstadtban volt , megyéjé
nálok isméretlen , és a' mi
különös iegyzésre méllóüzNordthüringau, Hartingau,
nek külómbféle miveket jó
Darlingau , Belkesheim ,
elomenetellel , gyongyházSwabengau , 's Hasgauon
által terjedt, de azután toból 's csigateknbböl horgot
készitenek , és ezen kivül
vábbat Magdeburgi Érsekgyéként 's papiros forma
ség felállitása , által kevesmatériát és más fa portésé határok kózé s/orittakákat; laknak házokban ,
tott. Késobben a' Püspökök
mellyek minden más déli
Falkenstein, As< hersieben ,
tenger szigetbéliek házait eLora , 's Klettenberg, Re
piiés módjokra és alkalmas
genstein, 's Derenburg Grófelrendelésekre nézve felül
sáffok , 's Urodalmak fellett
múlják;kishajójik vitorlák- föhatalmat ,nyertek ; 16,8tól segittetnek , mivel a'
ban e/.en Er.sekséç világi
leg rövidebb utat is vizen. birtokká téletett/sBrandenteszik. inkább , mintszáraburgi há/nak mint egy Herzon. Jelesebbek ezen io«— n
czegség adatott által, melly
ezt Tilsiti (1807) békeségig
szigetek közül : az Opun ,
Leone, Fanfue, Mauna, Oyobirta, azután Derenburgi ulava , Kokosz szigete. 's a' t. rodalommal egyesülve Vestfaliának része lett , DerenHa/ó teher , mérték , foglal 1
tonnât vagy is 40 mázsát,
bur^gal 1804-ben foglalt
magában 26 1 c,J22 □ mfdön
e' sze'rént szokott meghatároztatni a'hajónak belsotére
13 vsokat, a f'alukat, 23 kiHair , nagy puszta Lybiában,
ráJyi hivatalokat, 7 herAfrikában melly Nigritziáczegi , 's káptalan intézeteket , \<i kath. Barát , 's
val határos , és majd 100
Apátza klastromokat , '98
mfdnyi nagy.
falukat, 63 nemes teleket,i8
Haistin, 1. Oaiszin.
majorokat, 16754 házokat és
Hait , 1. Hit.
Hniterbach , kis vs Hai ter fo100990 lak. Jövedelme volt
lyócs kanál , a* fekete erdö
75000e for. Ezen Herczs.töl
neveztetett
mellejtt Würtembergi Kirs.
Halberstadt , ker. a' volt Vestban Calwi kerül. 1430 1.
fália Kir. Saale oszt. melly
Haiti , 1. S. Domingo.
Halberstadti Herczs. nek naHakenberg , 1. Fehrbellin.

- 442 pyobb részébôl
Schauen nak itt jeles posztó kézBáróságból , Wolfenbüttel miv , materia , vászon ,
Herczs.nok részébôl, Hildes
dohány» cikóri, keményitô
heim , Magdeburg, 's Qued
's bör készíto fabrikák. A'
linburg kôrnyékébôl all,
vshoz közel vannak a' mu
ész.raBraunschweig/sHelmlato helyek, Spiegelbergekstedt keszületek , napny.ra nek neveztetnek.
Goslar , délfelé Blanken- Halbthurm , Hemipurgum , I.
burg, Anhalt -Bernburg 's
Féltorony.
Magdeburg kerületek hatá- Hale, helys. S. Ives öblön Anrozzák. Térség, nagysága гг gol Cronwall G-rófs. olvasz2>of\oo □ mfd 79440 1. natáshoz való réz munkával,
gyobb része luther. mint
mellybôl 's kereskedésbôl a'
hogy csak egy kath. 's két
lakosai élnek. /
reform, kôzség találtatik Halib , török Basaság Syríáközöttek , vagyon benne 11
ban mérséklett égalja, 's
vs, 1 ravs, 87 falu; 16 Kan
egésséges levegöje vagyon,
tonra , 's Sa kôzségre va
majd hegyes , majd lapos ,
gyon osztva. Ezen kerületde köver , 's termékeny a'
ben vagyon t
földje , mindaz által nem
igen kevesetmiveltetik; terHalberstadt , kanton , melly
éppen csak a* hasonló nevù
mései : buza , árpa , bor ,
pamut , fáieper , olajfa ,
vsból áll.
Halberstadt , (.51° 53' 5.5" E. Sz.
függe, dohány, jeles mar28o 42' 2,5" К- H/) város és
ha tenyészete. Lakosai: TöSaale oszt.nak föhelye , a'
rökök,Görögök, Ôrmények,
polgári Jtélô széknek , a' Syrusok, Maroniták, Frantöbbi osztály , 's kerületbéli
кок, Arabsok, Kurdok, Turkomanusok, Muschovanok,
Felsösegeknek lakóhelye ,
lutheran. Consistoriummal.
Czigányok. AzidevalóBaHolzemme mellett fekszik,
sának , ki 3 ló forkokat
visel , fizetése 80000 Piaster
bévagyon kerítve , 7 kapuval, régi kastéllyal, régi
(48000 for.) 9 Sandschagsánégy szegletü kövekböl epi- gokra vagyon fel osztva. Fô
városa
tett káptalan templommal,
luth, káptalannal, 3 Col- Haleb , Aleppo, (54o 5S' ds"
legiát intézettel , 3 más
É. Sz. 36o 11/ 30" К. H.) Kaluth. 2 ref. templ.mal ; 3 wik fónál , 8 dombokon éBarát 's 2 apátza klastrom- pült, 2 1/2 óra a* kôrnyéke,
mal , 's templ.mal, 1 prot.
dült köfallal , 9 kapuval,
leány neveiö intézettel , 2
12 külsó vsokkal, a' hegyisidó sinagógával, 3 föos- nek legnagyobb tetején ékolával , 1 Mester-Seminapült kastéllyal, kôvel kirarjuramal , szegény 'sdolgokott szük , de tiszta útszákzo házzal , Ii ispitályokkal
kal, 14000 ]ól épült jobbámint a' vsb. mint ezen kivül,
ra egy emeletü házakkal ,
1843 h. 12920 1. kik között
lapos ház fôdélekkel , melloi zsidó nemzetség vagyon.
lyek az estvéli hideg leveA' lakosok jobbára földmigönek részvételére alkalmavelésbôl, raarha tenyészettosak tágos bazárokkal, v.
bölf serfbzésbôl , pálinka
fogoly házakkal , világos
égetéîbôl ,. 's más polgári
boltokkal talán loo mind
mesterségekbôi élnek. Van- •zép mecsetekkel , szabad ,

- 443 szokß kútakkal, czyprus- Wsetini urod.hoz tartozik ,
fákkal ékesirett helyeken ,
155 h. 1450 lak. egy kat. es
]ó veudég fogadó házakkal ,
evang. tempi. mal. Itt kejeles viz- árkolásokkál , di- resztül mégyen egy út a'
cséretes кос bátorsá^ra va- Kárpát' hegyein Magyar
ló rendtartással , 1797-ben
orsz.ba, melly Halenkaui
280000 1. A' keresztények, 's útnak neveztetik.
zaidók külsö vsokban lak- Hales , Heles , Alynthos , fó
nak, ott vannak templo- alsó Italiában, mostani nemaik, klastromjaik, 's rendve Hálente,
béfi Papjaik. Itt van egy Halesowen , vska Angol Shrop
görög Patriarchának lakó- Gróf's.ban,nagy szegfabr.val.
helye , egy ürmény , Jako- Hales us , fó Joniában , Color
bita 's Maronita Püspök.
phon vsnál, igen hideg viVannak itt több oskolák ,
zérol nevezetes.
azután atlasz , damasz, se- Ha/í¿wor/A,SuffolkAngol Gróflyem , félselyem 's pamut ságban falu Blith í'olyónál,
fabrika. A' kereskedése mes- melly idáig hajókázható ,
8ze terjed , azért vagyon
lent, 's kendert mivel, foitt minden Görög , Indus 's
nállal kereskedik.
Persiai portékáknak fo tár- Halfpenny, Hapenny , (fél féháza. Az utazó seregek ál- ning) Angliában , annyi
tal közösül Haleb Bagdad- mint .5 fén. kicsiny több
dal, Basra val, Damaskkal, mint 1 xr.
Ids Asiával , Persiával, A- Halguin , vs Cuba szigetben
rábiával , Indiával , Egyipnyugoti Indiában 6000 lak.
tommal, 's Europával ; né- Halicarnassus , vs Cariában ,
melly Europai Udvarok itt
kis Asiában , tengeri parConsulokat , vagy kereske- ton , a' Cariai fejedelmekdésre ügyelö Követeket tar- nek lakhelye , itt emelte
tanak. A' lakosai legemberArtemisia ama világ szerte
ségesebbek, 's legpallérozotr hires Mausolaeumot Férjétabbak egész Török orsz.
nek emlékezetére ; еж volt
ban , 's Smyrnát kivévén ,
Herodotus
Historikusok*
sehol sem élnek annyi sza- Atyjának születése fbldje.
badsággal, mint itt a' Ke- Halicus , fó Sicilia szigetében ;
resztények. A' vson kivül eddig terjedett a' Karthagói
szép kertek ékeskednek mu- birtok.
latóházakkal , a' kornyéke He/íVz,Halitsch,Celits,Halicia,
igen ióí míveltetik.
(49°i3'E.Sz. 4*0 42'K.H.) vs
Halemachera , 1. Gilolo.
Gallicziában Stryeri keriil.
Halen , kis vs Fr. alsó Maas
Ünester mellett , 2 klastr.
oszt. egy kastéllyal , a' la- mal , egy deák és 1 gorÖg
kosi
jobbára
kosárko- pléb.val, a Sinagogával, i
tök.
hath. alább való oskolával,
Halenberg, hegy Ens alatt lévô gazdag sóforrásokkal, gyerAustriáb. melly Magyar ortya fabrikával , 's szappan,
szágot Karinthiától 's Sta- fozéssel. Volt ennekelött»
)er országtól szakastja , 's
fovsa egész Gallicziának 's irésze a' Calenberg nevü gen jeles,most kevesebbet ér.
bércznek,
Vagyon itt postaváltás. LakHalenkow , Hallenkau , falu
nak itt Zsidók Karaimi
Morva orsz. Hradischi ker.
felekezetböl.

Halifax , vs York Angol Grófs.ban Calder f ó mellett 3000
h. 9000 1. vékony gyapjúval nagy keresetje vagyon,
mellyet a' környek nagy
sokaságban vásárjaira hoz.
Az ide való rakóhelyekben a'
portékák még nem kidolgozva tétetnek le , 's a' kereskedöktöl úgy vétetnek 's
elküldetnek.
Halifax , új Skótzia tartom.
nak fö vsa ész. Amerikában a' tenger mellett rosz
vár épületekkel , 1000 h.
12000 l.Cliebucto nevü jó rév
Tparttal, mellyben a' Királyi
hadi hajósereg Amerikában
gyüIekezik.Hajócsinálással,
's kereskedéssel.
Uöligocz, Holgocz, Haligowce,
Helbingsau , tót falu Szepes Várm.ben felsö magyar
orsz. Tiszán innét, hires
barlangfcab mellyben isméretlen állatoknak csontjai
találtattak, 615 kath. 's 1
evang. 1. 1 kath. tempi. A'
házak a* völgyben ide 's to
va fekÜRznek.
//a/í>jc-A,l.GácsGalitzia.Halicz.
Hall , vs Bajor orsz. azitthajókázhatólnn fónál,mellyen
által egy hid vezet 400
h. 4100 1. 's egy sóbányával,
mellyben 700 ember foRlalatoskodik , a' só a* két órányira fekvö , 5088 lábnyi
magas' sóshegyekból ásatik,
vízbe fclolvasztatik , 's fa
csatornákon 9 fözö vasserr
penyöbe eresztetik;i8o4-ben
a' nyereség 305000 má/.sa ,
's a' tiszta ¡ovedelem 25600
for. vala ; vagyon itt szalamia 's pamut fabrika, orsz.
ítéloszéknek
lakóhelye ,
Számtartósággal.
Hall, Hala Svevorum , Sváb
Hall , vs Kocher mellett
Würtembergi Királys.ban ,
Ellvangeni ker. 718 h. 5640
• 1. fö oskolával , sóbányá

val, melly esztendónként
80000 mázsa sót ád. Ezen
vstól neveztetnek a' kis Häller vagy felpénz , vert pénzek.
Hall, (alsó) vs Kocher mellett
Leiningi Herczs.
Badeni
nagy Fejeds.ben , sósforrásokkal.
Hall, ("Haux) Hilla, vs eggy.
Belgiom déli Brabantzia
tart. 3750 1. vászon fabr.
Hall, Hfcla ad Oenum , mvs
Austriában Ens felettTraun
fertályban, 114 h. Az idevaló sósvízrol mondiák,hogy
golyva eilen jó volna.
Holland , tart, déli Gothland
ban ,
Svécziában Katte
gat mellett , napnyugoti
Gothland, Smäland.'s Scho
nen között. Nagysága 45 □
mfd , mellyen 72000 erab.
laknak. Résszerént hegyes,
résszerént lapos 's fa nélkül
való tart, csekély tavaktól,
de szükséges fóktól nedvittetett tart. Földe nem igen
termékeny. Marha tenyészet , 's halászat , lakosinak
legföbb munkája , kik a'
partokon kereskedést 'shajókázást üznek, nagy a' fonása és szovése. 8 ker.re
osztatik fel , és a' hasonnevü kapitányságot formálja ,
vagy is a* mint mondatik
a«' Halmstadti Länt , hol
Halmstadt a' fô vs.
Hallawar , l.Tiflis.
Halle, vidék napnyugoti Saa- .
le oszt. Saale ker.böl, Mansfeldi Grófs.ból , Artern ,
Barnsted , Voigtstedt hivatalokat kivévén , áll, ész.
ra a' Halberstadti ker. 's
Anhalti Herczs. határozza,
napkeletröl 's délról Szász
orsz. 's napnyugotról az An
halti ker.Nagysága 99 24/"'00 ■
□ mfd 107460 jobbára Lu
ther. 1. 12 vssal, 289 mvssal/s
fal.kal; 22 kant.ra 178 koz-
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ségre volt felosztva.
szint zálogosok , részint a'
Un íh, Hala Venedorum, vel- Királyhoz tartoznak , esz«
Hermundurorum. (,5 o 29' tendö által 7600 terhet ,
180000 tallérokért adnak.
24" É. Sz. 29° 37' -27" K. H.)
basorlónevü Iter. nek fövsa Hollorek által mívelteta' volt Westfáliai Saale oszt.
nek, kik a' hajdani Vandaroost Burkus Kir. Lirtobá- soktól származnak, vannak
itt sok kézmívesek, 'sfabrilaD , Saale jobb partján
fekszik , melly a' vson fe- kák , úgy mint selyem, halül több karokra szakadván risnya kesztyü kézmív , réztöbb s/.igeteket formdl. A' gomb fabr., flanér, 's golbülsö vsokkai eggyütt 14 gas nyomtatással , posztó ,
bapuji vannak, 4 hidja, ket- flafaér , 's kalap kézmível,
hajpor , keményitô fabritö kob&l , 's annyi fából a'
kával. A' kereskedés kivált
Mühlgraben nevú Saale fó
képen könyvekkel itt igen
eggyik karján keresztül , 's
's egy fedeles fa híddal j a' jeles, tart 7 vásárokat. Emvson kívül pedig hosszú lékézetre méltó a- vizi mesmagas hídja vagyon 5 kül- terség , melly gépely által
so vsai a' szalma udvar, a* réztartó 90 1/3 lábra emeltetszôlôk , Péter hegye és a' vén a' Saaleszine felettcsébö 's aksztófa-kapuk elött vek által a' vsba tériti a*
lévô vsoknak neveztetnek,
vizet. A' vs szomszédságában igen tiszta agyagtalálezeken kívül Glaucha , 's
tatik , kék káposztával , 's
Neumark vsok igen közel
fekszenek hozzája. Régi
egésséges kutakkal , jeles
módszerént szüken, 'sszegfôzelékkel, olaszkôménnyel,
és mulatságos pacsírta fogletesen vagyon építve 4
dozással.
fertályra osztvâ , a' külsö
vsokkal eggyütt 163311.13480 Halle , vs a' volt Westfáliai
1. számlá] , egy Universitás
Werra oszt. Bielefeld ker.
egy Theologiai 's Philolo- nagy lapályban fekszík 1
giai Semináriummal , or- tempi. 2 oskolával 150 h.
vos Klinikummal , füvész 750 1. kik foldmívelést, mar's gazdálkodási kerttel, Çsil- hatenyészetet , fonál ; válagvisgáló toronnyal, 20000 szon 's bôrkereskeriést's t.ef.
üznek, a' sóbánya ezen vs
kötetböl á lió konyvtárral,
Anatomiai szálával testoszmellett elenyészett.
lató szobával , természeti Hallein , Halle, (47= 43'Ë.Sz.^
kinrsek gyüjteményével , vs Bajor orsz. Salzachi ker,
természet visgáló társaság- Salza mellett , soban gazgal, Sydenhámi orvosok dag Dürren hegy tbvé-'
ben. 462 h. 6000 1. 1 Pléb,
társaságával ,
bányász
intézettel : egynehány pol- tempi, több kath. tempi,
gári oskolákkal , tartom. kal , egy polgári ispitállyal
béli rajzoló oskolával , 6 's igen gazdag sóbányávnl.
luth. 1 réf. 1 kath. tempi, A' sóvíz , melly itt 4 vas's sinagógával , 1 réf. szûz- serpenyobe fözettetik, Dür
leányok intézetével , 2 is- ren nevü hegVböl szármapitállyal , 1 szegényekhá- zik, 1. Dürrenberg. Vagyon
zával , fenyiték házzal, bá- itt gombostö's kartonfabr.
ba asszonyok intezetével.
A' lak\ Adneti márvánnyal
A' nevezetes sóforrások ré- gipsszel , 's sóv»l keresked-

- 4i6 nek, orsz. ítélószéknek la- Hallweil, nevezetes 's régivár
kóhelyé.
a' tôle neveztetett tó melHallenberg , vs Hönne mellett
lett Helvetziai Aargau kant.
Westfália Herczs.ben 184 h. Halmagy , Halmagen , Helmi-.
1270 1.
ákszabad к. helys. ErdélyHallencourt , helys. Franczia ben Oit vizénél SárkánySomme oszt. 190 h. 12,50 1. toi l/à 6ra. Lak. Маку- 0sáhos vászon , 's abrosz làhok, protest temp. mal.
fabr.val.
Van nagy és lîis Halmagy
В'aller , fó a' volt Westfáliaí is Zaránd Várm.ben.
Aller oszt. melly Haller- Halmbacherhütten , falu Winmund Grófs.ban ered , Elterbergi Uradalomban Cseh
dagsen mellett folyván Leiorsz., Pra< hiní ker. jo h. 2
ne fóba Hallermünde melüveghutával , hoi a' leglett ömlik.
jobb kréta üveg és tobb
Hallerbruch, erdö az eltörlött millió ü veg-gyöngyük kéWestf. Aller oszt Eldagsen
szíttetnek.
vska mellett napnyugot- Halmi , magyar mvs Ugocsa.
ra fekszik.
Várm al. jár.ban,. rtagy sík
Hallermund, Gróf Plateni Gróf- me/.óségen , Eger l ó mellett
ság az eltbrlött Westláliáaz országutján, ref.lak.kal
Пак Aller oszt. 1 □mfdnagy kik kiUönos Eklesiátbi'rnak.
1500 1. to vsa Eldagsen.
Posta házzal, jeles vásárokHattoe , kis vs Stormarn tart.
kal. F. U. Perényi , és más
Holsátziában Segebergi hí- Urasá^ok, lafe. Magy. ref.
vatalban»
plébániával.
Hallóme i erdö. Orne Francz. Halmstad ,
9vé<\
Halland
osxt.ban meílyben vas , '5
Helyts.nak í'ó vsa Nissa fókbbányák és vas hámorok
nak a' Eafteffatba való tortaláltatnak.kola' jánál , hol eçv beiszafíallstadt, helység Austriában
posodot kikcitô vaí yon , széEbsalatt Traum fertályban penépült, a' Helyt nak Ial Traun fó , 's Hallstädli tó helye , 2 0 h. aooo f. Pos/.mellett, sóbányával , kath.
tó gyapjú materia íábr.val
Pléb.val , evang. tempi. Itt
dohány termesztéisel , és
csudasó készíttetik. •
lazaczfogással.
Hallstadt, vs Bajor orsz. Möe- Haines, Füne Dánus sziget'en
nus ker. Lautenbach, 's Ela' tengerbe kinyúló fok,
1er fóknak a' Mainban vamelly délfelé a'Bálti tengerló torkolatján 220 h. 1270
be nyúlik.
1. Gabona, bot, gyümölcs Hd/one , 1. Alonia.
termesztéssel és marha te- Hais, mvs Bajor orsz. aîs<S
nyészettel. Országítélo székDuna ker. Ils fó mellett
nek lakóhelye.
egy kàstéllyal 80 h. 380 1.
Uallstädti Tó, Austriában Ens
íSioMájus г-kán majd egészfelett Traun fertályban ,
len eléget.
felsö Stajer orsz. hátárján Hals, Királyi majorság Szásff
Judenburgi ker. hol a' tóorsz. Erzgebirgi ker. Freynak partjai egy mfdnyi hos- berat&I nerh messze 190 1.
jzak. Isel , Gosa , 's FuderJeles a' Hälsbrückni, vagy
patakok, folynak beléje iIsaaki vízárkolás , melly
feh ióízü halakkal kedvestöbb kö
bolthajtásokoix
edik. .
nyugszik, és HalebrücKeir

- 447 által jeles magosságra mavolt,
gyen.
Ha/na , ispitály Gemündea
Ha/sârûcke , bánya hely Erzkantonban , Marburg ker.
#ebirgi ker. . Szász orsz. ,
a' volt Westfália Kir. , kies
érczsalak ferdökkel.Ittmin- völgyben fekszik , erdövel
den ezüst, ólom 's réz áskörül véve. 4—5000 örült
ványok olvasztatnak , és emberek ápolgatására szolkénesóvel választaínak ; bl
gál. Különös temploma vakiégett ezüst azután tisztán
gyon , ennekelötte Ciszterégettetik , és Dresdába a'
cziták klastroma vala.
pénz verésre vitetik.
Hamaddn,
É. Sz. 663 К.
Halspenni, rézpénz Angliában,
H.) kereskedö vs napnyui kt. ér. Bécsi becsszerént.
goti Persiában IrakadscheHaUted , helys. Essex Angol mi,tart. Elvind hegy melGrófs.bán, egy dombon Callett ; szép Török mecsettel ,
ne fónál gyapjú materia
ormény ispitállyal, selyem
's vászon fabr., némelíyek
fabr. és jeles vásárokkal.
Halsworth , tágos , szép mvs szerént régi Ecbatana heSuffolk tart. ban
Angliá^
lyét fo^lalja.
Hnmoh , Hamath , Aman,
ban.
Haltenbergstetten , Niederstet
3' E. Sz. 340 39' К. H.) ve
ten, Hohenlohe Waltenburg Syriában Damaskus BasaJaxtbergi Herczs. vsa Wür- ságban , Orontes mellett,
5000 1. jegyzésl érdemlo ,
tembergi KirályságbanOehringen ker. Vor Pataknál mert azon nevezetes Arabsi törtenet , 's földleiro A204 h. 13,50 1. Borrai kereskedik.
bulfeda ¿342-ben itt uralkodott, és mivel a' Syriai puszHalteren , va eggy. Belgiom
taságban levo Nomadoknak
Yssel tart. Steyer fonak a'
szükségeit szokta pótolni.
Lippébe való béfolyésától
Kereskedése jeles , ennek
nem messze.
elötte Epiphániának hiHalusicz , Halusztice tôt falu Trencsén Várm.ben arisó
vatott,
jár.ban , Trencséntol 3 ora Hamam Seeut , az azlassúfer
fekszik, egy dombon, egy
dßk, 760-ig emelkedö mekath templ.mal. A' lakosok
leg ferdö Constantine Algi*
földmivelesböl, 's fakeresri tart. vôlgyében Barbari'
ában , vize sok meszes makedésbôl élnek. Vagyon itt
savanyú víz kút is. F. U.
tériát foglal, melly a' felbugyanásnál pyramisokaí
több nemes fam.
Ha/ver, helys. a' voltBergnagy
formál , ezek et Szerersenektöl kôvévàlt emberelíHerczs. ben , 52 h. vas fabr.
szeg csináló müvvel , kávének tartatnak. Szomszédságában igen hidegferdök tamalom fabr. pamut fonása
's kereskedése hasznos.
láltatnak.
Harn , Hamus , ennekelötte e- Hamamet , Mahomete t bi»
rös vs mocsáros tájékban
gazdag vs Tunisban , BarSomme mellett 378 h. 1540 báriában olajfáktóí zöldellb tájékban a' tenger mel
1. erös várral , egy toronnyal , mellynek falai 36
lett 1 kereskedése hasznos.
lábnyi szélesek, általméroTaláltatnak itt némeüyr»-»
je s* magassága 100 láb.
giségek is¿
Aa elütt*.' országi fogház Hamath, 1. Hamahv

"Hambach , helys. vadász kastëllval also Rajna N. Herczs.
Burkus ors7. Ruhr, fónál 1
mfdnyire Jülichtöl.
l&ambie , vs csatorna Francz,
oszt 637 h. 3.530 1.
Hambonaus, népség Natal parton vagy Lagoa Kaifer
tart.ban , Mogasie, 's Dombiefók között , tulajdonképpen Hottentotti nép, sárga
színüek , hosszú nagy hajjal, mellyet Turban med
ra hordanak. Egy része 11
napi útjárásra ész.felé Zomo fó roellett szaporodott
el es polgári társaságban
él ; szarvas marhával kereskedik.
Hamburg , Ham mon is , Cas
trum , (53p 34' '3î" E. Sz.
270 33/ 2,2," К. H.) hires,
nagy, szabad hereskedñ vs,
ennekelötte Elbe torkolati
Francz. oszt.nuk fövsa.Bill,
's Alster vizek' az Albisba
való béfolyásoknál , ennek
Bálti tengerbe való torkolatjától 17, Eübektöl 10, Lüneburgtól 7 rafny ire.London
és Amsterdám után elsö a'
kereskedö vsok köztt. Környéke 2 óra, 227 útszáji ,
8124 h. 3897 boltjain kívül,
1860 lakható pinczékkel , 's
9161 szálákkal, és 100000 1.
kik között 8000 zsidó; száraz
fold részén jól megvagyon
erosítve , 2 révparttal , mellyeknek eggyike tengeri ,
másika folyói hajókat foglal köreben, elsö a' kereskedoké Lak. többnyire evamg.
Protestánsok , de a' kath.
ref. és Mennoniták , etfvenïo jussokkal birnak. Nezésre méltó itt a' Sz. Mihály
temploma. 402 párisi láb.
magas toronya miatt , a'
Börse, Apollo nagy palotája; a,' vs konyvháza , természeti kinrsek gyüjteményével , és több magános

gyüiteményekkel. A' tudományos , 's kôzonséges jót
illeté intézetekbol vagyon,
ezen vsban , egy mesterség,
's egy kereskedñ Akademie.
Hajókázást , rajzolást , 's
több más mesterségeket tanító oskolával; a' fö oskolája Johanneumnak neveztetik , 1 szegények intézete.melly i8o8-bani4662 személyeket ápolgatott, nem
számlálván a' 100 gyermeket az árvákházában , és
1000 személyt a' bétegek
intézetében. Német, 's Franczia színjátszó társasággal.
Régi és új vsra osztatik.
Számosak a' vs kertjei. Az
úgy nevezett Junsfernsteig
's a' sánczok sétáló helyeknek szolgálnak. Virágzanak
itt a' kézmívek , 's fabrikák; egész Europában sines
annyi csukorfôzés mint itt;
40 czúkor szitálás , egykor
307 volt, 10 karton , czicz,
vászonnyomtatással , dohány , gyapiú , pamut ,selyem , pántlika , czérna ,
kártya , házieszkoz, kalap,
szappan , vitorla materia,
arany 's ezüst kôtofék ,falszönyeg 's csipke fabr. Halcsont szakasztással, halzsírégetéssel, viaszfehérítéssel.
Francz - Angol háború elött
a* kereskedése igen messze
terjedett , kereskedôjinek
száma .500 a' vevökeritöknek pedigaoo, a' hajó birtokosok 200 vannak ; va
gyon itt Girobank , zálogház , 7 kezesség intézete ,
1 váltó - ház , 2 udvarral. Általjában vannak itt
közelfekvö mulato helyek,
mellyek a' szép ízlést kellemes mulatsággal kapcsol}ák öszve, nevezetesek ezek
között: Rabe, Eppenhorst,
Emsbüttel kelemes ligettel,
Rainvill temploma Alto
na
-

■ - 449 na mellett. Kbrnyéke с, Ц
diában Hammen nevet vi«,
mfd vala 14000 1. mellyhez,
selnek.
Albis Bell , 's Ochsenwer- Hamma , régi vs Tunisi orsz,
der szigetek Ritzedüttel hi- ban, Barbarja Afrikában»
vatallal tartoztak. Jövedel- Hammalee , 1. Adirahegye.
me i ifi mill. for. katona- hiammar, Hammer, kis h,elvsága 1800 emberre mégyen. ' ségNorwegiábanChristiania,
Hamburgi hegf , Grevismüh- megyében volt itt enneke-.
len mellett Meklenburg lötte igen gazdag vs , mellyS hwerini Herczs.ben 180' nek tulajdon Püspoksége 's
lábny ira Ploggen tón fellül.
káptalanja volt , de had, 's
Haw*/, tart. Mongoliában.csak
pestisáltal elcsekélyesedett,
egy vsa vagyon , kevés fa- Hammardat , Ekkézsia, Svekus
luhkal. A' lak. Mahomedá- Jempteland tart. ban, nevenueok.
zetes a' gyöngyök halászatHamel, fó a* voltWestfáliában,
ja's vásár)a,mellyet JempteSiul elwaldbanHamebpring landi Lapok November 23mellett származik , Min- kén tartanak.
deu vsba folyik, Hamel mel- Hamme , vs eggy. Belgiom,
lett Wiíserbe ömlik. EnnekFlandria tart. 7240 1.
elfttte- ezpn fónak nevé Hammelburg , erös vs Fulda
Quernhamel vala.
Hercz. 436 h. 2180 1. egy fö
Hameln, Hamela , (52^ 6' Vf" oskolával. «Saalek kastély
E. Sz. 26o 59' 55" К. H.) jól mellett jó bora terem.
épült 's népes vs Hannove- Hammen, mvs Austriában Ens
ra orsz. ban , Hamelnek a'
alatt , Bécsi erdñ felettvaló
Weserbe való fjlyásánál,6.39
fertályban, vashámorral.
л- > í>475 1. Gyapjúi pipa, Hammer, falu Cseh orsz. В unz» paraut, bör ka lap , 's dolaui ker. 32 h. egy vasháhány fabr. , lazaczfogással
mqrral.
's hajókázással , fonállal 's Hammer, Hamry, falu Cseh
vászonnal jelesen kereskeorsz. Chrudimi ker. 52 h. edik.
' .
gésséges ferdftvel.
Hammerslebnn , falu 's föhely Hammer, (újj Lodroni vasháazonnevü kant. a* voltWestmor Karinthiában Liser
fáliában, HalberstadtiHer.
mellett.
ben. Sz. Agoston szerzete Hammer , Hammerstadt , mvs
klastromával , 49 h. 3?o 1.
's kastély Cseh orsz. CaasHamilton , vs Clyde mellett,
laui ker. 41 h. egy vasháLanark déli Skótziai Grófmorral.
s.ban 6n h. 41,30 1. vászon Hammer, Unter Hammer, vas,
V csipke fabr., tímárságok's kasza, hámor febö Du*
kal , gyertyakésziléssel.
na ker. Bajor orsz.
Harr.ischkana , 1. Gumiskana. Hammer, nemes falu hátulH'imm , (51o 4»' а" Е- Sz. . só Pomeraniában, Greifen
de 27' 33"K.H.}fó vs Berbergi ker. rézháraorral, ásgi Ruhr oszt. Asse' Lippébe
ványos forrással.
való bófolyásánál,,5 8 h.3090 Hammerboden , vashámor Ka
li refor. Gymnasiummal,
rinthi^ban.
gazdálkodó társasásrgal , Hammer Hiél , erös vár Ceyszép vászon fehérítéssel, ió
lan szig.ben , Ostindiában,
kereskedéssel. Az ide való
Jafnaputnam vsnak örizejó ízletü sódorok , Hollantére szolgál ; a' HollanduUÜB. bSX. II. DAR.
19
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solté.
sággal változó,. jobbára eHammerhof, (49o gj* 22" É.
gésséges levegüvel. A' fold
Sz. 30Э ai' 34" K. H._) kasgabonát , legfüképen bútély 's majorság Cseh orsz.
zát, 's komlót terem. JePilseni ker. 21h. 3egésséges
lea a* marha , 's juh tekutakkal.
nyészete,vannak ittsok sertHammorhuüs régi bastély Born
vések, méz,'s t. ef. A' hegyekholm Dániai szigetben , hol
be vas ásatik. Jelesbb fók
a' szerencsétlen Ulfeldi Gróf az Avon, Test, 's Itchen.
tfeleségevel , 's újabb idök- Fö vsa Winchester.
ben a' nevezetes Demokri- Hampjtead, nagy ravs AnffoL
tus Christian ültek í'ogság
Middlesex Grófságb, 4 mfd
ban.
Londontól egy dombon ,
"Hämmern, falu Szász Meinin- mellynek tetején sok házak
gi Herczs.ben Sonnenbergi
vannak , mellette vagyon
i Juvatalban , '62 h. 360 1. hol
egy egésséges kút.
4'asbányálr, köszörülö *a Hampton, falu Middesex Anpalakö tôrések találtatnak gol Grófs.ban , ettöl nem
itt készülnek az ugy neve- messze vagyon a' Királyi
zett Sonnenbergi portékák.
Hamptoncourt nevü mula
Hammersfest , új vska Hya- to kastély Themse mellett,
löe szigetben Finmarken még régi ízlet szerént va
-Norvegiai tart. keresbedik. gyon készítve , most nem
Hammerstedt, ravs Czaszlaui laknak benne , minden
ker.ben Cseh orsz.ban , G. mesterséges kinc&tôl megPalmé , vas hámorokkal.
fosztatott.
Hammerstein , lengyelül Czar- Hampton , vs ész. Amerikai
ne, Ç5Z0 4o' 40" E. Sz. 34o
New. Hampshire szabad
37' K. H.) vs napnyugoti társaságban, 850 lak. tökeBurkus orsz. Comtzi ker.
hal fogásával.
Zahne mellett, 167 h. 1060 Hamrjr, 1. Hammer.
1. Királyi kastéllyol, posz- Hamsbach , Salm-Reiferscheítószovéssel , szekerkenö é- di Grófs. urodalma, 'smvs,
getéssel, méh tenyészettel.
Cseh orsz. Leutmeritzi ker.
Hammerstein , falu Badeni N. nagy fonásokkal 's szovéHerczs.ben , Wiesen ker. ,58 sekkel.
h. 130 I. egy vasbányával. Han, napkeleti földönaz utaHa/noa , Barátságos szigetek zók számára készített lakás
között legnagyobb Poliné- egy kuttal. Részei kamaziában , i¿ révparttaL
rákkal vannak Felkészítve.
Hamont , kis vs alsó Maas oszt. Hanakok , népség , melly Han
* Grevenbrök kastéllyal.
fónak mind a' ítét partján
Hampshire , vagy. SouthamMorva orsz. Brüni ker. tuEtonshire , Angol Grófság, lajdonképen lakik ,
de
atáros ész.ról Berkshire , még is más tájékokban is
napkeletrftl Surri , 's Sus
találtatnak. Morva orsz.ban
sex , nyugotról Wilt, 's Dor
legrégiebb népscgnek monsetshire Grófs. kal. 701/2 Q
datik lenni , nevét éppen,
mfd nagys. 12 vssal, 3 ,3 Ek- most nevezet fótól vette ,
kles. 28345 n« 195660 1. An- mellyKropin mellettMarchgliának legkellemetesebb
ba folyik. A' többi lakotart.nya, kellemes domboksoktól kölömböznek részint
Ital , völgyekkel , 's laposruházatjok, rétzint beszéd
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lek allai, melly a' Csehmozdítnak;a'felállítottké'
osüvejon , reszint peoig
mívek , fabrikák kamilo«rbölcseik által, mellyeket
tot , arany , 's ezüst por•változhatatlanul megtarta- tékákat , pompa miveket,
iialí , mert más nemzetsékalapokat, böröket , keszgekkel пет igen könnyen tyüket, czint, 's porczelIfeverednek öszve.
lánt szolgáltalnak. Vagyou
itt viasz fehérítés , de leg»
Hainau $ Hanaumünzenberg ,
Grófs* ennek elötte i'elsö
jobban hoznak bédohányRajnai ker.ben , nagyré- fabrikák , gabona > vas , rs
szintazon tájékban fekszik,
fakereskedés Moenus vizén.
mellynek neve WetterfU , Tartatnak itten vásárok.
riapl«e!etre Nostitz Rhineck
Szomszédságában vagyoa
Grófság 's Fulda tart. , napWilhelmsbad 's Philipps ru
nyugo'ra Ysenburgi Grots
he , jelee malmokkal.
's Solms, Maintzi, s Fraftco- Hunazo , parti fó Begemder
furti kôrnyéke határozza ,
Habessiniai tart.nak napkeValaszto Fejedelem Hassziai leti részén ered , Sabalet
Uradalom чч □ mid 66000 1. kis folyót felveszi, 's n^ikik közott Francziak , 's nekutána majd a' homokValló'nok taLiltatnak. Egy ba elvesztette volna magát^
keveset raagosan fekszik
Zeila tengeröbölbe , Bab el
de termékeny gabonában Mandeb szoros tengerbea
borban, lenben, gyümölcsömlik.
ben , dohányban , selymet Hancock, Grófság észak-Ame
mível , marhatenyészettel , rikai Massachusets szabad,
fa , vas , ólom , réz , ezüst, tart.ban 580 □ mfdet foglai
magában 9,550 1. kik között
porc/.ellánfold, kobált, so,
sok Indianüsok vannak , i-*
's asváuyos vízzel. Fö vsa
Нтаи, (50° 3i' É. Sz. •i6=.gi/ gen pallérozatlan , és ninК. H. ) Kinzig fónak a'
csen mívelve , igen nagy
Mainba való béfolyásááltalhathatatlan erdoségnál; régi, 's új vsra osztagel , szép marha legelö hetatik , 1490 h. 110,50 1. kik
lyekkel , halakban gazdag
Penobscot,Pleasartt's Frech-,
között .540 zsidó. A' régi
vsban vagyon jeles kasman tengeröblön , melly
tély szép kerttel , fö oskoláegéez hadi sereg hajókat
foghat. Ffthelye Penobscot,
val, rajzolóintézet. Wetteraui természet vizsgáló tár- UandschuchsheinX , helys. Ba«aság lakóhelye , természedeni nagy Herczs.ben , Neti kincsek gyüjteményével,
ckar ker. ъ\ъ h. 12:0 1. buegy konyvházzal. Az új
zér , szölft 'ff gyümölcs terveokkal nagyobb, szép rend
mesztéesel. • <
ben, 's Holland! építésmód Haneb^nt , 1. Henn'ebonj
szerént rendelt útszájivan- Hmgöe , v. Cap Hango, fold
лак. Az új jeles vsháza ecgúcs Finniai Nyland tart*
melly Eckenäs mellett a'
l¿')tt vagyon «zép négys/.etengerbe nyulik. Mivel itt
gxx piacza , szökökutakkal
ékesítve. Az igen közel fektermészet által hegyek . *s
vô Francfurt vsa miatt a'
vSlgyekkel
korülvétetett
révpart vagyon , azért a'
kereskedés , 's mesterségek
virágzanak , mellyet a' deSvédek itt vámházat éllí*
»ék reed«lé#ek »agyo» elötottak. Julius 29-ea iji^bsei
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közöttök , 's Muszkák kö- berg, Lüneburg, Grubenzütt tengeri csata esett.
hagen, LauenburgHercz.seJJiing-tjcheou /ju, vs Tsche-Ki- gek , Hoya 's Diepholt Grófnang tart.nan , Chinai bir.
ságok tartoztak, 's az Anban, Che vi/.énél, csak nem
gliai Király,, mint Braunollynagy mint Peking több
schweig Lüneburgi Herczeg
mint milliomny i lak. Külsb
birtokosa vala. Kesöbben
vsival eggyütt hét mí'd a'
nagyobb része néhai Vcstkerülete; köt'allal békerít- í'aliai Kirs.hoztartozott. Pátetett, és v'íz-csatornákkal risi békeség szerént 1814-ben
altvágatott. Mintegy 60000 , az Anglia Korona Herczeg
selyem készitôji vannak ; Hannovera Királynak czíezomszédságaban Schon nemével ezen tartományt visvü kellemetes tó fekszik , szavette , 's a' Hildesheimí
mellynek vize olly tiszta , Püspokséggel , és keleti Frimint a'kristály. Küzepében siával nevelle , a' Lauenkét ezigetecskék vannak , burgi Hercz.séget ellenben
- szép nyári mulató házakelbocsátotta. Nevét veszi
,kal. Szóval ezen vs a' Chi- Hannovera, (52o 22' 25" É. Sz.
nai nagy Uraknak földi pa- 27o *«' 40" К. H. ) vstól ,
radicsomának tartatik. A' melly ezen Királyságnak f5
kereskedésbéli portékák le- vsa , ennekelotte Calenberrakattatásának helye.
, gi Herczs.nek, 's Aller VestJJang-tchong , vs Sí hen-ñ tart.
falia oszt. Leine fónál fekban Chinai bir.ban , nagy
ezik , 's ettöl az új 's régi
és népes , és hegyek köztt vsra osztatik , mellyek egy
fekvése által igen erôs. In- hid által öszve vannak kap
pen olly út vezet Singán
csolva , mindkettöbe va
fe lé , mellynek mása ningyon 2194 h. 21360 lak. A'
csen ; melly végett a' nagy
régi vsban vagyon a' néhai
hegyek megegyenesítettek ,
Választó Fejedelmi Iakó paés a* völgyek karfás hidaklota i mellyben a* Fejedelkal egybekapcsoltattak.
mek' sírhelye látszatik, e'
JJanimoa , Molukki szigetekmellett sok szent ereklyék'
nek eggyike Asia mellett,
nagy része , arany 's ezüst
Francziákhoz tartozandó ,
drágaságokkal , draga kö11000 lak. sok szekf'übors vekkel tartatik, mellyet
fákkal, DuurstaQe erosségHenrich Herczeg, kit oroszgel.
. lánynak neveznek, X i7L-ben
fíanna , nemes vs Bug mellett
napkelet felé tett, 's kéVarsói volt Lublin oszt.
söbb útazáián öszvegytiitiannbach , mvs Bajor orsz. Re- tütt. A' kastély megett vagen ker. Vils mellett 12,5 h.
gyon a' pénzverô Kaz. A'
640 .I.
4.1
,
fegyverház 's nézésre méltó
'Hanntbalis partus , Hispaniákirályi ló istállók Leine
ban,Lacobriga mellett jobbmellett egy sorba állanak.
ra, meleg ferdökkel, most AzOrszágházaOster útszában
Albor nevet visel.
jeles 's drága épület. VanHannovefa , v. Braunschweig nak itt 3 Pléb. örzö sereg
Lüneburg, 1692-döl fogva kápolnájával , jól elkészía' Német Birodaíomnak ellett 3 ispitállyal. A' vsháosztásáig Választó Fejedezában áll egy kcmyvtár ,
lemség , mellyhez Calenmellyben jobbára mindjárt
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mellyek szövetsegekettöbbsa utinnyomtattatottköny- ször megújították.
vek vannak.Az új vsmegva- Hanspach , 1. Hainspach.
gyon erösitve, mint a' régi, l Hantan , négyszegletü hegy Jó
luth, fö oskolával , ném.ref.
Reménység fokán, Steilentempl-, francz. réf. tempi. boschi ker. melly JiokkeZsidó Sinagógával, Egyháveld hegynek keleti végén
emelkedik , körülöte tobb
zi Tanácsnak lakóhelye.
árendált jószágok vannak >
Több kézimívekkel 's fabr.
mellyek a' hegyböl eredä
kal bir , mellyek viaszposzpatakok által eíegendó vitót , tükröt , pecsét viaízt, ,
zet kapnak.
papiros falszönyeget, arany
*s ezüstpaszomantot,vászon, Kontt/iire, 1. Hampshire,
gyapju , 's selyem matéri- Hanusfalva-, Hansdorf f tôt
át, fél porczellán edényt, priv. mvs Sáros'Várm. Tapcikorit, kávét , plajbászt ,
ly jár.ban , F. U. több Uraságok , egy kastéllyal , kat.
czukrot , pipákat , tobák ,
*s festék portékákat , kárés evang. pléb.val, savanyú
tyákat 'e a* t. készítnek.
víz kúttal , hires vásárokVannak itt kivarrásházak ,
kal. Eperjestol 3 ora.
betüontések , serfo^ések , Yianvoille , helys. Oise Fr. oszt.
dugo kérgü cserfü faragá- pamut fabr. val.
sok. A' kereskedése jeles. Hantehek , 1. Erd.
Hannover , Konnectitut mel- Haoke , Háleschiniában Afrilett észak - Amerikai New kában , veres tengerbe foHampshireszabadtart. 1380
lyó víz.
lak. Itt vagyon a' Darth- Hapan . barátságos szigetek
mouthi Collegiom , egész
közül eggy ik Polynesiában.
szabad Társasagban tanuló Hará/oras , csendes , békesséInté/.eteknek legnevezete- ges , nem számos népség
Magindanao szijreten Asiasebbike , egy köny vtárral ,
Physikához 's Mathesishez ban , melly több nemzetségekre osztatik. Riskása tertartozandó eszközökkel.
Напое , kis Svéd eziget a' Bal- mesztéssel , szövessel 's vati tengerben Carlskrontól 4 dászattal foglalatoskodnak,
nagy adókat fizetnek, mint
mfdnyire.
rabszolgák úgy né/.ettetnek,
Han-san , 1. Turón.
's iafen^sanyaruan elnek.
Hansbecke , vs eggy. Belgiom
orsz. Flandriá tart. 2150 1. Haraforas , népseg úi Guineá-r
ban Polynesiában,EuropaeJiansbork , 1. Johannisburg
usok által keveset látoxaKünsdorf , falu napnyugoti
Burkus orsz. Morungi ker. tatnak meg , 's Papuerek
által к észak artva isméretDrauseni tónál legnagyobb
gyümölcsös kertBurkus orsz. lenséscben tartatnak. FöldHansestadt , szövetseges város, mivelésbôl élnek, Pápusokazért neveztètik így , mert kal igen sanyarús erányságban vannak , mivel a*
a' Hansai (régieknéí Társaság} szövetsegnek tagja. vasházi eszközöket ezektñl
Ennekelötte több vsok va- kapják , melly miatt taksa
alá vetik masrokat , 's eztet
lának az illyen Társaság
ban , most csak 3 , Lübeck, még Papuereknek , Plantanusoknak 's KalavansokBremen 's Hamburg vsok
értetnek ezen név alatt > nak is fizetik, Ha egy HaJ

¿afora eszközit elveszti , a'
tü pusztaságban ered,Schästaksa még tart, ha pedig burgi Szék határján. Nagy
Szeben mellett elfolyván ,
eltöri 's visszahozza , a' РаZabeln folyót magába vepuer néki máet ád , 's a'
szi , mindketten Olfc fóba
taksa mejrszünik.
ЧЦлгит , Mekkában azon tem- szakadnak.
plom , mellyben Haba , vy tí.ar¿>"gi , v. Harbaschi , megMuharned háza áll, mellylehelós s/.épen fekvö пере*
hez a' lörökök búesút jár- helység Sennaar Kirs.ban
Nubiában örökos Hercz.nek
nak.
ULaram , Ekklézsia Norvegiai
's Arabsok vagy Beduinok
Bergen megyében , jobbára
Hely tartójának lakóhelye +
szigetekböl áll , mtllyck a*
kik SennaarKirálynak(Mek)
száraz fold 1 61 egy mfdnyihatalma alatt vannak , kiте vannak , 's északi szigenek számára adó szedetik._
teknek neveztetnek. Igen
lnnét Sennaárig vannak iltermékenyek , a' lakosok
latozó akáczi erdôk terméjiagy halászatot üznelí. Emkeny lapályokkal.
lékezetre méltó közöttök a' Harbke , föhely hasonló nevü
Karam- fVigram, sziget, mellykant. a* volt Westfália Kir.
böl 10 Században nevezeègy nemes telekkel , melly
tes 's erôa Rolf tengeri tol
\Veltheim Gróf.hoz tartova) tengeri hadi sereprével zik i vámházzal, 106 h. 790
megvételekre kiment, Franlak. a' nemes telek mellett
czia orsz.nak északi részét
vagyon egy jeles vadaskert
megvette , melly ahnakufa oskolával.
tana Normandia nevet vi- Hat borough , szép mvs Leices
selt. Ezen hadivezér Norter Angol Grofs.ban.
mandiai Herczegeknek , 's Harbour v. Louisburg, Ç450 54'
E. Sz. ,53o S5' N. H.) Cap
ïiémelly Angol Királyoknak
familia törsöke vala.
Breton Angol szig.nek fohe|1вгпя, vs Diarbeckiri Basalye északi Amerikában, Gaságban Mesopotamiában , borie v. Gabrin tengeróbvagy hajdani Dschesírában
lbn , hol Amerikának legAsiában , mellyben Ábrajelesebb révpartja vagyon.
hám Atyja megholt , CrasA' vs útszáji keskenyek , a'
sus Római Triumvir ezen
házak jobbára fábóT van
• táiékban a' Parthusok ál- nak.
tal megverettetett.
Harbour- Island , Bahama sziHorasit-Kerék , Radthal^ Hageteknek Jcgjobbika nyugoraszkrék. helys. Erdélyben,
ti Indiában.
Székelységben Marosi Szék- Harburg, vs a' volt Vestfália
ben , Abodi jár.ban , Nagy
Kir. Sevének Albisba való
Kendtöl <i ora. Lak. nemes
folyásánál , meg vagyon eSzékelyek , Oláhok és Czirosítve .5,50 h. 3850 lak. vigányok , ref. és <5 hitü pléb.
asz febérítéssel , dohány,
val, és vásárokkal.
vitorla, posztó, czúkor, seHaraucourt , falu Manne patalyem , gyapjii , 's szappan
kon Ardennes franca, oszt.
fabrikával , kereskedik fáyo h. vashámorral.
val Hollandiába. Innét va
Harbach , kicsiny, de némejly- gyon a'kozonséges általmekop igen áradó fó Erdély
net Hamburprba.
ersEi felsö Nidhusen neveze- Harburg , Oettingeni "Waller
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stein! mvs felsô Duna Iter.
2100 laîi.
Bajor orsz. Wernitz mellett. Hardisleben f héïyseg's ßastely»
Vánnak itt márvány tore- Lossa mellett Thüringiában
век.
,
Sachsen-Weimari Nagy HerHaid , (47ô 19' П" Е. Sz. 27O
czeghez tartozandó.
il' 30" К. Н.Л helys. Lim- Hardt , helység abó Rahnas
mat mellett ftelvet. Zürich Burkus Herczs.ben 1260 lak,
kant, kertek mivelésével >
szôvésekkel.
's kartonnyomtatáseal.
Harem, azon hely, mellyben a'
THûrdau , kis fó Vestfáliában Török Asszonyok bézárva,
Versen mellett Gerdauval
élríek.
'
öszvekapcsoltatik,mindket- Huresgal , egy koszálon épülfc
toje Ilmenauba folyik.
vs a' közep tenger partján,
Hardeck , kis vs Austriában
Algier orsz. ban.
Ens alatt Manhard hegy fe- Horful , Balti cenjerben szilett való fertályban Theya get Aggerhuus tart.hoz tarmellett , régi kastéllyal »
tozik Norwegiábaiu
pléb.val ) 60 h.
Harfleur , kis vs also Seine Fr.
Hardegsen , kis vs 's föhely
oszt. Lézarde mellett Seine
hasonló nevü kant. Calen- torkolatjától nem messzet,
berg Herczs.ben , igen szük 371 Ь. homokkal betöltött
völgyben , részs/.erént körévparttal , csipke fabr.val.
sziklákon építve , régi kas- Harford, 1. Hertford,
téllyal, 1 tempi. iP.o h. 050 Harford, Grófság észak Amel.kik mestersegekböljkivalt- rikai Maryland szabad tart,
képen timársagból , szôvésSusque hannah mellett , 19
bol, fonásból's csekély keП mfdön 14980 lak. erdöreskedésbôl élnek.
Seggel bö hering halászat-»
"Hardenberg , nemes urodalom tal , 's kereskcdéssel. FöheBergi N. Herczs.ben Lan- lye Beiair.
genberg vssal , Elverfeld Höring , falu Bajor orsz. Inn
vstól nem messze.
ker. hol sok kfíszén asatik«
"Hardenberg , vs Vechle mel- Haringuiiet , 1. Flacq.
lettf'elsö Yssel tart. 650 lak. Harka , 1. Harkau.
Yiarderwyck , Harderovicum , Harkacs, magyar falu Gömör
régi nem jeles vs felsö Yssel
Várm.ben Putnoki jár.ban»,
tart. Zuyd tengeriiél , régi Thurócz vizénél , Tornyalmód szerént erósítve , 800 lától 1 1/2 ora , kath. pléb.
h. 3610 lak. csekély Univer- val, kastéllyal, vashámor-.
sitással. A' lakosai jobbára ral , a' lak. kath. és evang.
halászatból , gabonából , 's F. U. Reí i. fund, és a' Drasfakereskedésbôl élnek , az Icóczi Uraság.
itt készített füstös heringek Harkány , magyar falu Baraelhiresedtek.
nya Várm.ben Sildósi jár.
Hordiates , vs Andaluzíában ban , Siklóstól .3 3/4.óra laSpanyol orsz. Granada ha- pályos *s mocsáros tájékbantárján.
F. U. G. Battyányi ; 1 réf..
Hardinghen , falu Calais ten- tempi. mal 's oskolával, jegerzug francz. oszt. 80 ház.
les szölfthegyekkel.
egy üvegbányával, kñszén Harkau, Harka, Horka, (47^
gödrökkel.
37' 30" E. Sz. 34o 3' Л7" K.
liardingsveld , falu egy. Belgi- H.) vsi falu Sopron Várm.
om orsz. Flandria tart.ban
és jár,ban. E' vstól ¿/4 Ór*..

л* Koszegi úton ; Sopron - tó, bársony,selyem,arany,'i
s/ abad kir. vshoz tartozan- ezüstpasíomántkézmívekkel
dó, kat. és evang.templ.mul, tengeri só elkészítéssel.Az ide
valo ser jeles, 's ide 's tova
's jó s'zolomíveléssel.
Harkotter , falu a' volt Bergi vitetik; a' kereskedése nem
igen virágzilt. Az ide való
nagy Herczs.ben Ruhr os/.t.
kerlészek az egész kornyévas fabr.val.
ket tulipán 's jáczintvirág
Harlebecke , vs egy. Belgiom
hagyrrjával kitartják. 1,572orsz. Flandria tart. ¿990 1.
Harlech , Harleigh , Merionet ben Spanyolok által nagyon
ostromoltatott, melly alkalGrófs.nak í'bhelye NorthWales tart. Angol ors/., as
matossággal egy Harlemi AIrlandi tengernél , haszon- mazon,Kenau Simons-Hasselaar 300 vitéz asszony szetalan révparttal , kereskedés 's mesterség üzés nélmélyeket hazájának ollalmára vezetett.
kül , de igen kellemetes viHmlemi tó ,
nagy tó Holdékben.
la'ndiában , melly Het Y
Harlem ,
2l' 51" E. Sz. 22°
által Het Campus 's Zuyd
16' 1" K. H.) vs eggy. Bel
giom orsz. 1 mfdnyire a' ten- tengerrel közösül. 14 angol
mfd hosszú , épen olly szégertöl í'ekszik Spaaren fo
nal , melly ezen kereszliil les. 's alig 6 láb mély, 33000
hold földetfoglal magában
mégyen , Amsterdam 's Leyden vsokkal mesterséges fo- kö 's fa töltesek által bályók Altai öszve vagyom kap- torságos határt nyert.
csova. 7963h. 21230 lak. kik Harleston , nagy és népes mvs
N orí'olki tart.banAngl i aban.
kozottsokMennonitták vant пак. л réf. 1 luth, 's 9 kat. Hadcw , csekély vs Moldvai
Herczs.ben Püspöknek lakótempi. Az épületek KÖZott
lye.
jelesebbek az úgy nevezett
Herczegi Udvar, 's a' fö tem- Harting, (East) helység Nor
folk Angol Grófságban Thetpb>m nagy 's jeles orgonáford 's Burkenham között,
val, melïyben tfo'oo sip vavászonnal, 's lenfonállal kegyon , ezek közül némelreskedik.
lyek 38 láhnyi magosak ,
6 hüvelknyi általmérojével. Hattingen, erös vs Friesland
Vannak itt több tudománytart. Vlie folyása mellett ,
béli Intézetek : ú. m. a' Tuegy alkalmatos révparttal,
mellynek torkolatján csak
dományoknak Akademiája,
úgy mennek által a' hajók,
gazdaság társasága , melly
Ákademiának egyik oszha megkbnnyebbítetnek ,
7460 1. kik között több gaz
tályja. Szerzôjétôl Toyleri
társaságnak neveztetett ,
dag Mennoniták vannak ,
2 ref. tempi, luth. Mennoni
künyvtárral, melly Kosler
ták, 's kath. tempi, papi*
elsö nyomtatásaival diceekszik , igen gazdag physikai
ros 's vitoria vászon fabr.
szobával , mellyben lescnaval , sófózésekkel , tégla égyobb elektrika machina getésekkel, gabonával, szu»
vagyon, raizólo Akádemiárokkal , kalamázzal 's fával
val A' lak. igen mesterség jeles. A' tôltések , mellyek
tizok , fonál -'s len fehérí- " a' vst a' tengernek hevességétol oltalmazzák, vizi épi-«
toket tartanak. Csipkekótés mesterségne.k remek
téssel,czérna,pántlika, posz-
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hozni keresik.Hárotflszékhez
Herlingerland, mostani Hanno- számláltatik mégMiklósvári
verai or¡>z.nak kis tart.nya
Szék is , melly 3 ifi Qnifd
a' Balti tengernél , melly
nagy, Háromszéknek gyülérievét egy kis folyótól veazi.
sei Zabolában tartatnak.
Harmonec* , Zólyom Várm.ben Harpke, nemes falu Westfétót falu egy vcilgyben , füliaban, külso országi fákban
-részekkel k&szén égetéssel,
nagy alkatja vagyon.
88 lak. Besztercze - Bányai Barponellyi , Fejedelemségegy
pléb.hoz tartozik.
Nabob alatt, és va Bednur
YLarmersbach , 2 órányi hosszú
északi részén, Mysore orsz.
völgy hasonló nevü faluval,
bah Decan tart.ban OstinBadeni nagy Herczségben ,
diában.
Kinzigi ker. hasonló nevü Harr egata , falu Yorkshireben
fónál 3000 lak. fa, 's marha Angliéban , hires galiczkö
kereskedéssel.
és kénko forrásokkal.
Haimos higyü fok , 1. Cap de Barret, 1. Amu-Darja.
tres puntas.
Barrien > Harnland , tart. LiefHaro , helység Burgos Spanyol
landiában a* Finlandi tentart. Ebro mellett 3,500 lak.
gerôbolnél , keletire és nyubor termesztéssel.
gotira osztatik , és a' Rigai
Hero, falu Erdély orsz. Hunyad
igazgaló alá tartozik.
Várm. savanyú viz kút'tal. Harris , (.57® 45' E. Sz. 10o 45'
H<f omsiék , Háromszéki Szék,
K. II.) Hebridi Levis szigetEr"dély orsz. Székelyek tart, nek délirésze, iszonyú raamelly Szepsi , Kezdi 's Orgas hegyes láncz által töl&
bai 3 S/ékekre osztatik ,
el vagyon szakasztva , másmind háromnak kórnyéke
képen királyi erdôség, most
37 □ mfd. Napkeletre ha- mihden fa nélkül, <i% mfd
tarozza Moldva , del felé
hosszú , 8 mfd széles , vaOláh orsz. nyugotra Burzen- gyon kevés szántófoldje ,
land , északra részszerént mellyen a' laltosok gabonát
Udvarhelyi, részszerént Csi's krumplit termesztenek.
Iii Szék. Vannak benne 95 Lak. száma 3000, az árendálakott helységek 's faluk , soktól igen keményen tartatBacska , Looza , 's Markos
nak , 's muzíikára
vers
patakokkal. Ezen Székben
szerzesre igen nagy hajlanvagyon azOjiósi út Moldva
dóságot mutatnak.
felé. Ezen három Széknek Barrita , falu Acre Török Ba-,
tartománya Erdély országsaságban egy Maronita klasnak nagyobb 's szebb latrommal , Maroniták Fatripályságait foglalja magáárchája' lakóhelyének tarban, mellyek jó földi gyü-' tatik.
mölcsöket , de borból sem- Bairisburgh , Dauphin Grófs^
mit, kukoriczából igen kenak föhelye északi Ameriveset hoznak. A'lakosok ко- kában , Pensylvania szabad
zött több gazdag emberek
tart. Susquehannah mellett
vannak , kik a' gyümölcs300 h. 1500 lak. kik kbzÖtt
nek fogyatkozását , marha
több mester emberek vantenyészetben , épitófa kenak ; Akademiával.
reskedésben , pálinka égetés- Barrogate , vs Angliai York
ben , méhtartásban, sz'óvi- Grófs.ban aczélos vízzel.
sekben 's m. efélében külö- Harrowgate, helység északi ABös szorgalommal helyre
mer.banPeneylvaniaszabad

tart. Philadelphiától nem
messze , ásványos vízzel ,
Philadclphiaknak mulató
helyek.
Hm iány , magyar falu Borsod
vármegy. Egri jár.ban M.
Kövesd és Miskolcz köztt ,
Egri Ersekhez tartoZandó ,
egy kath. 's ref. tempi, jeles szölökkel, 's pósta váltással. '
Harsány , nagy Harsány , és
kis Harsány, két magyar
helység Baranya várm.
Siklosi járáshan, Villányhoz és Siklóshoz egy órányira , hires Harsány hegy
tovében F. U. Gróf Batthyány. Mind a' kéthelység
40 kat. 836 refor. és 10 Z3tdó lab. számlál ( kik bort ,
búzát 's m. efélét boségben
termesztenek ; filiája Siklósnak ; a' reform, pedig
tulajdon Eklésiájok vagyon
nevezetes a' N. Harsány felett fekvö Harsány hegye,
mellynek formája , kivált
ha Siklósroi vétetik szembe , a' tüzokádó Vezuvhoz
hasonló , egyenes magossága 64 öl és két láb , hoszszassága 1000, és szeiessége
350 ölre tétetik ; két oldala
meredek , ezek közül a'
déli kósziklás barázdákat
képez, melly számos regéknek nyújtott tárgyak
A' csúcsán épült hajdani
várának omladéki , mély
pinczéi » kútjai még most
is szemlelhetök ; tiszta idöben gyönyörü az innen va. ló kilátás , melly Bées és
Veröcze várm. vsira'e hely•égoire terjed , de kivált
szépen látszik ide Pécs vsa,
bátor ez két és fél pósta járásnvira légyen ; keleti oldalain feküsznek a' hires
Villányi szölftk , melly tá•jt>n a' szántófoldek kozött
*ós kút foríá* is találtatik,

déli és nyúgoti allyát is jó
bort termÖ szölök horít]ák ; északi oldala pedig
szép erdftbol áll t mellyben
a' nyúl , öz 's róka vadásszat hasznos is és kellemes.
Harsleben , pléb. falu , Hal
berstadt kant. Halber.stadt
ker. Saale oszt. a' volt Westfália Kir. 329 h. 1420 1. kik
között 33 takáoe, nagy len
miveléssel.
Harste, egyenlö nevü kant.
fö helye Göttingai kerül.
Hannoverában , 33 h. 320 1.
Harta, Hartha , vs Saxoníában Leiptzigi ker. 120 h.
11.50 1. materia '3 len szovéeekkel.
Hanau ,
falu
Siléziában
Schweidnitzi kerül. 190 1.
koszén gödrökkel , proba
ko toréssel.
Hartberg , vs alsó Stajer orsz.
Grátzi ker. az úgy nevezett
Hartbergi Lafnitz patakon
több mint 130 h.
Dékánsággal ,
vámházzal , tartománybéli orvos
hivatallal , az ide való templomnak tornya legszebb
egész tartom. körül fekvö
dombokon kovévált csigák
találtatnak. Hardberg kö
rül szép lovak találtatnak.
A' vsban sok durva poszló
készittetik.
Hartby , helys. Nord Humberlandban Angiiában , hol
1761-ben olly kikötö nyittatott , melly 900 lépésnyi
hosszúra^o lépésnyi mélységre kosziklából vágatott
ki.
Harten6erg,WeTnigerode Grófságban hegy , Elbingerodehoz egy órányi vaskö töréssel.
Hartenfels, I. Torgau.
Hartenstein , Grófság Erzgebirgi kerül. Saxóniában
Schneebergtöl egy órán yira;
felsö , 's alsóra osztatik a'
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hez tarlozik , az utólsóban sütés alkalmatosságával is
v«gyon.
jó szolgálatot tesz.
Hartenstein, vs , 's kastély 170 Harvey jzigetei , (igO 18' É.
h. 900 1. kiJk között sokan
Sz. 141O N. H. ) 2 sziget Po
vászon , \s gyapjú taká- lineziában,mellyek i7Ó7-ben
csok , egy órányira vagyon találtattak fel,gazdagok kóa,z úgy neveztete't Herczekoszdióban pizángb. yamsban sertésekben halakban
g"i barlane.
Hartford, Grófság északi A- tekenyñs békákban. A* lamerik. Conne> titut gzabad kosaik feketék piszkosak,
tart. Conoe<, titut niellett,
pallerozatlanok , gyanako36 □ midön. 38,030 1. igen dók , 's tolvajok.
Л лtermékeny
_
'У.
hegyes, de
ga- Harwich , ($oO n' É. Sz. 18°
bonában dohányban mar
,53' К. H.) természettñl , há
rom részrôl viz , Suífolk
há ban ; f'ö vsa
Hartford , Connectitut mellett részérôl Languard erôség
által erosíttett vs, Stournak
egész tart. fö városa ¿00 h.
4000 1. közönseges tö gyüBdlti tengerbe való kifolésnek , 's fft kormányszéklyésánál. Essex Angol Gróf
nek lakó helye, egy váltóságban nagy és bátorságos
pénz házzal , tobák fabri- rév partial , mely egyszer
Itával , pálinka égetéssel ,
már 100 hadi, 's ,50o kissebb hajókat foglalt rnagáharang ôntéssel , 4 könyvban. A' vstól Beaconhill
nyomtatásokkal
Europai
portékáknak 's ország terdombraegy sétáló út vezet,
méseinek fö rakodó helye.
hol egy világositó torony
Hartford, 1. Hertfort.
vagyon. Találtatik a' vsban
nagy hajócsináló hely,keHerr/ he$jrek , Hart mellett,
vés kereskedéssel , jobbára
a* órányi hosszú erdös hegykôszénnel , 's töke hal fo
ség abó Rajna 's Donnersgással. Innét vagyon az álbergi kerületben Weiszentalmenetel Hollandiába.
burgtól Alzeyig terjed,rajta
szölök míveltetnek.
Harz , erdös hegység a' volt
Westfália К ir. melly 370
Hartha , 1. Harta.
50' — i0° io' K.H. 's 510 З5'
Hartkirchen , vs Meurthe Fran— 37° .57/_iff É. Sz. terjed 11
czia oszt.ban.
7/10 mfdnyi hosszú , MansHartland, Helység Devon Anfeldtöl Osteródig tart , 36,
gol Grófságban tenger mel
000 1. 40 vsban 's helysélett , czethall fogással , 's
gekben. Brocken által felsó
általjában gazdag halászat's alsó Harzra osztatik, ая
tal.
Hartland Point , tengerbe ki- elsö Brockennak nyúgoti
részén vagyon , 's a" tula)nyúló fok Durham Angol
don magos hegység; másoGrófságban egy révparttal.
dik pedig Brockennek napHartlepool , vs kikötövel egy
kis fokon , Durhám Grófs.- keleti részén, és az egésznek nagyobb része. Legjeleban Angliában.
sebb hegyek itt: Brocken,
Hartyán, Sós Hartyán , falu
Nógrád vármegy. a' sós viz Ramelsberg , Bruchberg,
Andreasberg , Rehberg ,
miatt neveztetik így, melly
Burgberg ,
HeinrichshöW
itt találtatik , "a a' lako-

be i Brand, Sonnenberg ,
gént maga elrontahi kénIberg, Winterberg 's a' t.
szerítve vala , mindazonálItt kôvetkezendô folyók
tal a' kastély megént felerednek : Bude , Sieber ,
épült, 's 16 szá/.adig állott,
Odera , Ecker , Holzemme,
's ekkor lassanként elromRadau.
Harznak szine
lott. Ezen hegyen épült
majd
általjában erdôs ,
kastélytól veszi nevét a'
'magos tetején állanak fe- HorciAurgi Barlang , Julius
Hallet öl egy mértfoldnyire
nyófák,mellyek Brockeneu
csak tôrpék : alacsonyabb
fekszik,több föld alatt csihegyken tö , 's lomb levelü nált útakból állo barlang,
fák teremnek : A' köterüle- mellyben a' cseppenként eso
iü hegyeket szép cserfa ,
víz kové váltezik , 's minb,ikfa , nyirfa , egerfa tólti.
denféle formákat csinál.
Eppen úgy böveljtedik ezen Hart' Ositálya , néhai Westfáhegység erdei bogyókban
liai Királyságban , azon
•zarvas gombában naszpoHarzoktól veszi
nevét ,
lyában orvosi füvekben ,
mellyek körül fekszik , éjlegszebb pázsittal. Füszerszakra 's napkeletre Saale
ezámos íüveibol szarvas
oszt. határozza , 's Ocker ,
marhák , lovak , kecskék
Stollbergi és Schwarzburélnek. A' sürrúségben sok
gi Grófs., Szász ország Gótha
vad találtatik , ugymint :
Herczegséggel ; dél felé Ei
•zarvasok , ôzek , vad diszsenach Herczegség 's Werra
nók , rókák , borzok , vad- kerülete, napnyugotra Lei
macskák , fekete , 's szürke
ne oszt. Egész elöbeni Eichsmókusok , más több szárfeldet Trefíurttal , 's Dorlányas vad álatokkal , de fán
val magában foglalta. Wer
kivül legnagyobb gazdagra jobb partján fekvö Haszeága belsojébe, az arany ,
sziai helységeket , Gruben
ezüst, jobban még a* vas, Hagennak egy részét, Hohnréz, ólom , czinkércz , ar- steini Grófságot , Wolfensenikum , gáliczkó , márbütteli Walkenried hivavány , alabastrom, akhát" 's talt , Blankenburgi Hercz.
jáspis , vagyon itt gálicz
némelly részeit , Mühlhauviz Ramel hegy mellett ,
seni , 's Nordhauseni körsos forrással , melly Julin
nyéket ; térség nagysága 74
□ mfd.mfcllyen 202,890 emb.
pajtájában fözetik.
üarzóurg , régi hegyen épíilt
laknak , kiknek majd két
kastély a* volt Westf. Ocker
harmad része luth, a' töboszt. Goslari kerül. rombiek kath. de vannak mindlásbanBurg hegyen, holvaazonáltal reform, 's zsidók,
laha a' Szászok Krodót
noha nem sokan 3 keröl.
imádták ,
's mellynek З7 kanl. és 286 kozségekre
kové váltóztató
meszes
osztatott fel.
hegységén acryagos ágyak Harzgerodo , vs Anhalt - Bernalatt egy sos forrás találta
burgi Herczegségben Selke
tik , melly Neustadt mel
mellett, 1400 láhnyira a'teng.
szinén felül , 323 h. 2,800 1.
lett mái napig vagyon. Te
tején IV. Henrik Császár
Ehrenberg kastéllyal, ezüst
bányával , vas hámorral,
1068-ban. Harzi kastélyt,'s
hámor mühelyekkel , kakáptalan templomot épísza fabrikával, drót mal
tett, mellyet 1070-ben me.
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munkával , egésséges kútfellett , a' Mühli fertályban kis 's nag-y Mühl ösztal Seihe völgyben.
lias, kis keritetlen ví Jemen ve folyásán , sok takácságtart. Arabiáb. kastéllyal 's gal, nagy vászon. kereskedést üz,
cserép edény fabr.
Easbat , Hobut , tarf. Fez Kir.- Rassemere , mvs egy kastél
lyal Surrey Gróf.ban Anban Aí'rikában , a' Gibrálgliában ; két küldöttjei ültári tenger szorúlatnál.
nek a' Parlamentomban.
Rateara , tart. Marocco orsz.ban Ducala , Tedies , és RasIi , Hastll, tartom. Bern,
kant. Helvetziában, melly
Marocco tart.nyok kozt
Grimsel hegynek tetejétôl .
Afrikában.
Interlachi hivatalig 1 1 óráHätd^nk , vs eggy. Belgiom
nyira hosszában terjed, szép
orsz. Flandria tart, íoío-1.
Hose, fulyó a' volt Westfál. bik, 'э fenyöfa erdökkel а
melly Osnabrück oszt.ban
vöigyekben a'marhának sok
Brink mellett ered , Osna
szép legelbket szolgáltat ,
ezen tartománynaíc legbrück ve mellett elfolyik ,
szebb , 's legjobb része Alp
folyásában Else , 's- más papatak által öntöztetik. A'
takokat vesz magába 's
hegyeken legjelesebb füvek
Meppen mellett Em*be fotaláltatnak , azon kivüi
lyik.
kó.száli zerge, 's más hegyRasebroeck , 1. Hazebrouck.
béli állatok , mindenféle
Hasel , falu Szüéziában Jaueri
vad szárnyas állatokkal.
kerül. itt réz foszló ko taHasli bányákban is igen,
láltatik.
gazdag , leg fóképen ólomRase/, kis falu Vas vármegy.
némelly gáliezkó házakkal.
ra, vasra, szép kristályra ,
's jó porczellán foldrenézveRatelmühl , falu Rexat kerül.
Grimsel hegyen által való út
Bajor orsz. egy vas hámorral , puskacséveket , vonta' lakosoktól nagy munkácsöjü puskákat fúrni 's köval, 's kôltségel tartatik.
szörülni való malommal.
Nagyobb része kigyó forWas-elmühl , helység Bajor ormára kemény kósziklákba
szágb. Regeni kerül. hoi a'
vagyon vágva kis köfalakKiráli puska fabrikának
kal erösitve , kis hidak
egy kósziklától a' másikig
eggyik része vagyon.
vannak csinálva. A' hegy
Ráselo , kis , fbvény torlása
tóvében fekszik egy ugyan
miatt igen veszedelmes Dáispitálynak mond.itott, de
niai sziget Cattegátban.
tulajdonképen vondégfogaRaselsbach , patak alsó Sta
dó ház , melyben szegény
ler orsz. Grätzi kerül. melly
útazók ingyen étellel , italfolyását delfelé veszi , s
lal tartatnak. Innét két
Murába való kifolyásáig
órányi hosszú jeges vblgy
Radkerspurg alatt ezen keterjed ,
melly a' herület 'e Magyar ország kögyeken keresztül 6 órányizött határt csinál.
,
"Haselüne, (52o 40' 35" E. Sz.
ra nyújrot felé mégyen , és
250 7' 2>ч" К, H.) vs febö
Schrekhorn magas jegea.
"Ysseli oszt.ban Hase mel
hegyen
végzôdik.
Ezen
Grimsel völgyb. származik
lett eggy. Belgyiomban.
az Áar vize , melly £ jégheHas/car, L Kashgar.
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gyekbol áll , ezeknek egyval.
gyike álhatatos jeges hidat Ha* elt , kis егб* vs eggy. Belcsinál,melly 7 órányi hosszú
giom orsz. Zwartewater
Völgyot betölt, melly alatt
(fekete vizj mellett, иго I,
Aar ugyan láthatatlan de
egy órán\ ira tôle fekszife
erôs zúgással folyik hozzáКук in der Vechfc sánca
ja. Grimsel hegynek egyik
Vecht torkolatjánál.
része melly Zinken hegy- Hastenrath , helység also Raiлек mondatik , jeles krinai Pruss/.us Негсг. 1060 I.
átály gödröket tart , melvashámorral, köszen gödlyekben 6-800-ig való dararökkel.
bok találtatnak , mellyek Hatterode , vagy Fridrichsjobbára minden hiba nélthaï, pléb. f-Ли Holzem ra©
kül , 's olly tiezták , mint
mellett Wernigerode kant. ,
a' viz valának. A' lakosok
Saale oszt Prusziában 144
jövedelmeiket majd osak
h. 840 1. 4 papiros malomsajtokból , kevés lovakból ,
mal , egy kékfestô fabri's disznókból húzzák , de
kával , melly Waitz Escheezek alig elegendök a'
ni femiliához tartozik ,
szükséges bor , gabona , 's
esztendä által «500 raázsát
só meçszerzésére.
ád.
Haslingdon , helység Lança Hastmbrck , falu Hammeln
Angol Grófságban Swinmellett a' volt Westfáliai
nel folyó mellett , gyapjú 's
Leine oszt. E/.en tájékban
pamut fabrikàval.
1757-ben a' Francziák . 's
Hmparren , vs also Pyraeneus eggyesûltHannovera Hasziai
Fra,ncz. oszt. 52,5 h. 4640 1.
sereg közott kemény csata
Hassan- Pascha - Palanka , erös
volt, melly az elsök részévs Semendriai Sandschak- re hajlott.
ságban Serbiában Morawa, "Hastings , (5°° 52' l o" »• Sz.
's Jessowa folyok között,
180 ц' \o" К. H.) vs Susegésséges fördökkel , 's kúsex Angol Grófságban , az
takkal.
így nevezett 5 ré^partokHasselherg ,
Dünkelsbühl nak eggyikével , de melly
mellett magas hegy Rezat most igen csekély lett, 2000
kerül. Bajor orsz.
lak. kik kevés halászatot
Wasselfelde , egészlen nyilt vs, üznek.
's fo hely a' hasonló nevü Hastie Pool, vs Durham Ankant. a' volt Westfália Kir.
gol Grófságb. jeles timárSaale
oszt. Blankenberg
ságokkal.
kerül, Hassel patakon,temp. Haszberg ,
jókora
hegy ,
oskolával, ispitállyal , 233
Würzburgi nagy Herczegh. 1.350 1. kik foldmivelés- ségben melly Königshofen
bôl , marha tenyészetbol ,
kôrnyékében kezdödik , *
polgári
mestersegekböl ,
Mainig terjed.
szekerezésëkbol , 's szén Haizfurt , kis vs , 's kastély
égetésbol élnek , vagyon Main fó mellett Würzburgi
itt egy tégla égetíí ház.
nagy Herczegségben , Bajor
^Rasselt , (500 5л/ É. Sz. 220
orsz. ban 400 h. 2080 1.
¿4' K.H.) szép,mestersécreket HattlarA , vs Fürstenberci
üzö ve', alsó Maas Francz. Herczeghez tartozik', Báos7.t. Demer mellett , 5Я20 1.
deni na^y Herczegségben *
ceipke, 's vászon fabrikáKin-"-igi kw¿ fokszik 1^09 Ь.

V — 469 Haszloch , vs ennekélôtte Don- A' tájékban )eles legelö
nersberg Franca, oszt. most hfcly vagyon , mellyen tobb
ezer lovakból álló ménesek
Bajor Kir. birtokában 483
elélhetnek , Püspökhatvart
h. 88.30 1.
Hotoule Catauie Contafel , nagy
Pest várm.ben Váczi járásfalu Karnióliában , Krain- ban esik , van Hatvan Er
délyben , kôzép Szolnok
hurgtól 6 órányira,egésséges
várm.ben, 's a' t. nagy ló
fördövel. : '
Hatfield y helység Lea mellett vásárjai vannak. Itt és a'
kornyékben a'görög-dinHertfort Angol Grófságban ,
nyék ollyan jól teremnek,
Boi fabrikával.
hogy ezerenként Pestre viHathdz Hadház , hajdú vs
tetnek. Az id© való Rácz
Sabolcs várm.benDebreczen
kereskedßk j«lea kereskeés Nyiregyháza köztt ,,sík
dést üznek. A' vstól nem
térségen , lak. Magy. ref.messze vagyon egy ppsztótul. pléb. és póstával.
"Rattern, vs Yssel mellett felsö
ké/.miv;
Yssel oszt.ban , eggy. Bel- Uotztisel , Hadzell , Hadsz.ei ,
falu Erdélyben Hatzegi kegiomban , 1990 1. kik marrül. Hunyad várm.ben ma
ha tenyészetbol , dohánygyar 's Oláh laitosokkal,
mívelésbbl altalmenö keegy vas hámorral. Dévátóí
reskedésból élnek.
Hatten , helység alsó Rajna
7 1/2 ora.
Francs, oszt. jó posztó, 's Hatzeg , Hátseg, Hotíing Ha
tzegsUj kellemet.es, termélen szbvö fabr.val.
fceny völgy Erdélyben , Hu
Hattenheim , Nassau Usingi
nyad várm.ben , melly g
faluRajna fó melIe.tt,Rheinmfdre Sebea folyónál ter
gauban 700 1. az itt ter
mo bor Markbruninak ne- med el. Nagyob részét Oláveztetik az itt folyó viz' hok lakják 81 helyei van
nak , ezek közül Hatzeg
forrásától.
Hutterod , falu felsö Hassziá- (45° 3.5' 38y É. Szf 40c- 37/
ban , Hasszia nagy Her- 29" K. H.) mvs , » legjelesebb elsö Oláh. határt örzö
«zegségben , réz , ezüst^ '«
Regement kerületéhez tar¿lom ásványokkal.
Hattingen, vs alsó RajnaiPrus- tozik. Sebes folyónál fekezik , egy kath. réf. 's goszus N. Herczs. Ruhrtól
rög templom. Dévától 6 óra,
nem messze, 1700 1. gyapjú , vászon , 's vas por
F. U. а' Ы Kamara»
Hatzfeld t ve felsö Haszszia
tera fabrikával.
Hatton-Chatel, vs Maas Francz.
Herczegségben , Eder mel
oszt. Hatton folyónál.
lett, 120 h. 690 I, egy kasHatvan, (470 40' ¿"E. Sz.370
téllyal , Hatzfeld Grótok , '%.
-22' 15" K. H.) mvs Heves
Herczegek familia házok.
Vármegyében vagy K. Szol- Haueisen , Reuszi falu Lobennok
Gyöngyösi
jár.ban steini uradalombanegy vaí
Mátra hégy alatt , Zagyva
hámorral.
folyónál, jeles kath. plébá- Hanenstein , néhai Austriar
nia templom. szép a' GrasBrisgoviában Grófság, melly
«alkovits kastéllyával , sok Waldshúttól Freyburg íelé
új útszákkal , 's szép há5 mérfoldnyire, Rajna melzakkal. Az 1800 lakos. Nemelett pedig Rheinfelden feli
tek , Magyarok, '» Ráczofc. 4 mértfbldnyireterjedetjnQ-c
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ha nagyobb része hegyes 's
гак Kirchberg, Windberg,
erdös , még is népes , lako- 's Greifberg állottak.
si erös 's egésséges emberek, Hamberge , ve a' volt Westi'ávan vas bányája. Mosta' Баliának Weser oszt. minden
déni nagy Herczs. hez tartokerül. Wesertöl нет mesz^
zik. F6 helye
sze a' Westfáliai kapunak
Hauenstein , városka Rajna
neveztetett hegyek töveben
fómelletta' Bádeni Wiesen
mellyen áítal Weser folyik
kerül. 120 1. Luttingen szomi tempi. 112 h. 7,0 I. keszéd falunak filial ekklémenyitö 's hajpor fabriház«dája.
•
val fonállal, 's vászonnal
Hauenstein , hegyen épült kas- kereskedik.
'
tély különös gazdálkodás Hausbrunn ,
Istvánfalva ,
hívatallal , 's majorsággal Stephan ova , tôt falu PoCseh orsz. Ellnbogeni kerül.
son vármegy. és jár.ban ,
S*>hlakkenwerth elsö s/.üNagy - Szombattól 2 óra.
lötti orôkségéhez tartozik ,
Dubova mellett, vizi malpapiros malommal 's haszmokkal. Itt sok len 's kennos gyümiilcs kereskedés- der termesztetik, 's raagsel.
- vából olaj verettetik. A' feHaugsdorf , mvs Austriában nyö fából szurkot égetEns alatt Mannhard hegy
nek a' lakosoki
alatt való í'ertályba. Bulka Hnusdorf, ( felsö ) Haugwitz
rnellett egy kastéllyal ,
Gróf faluja Glatz Grófságíréloszékkel ,
p ébáaiában 132 h, 620 1. kik köztt
val , 223 h.
számos takácsok ; egy köHaune , í'ülyó , melly Fulda szén gödörrel.
Herczegs.ben ered. Hersfeld Hausdorf, (alsó) Gróf Still. mellett volt Werra Westfried faluja ugyan ott 98 h.
fáliai oszt. a' Fuldába (ira¿¡10I. kik vászon szôvésbôl 's
lik.
r> . i
fehóritésbol élnek , egy fold;
Haupoul, vs Tarn Francz. oszt. ' olaj gödörrel.
Molle, 's Riuvdou folyók- Hausen, Fürstenbergi urodanak öszve folyásánál, 676 h.
lom Kinzigi. völgyben BaHaus , (also) mvs Ens meldeni nagy Herczegségben ,
lett felsö Stajer orsz. Juden- nevét ez elromlott hegyen
burgi kerül. 7*0 h. egy Déépült kastélytól kölcsönözi
kánsággal ,..-'s vas hámor1,5,000 1. Fö ч}ва Stühlingen
ral.
-'. .
Hausen , falu Würzburgi nagy
Haus, (felsö) falu ',s kastély
Herczegségben, 108 h. 520 1.
azon névü Kamerális uradaItt szita , 's rosta fenekek,
loraraal , ugyan ott.
's általjába esztendônként
Haus, (Heiligen) , falu Berg.
90,000 ostor nyelek , jobbáRuhr oszt, aczél, 's vas fabra tolgyfából készitetnek.
rikával.
Hausen , falu Hohenzollern.
Haus , jeles kastély és urodaHechingeni Herczegségben,
lom Machland kerül. Ens
Killer völgyben, 1260 I. fold
felett vfcló tartom. Stahepefü gyökerekkel , melrembergi Grófhoz tartozanlyek itt ásatatnak, keresdó. '
kedik.
Hausberg , m.agas begy ТЪ\л- Hauseri-7ó , felsö Stájer orsz.
ringiában Jena mellett,melJudenburgi kerül., nagy
lyen hajdan nevezetes 3 vá- .hegyek között , Karinthiai

határtól nem messze, Be
iöle hasoulô nevü patak t'olyík , melly Murauní'elül, a'
Murába ömlik.
Haus im Busch , 1. Haag.
liausruci,nügy erdö ßajor orsz.
also Duna kerül.
Hausruvki Fertäiy, ker. Austria
áhan Ens fellett Jschel , 's
Hallstadt mellett, SóbányAji
, ' és jeles gyümöL's termesztése vagyon. Gabona is nagyon raiveltctik. Aschau köxül kevés bora terem, melly
fizonban keveset er. Nagysápa Щ \fi □ mfd, mellyen
C'8i)3.) 1^3» 22З emb. 6 vsokb.
>i¿ mvsokb. 2345 helységekb.
laktak. Béesi békesség által
14 Oktob. 1 8f>9 napny. része
i'/.en fertáljMiak 4) Q mfdel
7qo»oo lélekkel , 3 vssal , 16
rnvssal, 1050 helys.ekkel Bajor orsz. koronájához csatoltatott, alsó Duna 's Salza■chi ker.kre osztatott fei ,
de most ismét vissza cseréltetett.
Haussa , némellyek szerént
Houssa va^y Sudañ szüItebb értelemben, mások Afriunak mondják , Kirs. Nigritziában kôzép Afrikában
xjapkeletre Tombuktutól ,
Niger fó észáki részén. Orszàgszôvetséçet jelent melly
Kaschna , Daura , Kano,
Solan , Noro , Nyffe , Kabi,
's Guber kis Kirs.okból áll,
a' hozzá tartozandó Zamparával. Ezen kis Kirs. ok
Nyffet , 's Kabit kivévén
Bornú Kirs.nak adofizetöji,
a* lak. Negerek ugyan , de
лет egészlen feketék. Kel
lemetes ábrázat vonásuak ,
.szélídek , 's embert szeretök, legpallérozattabb népség belsö Afrikában , több
mivekkel foglalatoskodnak,
szövnek , festenek , 's böröfcet készitenek felettébbkedvjslik a' muzsikát 's táncaot,
¿ÜB. J.EX.II. DAÄ.

vannak közönse^es é*nekl5
leány^ik is, kik К idankukиак uevezlelnek. Föhelye
Haussa , Niger fó mellett, }eles'shasznos kereskedést üz.
Haus*! ein , viz-böl kialló nagy
köszikla egy toromiyal,
mellyhez a' viz csapodván
azon nevezetes Ôrvényt okozza; Austrhában Ens allait,
alsó Mühl feetályban.
Hauswalde , falu felsô Lusalzi- '
ábanBauzeai ker. 600 l.'s szá. mus takácsokkal.
Hautecombe , hires Apáturság
Sabaudiában, Bourget to
nal ; a' Sabaudiai Grófoknak temeto helye; iti: fek.y/.enek IV. Coelestin , és II.
Nicolaus Papák is.
Hauterive, falu Allier Francz.
oszt. ezen fótól nem me.ssze,
hideg ásváíiyos vizzel.
Hautvii/ars , vs Lot , 's Garon
ne Francz. oszt. 3220 1. gyapjú harizsna fabr.val.
Hautvilliers , M irne Francz.
oszt. falu, 187 h. itt igen jó
Champägni bor terem.
Kaux y 1. Hall.
Начала , S. Christoval de la,
Havana (23o 12' É. Sz. 84o
33' çfo" K. H.) Spanyol Cuba;
szigetnek fö vsa , Spanyol
Amerikai kereskedésnek középpontja , rendszer,ént épült vs , fö kapitánynak
lakja , 's posta hivatallal ,
2000 kö házakkal szük , de
epyenes , kirako^ , északa,
világositott utszákkal 3600Ó.
lak. kik Kreolok 's Euror
paiak . 26 klastr. 4600 emberek'bol álló örsereffirel.egy
kat. Püspökkel,kinek káptalánya San Jago de Cubában vagyon , пару né/б játék házzal. Bikák ütkftzeta
helyével. Hazafiui Társaságíal , mellynek czélja a'
foldmivelés s/.orgalora' '3
mesterségek elomozditása >;
egy Semináriummal, több
ЗО

Klastrombéli Oskolákkal , land , Fri«ak , Rhinow , 4
eçy Universjtással 19 Tani- Rellin tart.okat foglal matókkal, külójubíélc Ispitá- gában 37 □ mfd nagy, 39550
lyokkaí, talált gyermekek
1. termékeny gabonára nézházáváljfegyvertárral, hajó
ve marha tenyészeteis decsináló helyekkel és egyéb
rék. A' Havelland - Glieni
mühelyekkel nagy tobák
Luchárok , vagy a' Havelfa.br. val, jeles révparttal ,
landi , 's Glieni kerületnek
melly Castillo del Morro ,
nvocsárjai 7 mfdnyi hos's San Salvador eroségek
s/.úk, több helyeken 3mfd
altal oltalmaztatik , több szélesek. Havellandban a'
mint 1000 hajókat foghat ,
viz nagy áradásokat okominden Mexicóból Spanyol
zott roég 3 -lecsapolása után
ors/..ba vissza tero hajók- nagyobb lefolyást nyert ,
nalt gyülekezel helye's min
két fokanálisok több fô 's
den Mexicóból jövö arany- mellékárkok is ásatattak x
зшк 's e/.üstnek rukodó he-, a' fö kanálisok e' követkelye. A' kereslit-dése jeles.
zendök: a' fö kanális, melly
Még a/.Amerikai hadiseregek Havellol Nauen által , regi
(елеп révben, tud. iüik SepRhinen keresztöl Witzkei to
■ temberbe} vannai; , vásár
ba huzattatott , 2—4 lábnyi
tartatik. A' vs korül több
mély 21678 Rajnai veszö
к asté1 y ok s 7. em l é 1 1e t u eк .
hosszú ; Frisaki vagy kis fö
Hava dos, Harmisch, Horváth
kanális 6767 vesszö hosszú
íatu Vas Várm. Köszegi ke- oszvességes summája min
rül. nagy marha hizlalással, den árkainak 142173 vesszö,
's mész égetéssel.
ezenkivül még igen sok tÖlHivel, jókora , 's hallal gaztések is vannak ezen Luchb.
dag fó Brandenburg! közep Hiwerfoid , (nyugoti) eggyik
Markban Arkershagen mela' legjobb vsok körülj déli
lett Fürstenbergnél eréd ,
Walesben, Pembrok Grófsb.
Spaudaunnál Spreevel ösz5000 1. Donglesbye mellett,
ve jön , hol Werder't for
melly hajókat hordoz , 's
mal , innét új , 's régi Bran
Milfordi kikötöl>e szakad.
denburgig mégyen , 's Ha
Vagyon itt nagy kereskedés,
velort meîlett Werbentöl
a' vs magában is gazdag.
nem messie Albisba öm- Haverhill , hclys. mellynek elik. Zehdenik fel'lett hajógyik része , Suffolk, másika
kázható.
pedig Essex Grófs.b. fekszik.
Havelberg, (52o I1 57" É. Sz.
Van itt által menö keres
30° 5' K. H.) vs Priegnitzkedés, gyapjú kézmivekkel.
ben Havel' egy szigetén , 3 Haltet hill , Grafton Grófs.nak
felvonó hidak által a' szöföhelye északAmerikaiNew
raz földdel öszve vagyon
Hamshire szabad tart. Conkapcsolva. 24.5 h. 1960I. Ha- litut mellett, igen kellevelen inneti egy hegyen fekmetes tájékban melly új Anvó szép káptulannal, 'sengliakertének mondatik 5.50b
nek tempi. aval. Tengeri ha- Haverhill, ide 's tova fekvo
Íó épitñ hellyel. Hamburghelys. észak Amerikai Mas
bavaló fakereskedéssel, czú- sachusetts szabad (art. Mer
kor fabriV.álíkal , harisnya
rimack mellett 2400 1. ra■ kotftkkel, 's halászattal.
kodó kikötöhellyel , vitorla
Hcvetliandi ^<?/7//e/,Brandenb ur
vászon fabrikával , fakeresgí kozép Markban , Havel
kedéssel.

Haversham , Ms vs Bukingham
Grófs.ban Angliában, Stoneytól пега messze Nort
hampton határján.
Havre, v. Havre de Grace, (49o
20' 14" E. Sz. 17o 46' 23" К.
H.) erös ve , also Seine Fr.
oszt. kerület' föhelye 's révpartjaa' Seine torkolatjánál
1500 h. зобjo 1. hajókázás
oskolával, tengeri fegyverházzal, hajó épitó hellyeL
Hajó kötel, vagy alacság
csinálásával ,
vasmacska
készitéssel, nagyhordóktárházával, czúkorfüzésscl, fél
porczellán, dohány, csipke,
's,vas partékák fabrikájával.
Esz. Europába Guiñeaba
's napnvug. Indiába nagy
kereskedést üz. Feltettidókben innét nyugoti Indiai szigetekbe póstahajók küldetnek.
Havre, falu észak - Amerikai
Maryland szabad tart. igen
jó révparttal.
Hawasch, parti folyó Habessiniában , melly felsö Schoa
határ hegyekbol származik,
лет sokára Matschi kissebb
folyót magábaveszi, melly
Zawajatónak szivárkodása,
Adel Királyságot általfolyja , hol a' lakosoktól száraz
íoldjeknek megnedvesitésére olly sok kicsiny kanáüsokra osztatik fel , hogy
utoljára a* tengert einem érheti, hanem a' hpmokban
elvész.
Haivck, helys. déli Skótziai
Roxhurg Grófs.ban Teviot
mellett, kelemetes helyen
fekszik. A' lakosok juh tenyészetbol , szónyeg, pántlika , posztó, 's harisnya
készitésból élnek.
Hawkesburg , Angoi vs új déli
Walesban új Hollandiában
azon nevü folyónál , mçllv
Borckeni öbölbe szakad.
1800 lak.

Huwkshead , helys Lanca Angol Grófs.ban posztó íabrikával.
*
Haws-Waterl tó Moreland Angol Grófs.ban 3 mfdhosszu
1/2 mfdszéles, kelemetesen
változó részekkel.
Hay, Lthota , falu Thurócz
Várm. 508 1. plébániával ,
jéles meleg fördökkel.
Hayda , Kinsky Grófhoz tartozandó város Cseh ország
Leutmeritzi ker. 223 h. 890
1. nagy üveg kereskedó társaságnak lakóhelye, melly
kereskedését minden világ
részeibe- kiterjeszti.
Haydarnaskok , 1. Kozákok.
Haydo , tanácsos vs falakkal
korülvétetveCseh orsz.Pilseni ker. tóbb patakok között
fekszik. Dekán tempi, tóbb
Kápolnákkal , régi kastéllyal. A' lakosok a' közönséges városi mesterîégek
mellett jobbára az idevaló
marha vásárokból élnek.
HayrfuAo/fr.IllyricumbanMorlakok 's Uskókok neveztetnek
ijy,kik prédákra kimennek,
kôzônségesen barlangokban
laknak. TulajdonképenHajdú a' tolvajok kapitányát jelenti. Termékenytelen , 's
hozzá пет férheto Vergoraz, 's Duar hegységekben
tartózkodnak.
Haydu vúrosuk, Szabolcs Várm.
ben 7 helys. 28380 1. kikkülönös szabadsággal élnek;
követközendök : Nánas , Do
ro?, Hatház-Percz , Vámos
Büszórmény ,
Szoboszló ,
's Polgár.
A' legelö itt
igen jók. De fának hejányossága miatt, a' lak. kik
Magyarok , szarvas marha
ganéjt, 's szalmát égetnek,
eredetjeket Corvinus Mátyásnak Magyarok Királyjának köszönik , ki 15 században Magyar, 's Erdély
orsz. polgári zenebonáknak
3° *
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lécsillapitásárahazai, vagy* ^<ry/icAtf/j,l.Graefenhaynchen,
mezei állandó katonaságot Huymwalde , falu Zittau melállitott fei.
lett flsö Luzát/.iábah 1450
Haye, (la)vs Indre Francz. oszt, 1. kasléllyal l, takácsággal
Creuse mellett. 1.53 h. 850 1. szôrszitafenék kötökkel.
Descartes Philosophusnak Hayti , 1. S. Domingo,
születés helye.
Hazebrouck , Hasebroek , vs
Haye d' Ectot , v. d' Utot, fa- Francz. északi oszt. Berre
lu Canaï francz. oszt. a' ten- fónál 961 h. 6610 1, • ■
,
gerhez közel , 65 h. egy ás- Hazertswoude , (52o 5' 52" E.
ványos forrással.
Sz. n° 15' 33" K. H.) város
Hayger , vs Dill mellett a' volt egyes. Belgiom orsz. FlanSieg Bergi oszt. vasbányá- dria tart. 2170 1.
val.
Haznadar , Tschiflieh, a' toHayn , 1. Groszenhayn.
rök Sultánnak mulato háza
Hay-nan, Ainan, Chinànak к е- Constantinopolytól 3/4 mfd..
leti részéníekvo sziget, Can- Hen, 1. Haha.
ton tavt. oszt.hoz tartozan- Heath, falu York angol Grófs.
dó, keletrol nyugotig 60 —■ ban Wakefieldhez közel, egy
70 órányi hosszú, ész.ról del- Akademiával 200 nemes iffelé 40 — .50 széles; loo ora jak számára, hol nyelveka' kürnyéke északi rés/.én la- ben tudományokban , 's
Íiályos, del felé hegyes. A* mesterségekben
oktattatevegojeegésségtelen, a' vize nak.
fozés által italra alkalma- Heau, vsTunkin Kirs.ban tulsó
tossá tétetik , a' földe igen
Indiában nagy fónál 2000
termékeny, kiváltképen risház.
kására nézve, melly minden Hebecrevon , helys. Canal Fr.
esztendöben kétszer arattaoszt. Vire mellett 234h. egy
tik, gazdag czúkorban, doásványos forrással.
hányban , pamutban, indi- Hebridi , v. napnyugoti szigegóban festofákban, rózsa- tek , (56—.59o É. Sz.) Skóí'ákban , vasfákban, vadál- tziának napnyugoti, partlatokban, halakban,belsöje-- ián , déltôl észak felé ide
ben arany erek vannak.
's tova fekvö szigetek, mintEzen szigetnek legnagyobb egy 300 számmal, mellyek
része Chinai Császárnak fö- közül csak 40-ben 60000 emhatalma alatt vagyon ; csak berek laknak, Legjeleseba' közep , arannyal gazdag bek : Sky, IIa, Meli, Lerészét melly Li-mu-chan, wis 's a' t. Általjában földvagy Tschi-channak nevez- mivelésre alkatmatlanok.
tetikfüggetlennépséglakia,
Föbb terméseik : éfczek ,
melly arannyal kereskedik.
márvány, agyag, juhok ,
Fövsa Kiun-tscher fu.
tengerihalak , foldi , 's vizi
Haynau , kis vs Liegnilzi Her- mad&rak , gabona , szóda.
czegs.ben Siléziában DeichLevegöjek igennedves, a'
sa folyócskanál. A' vs kötél nem erös, hanern nagy erül ko fal, 's vizisánczok
sök által alkalmatlan.A'Iak.
vannak, evang. pléb.val 's
a' hegybéli Skótusokhozsokath. templ.mal.mivel a'Bokat hasonlitanak erkölroszlóból Leipzigba vezetö
csökben élet módjokban , 's
út erre mégyen , ez a' lak.
szegénysëgekben , de vidának nagy hasznot hait.
так , jó szivüek, feltaláló

sak , tamílni kivánok, muEiikára , 's versszerzésre tertnésxeti érzékenységgel, 's
hajlandóssággal birnak. Viaskodó gyakorlásoknak baJ-átjai. Az arendások által
igen nyomatatnak , ezért
eokan Amerilfába kikbltöznek. Ujább idökben több
tart.л «к birtokosai ezen
népségnek állapotját megkönnyehiteni kereslék. Másképen ezen szigetek természet , 's régiség - visgáló■kat igen magához vonzók.
fíebrrdek , • ( Û) ) 1 12' nagy , 's
' itöbb kis szigetek Poly neziá•ban:, 14o 30'— 19a 4o''D.Sz.
i6*P 4«y— 169o 45'lí.H. minyájoknak eggyenlö fekvësek vagyon , melJy magos ,
lassan lemenö dombok ,
nagy hegyek > térséges termékeny völpyek , mellyekben több rekeszekre felosztot l plániálások házokkal nagy erdök között ide
. 's tova f'eküsznek. Yannak
itt Yams, Patátok, Aruragyökerek, káposzta, 's Manglefák, kenyérgyümolcs, kokuszdio, pizáng, czitrom ,
czúkor/s bombusz nád,muskátndió disznók, kutyák ,
tyúkok, kácsák , galam
bok, papagáj más több vad
ezárnyas állatok 's halak.
Asványos orsz.bób büdoskñ,
-ttfs'zta kréta, febér agyag.
A' lak.ok barátságosak, okosak , de még is komolyak,
Fogolyaikat, 's ellenségeket meg ölik. ldegeneket, ha
ñket meg nem bántják barátsá.Efosan 's vendégképen
fogadják, rövid 's egyenlöa'
hómlokok, széles, 's lapos az
orrokr kiállo állcsontoktftal,
fekete hajjal. Abrázatjokat,
¿etesteket feketére festik,
Börnek ingerirse által az e*
'gész testnek bersessebb for
mât adnak. Fegyvereik *.

hajitódárda, ivek, merégbe
mártott nyilakkal , 2 1/2
lábnyi hosszú buzgánnyal,
Ezen szigetek küzül legielesebbek: Tierra del Espirito
Santo, Sandwich, Tanna,Maskeline , Aurora , Pünkösdisziget^ Poklosoknak
szigete, Ambrym.
Hebron , Chebron, egyltor K.irjath Arbe , 1 Mós. 23,2. 56o
So'K.H.ííi^í'É.Sz.alaí^délre
JerusálemtoT 21 nifdre í'ekszik: 1 Mach. 5, 6,5. ennek
szomszédságában temettetett el Sara e's Abraham, 1
Mos. 23, 19. 2,5, ío. Ehezkö^
zel esettTherebinthe Mamres is , hol Abraham sátort
ütött.u Mos. 13, 18. 14, 13.
Hebron, Chalil- Allah , nagy
vs Palástinában igen bor
termfí hegyes tájékban egy
kastéílyaíl i20ooMahomedán
#700 zsidó lak.kal, ezen utolsók jobbára üve-ret készítenek. A' ys a' törököknél szentnek tartatik, va
gyon benne Törökmecset.
Hebt os, legnagyobb fó Thraciában, északról délre tartván azt keresztül folya , es
pinos mellett az Aegeumi
tengerbe szakad.
,
Hechingen , ( 48o 21' igt' E. Sz26o з8/34"К.Н.) Hohenzollern Heihingen , Hercz.nek
lakóhelye, Starzel mellett,
5,50 h. 2600 1. egy fo oskolával , gyapjú takácsággal,
szomszédságában szép í'áczányoskert vagyon.
Heckstädt , 1. Hettstädt.
Hectare , 1. Are.
Hectogramme , 1. Gramme.
Hectolitre , 1. Litre.
Hectometre , 1. Metre.
Heddington, faiu Wilt Angol
Grófs.ban , m«lly Századok
elôtt római megtelepedés vala, ezért itten t.öbbször róraai
vertpénz thláltatott. Alfred
Kir. itt a'Dánokatmegverie.
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Hede, vs lile, 's Vilaine Fr.
bia , arabiai tengeröbölnek
napkeleti partján, Jemen,
oszt. 180 h. 680 1.
Hedemarken ,
Tisztartóság 's vörös tenger határozzák.
A' levegö itt egésséges a'
Christiánia megyébenvagy
Aggerhusban
Norvegiáfold jól forman termékeny,
ban, melly gabonával 's halnoha hegyek által osztva
vagyon , mellyek közül Salal bövelkedik.
Hedtmora , országi város Svéd
frahegy fegjobb Mekkai BalDalarne orsz. kapilánysázsamot ád. Belsö részében
gában, Thal f'ónál 's Hof'ran igen nagy puszta térségek
tónál 800 1. az itt elkészítaláltatnak ,
mellyekben
tett puskaporral kereskedik
sem í anakjSem fünek nyom's rézzel. Péter 's Pál napi
doka nem találtatik, hanem
vásárja egész országban
csak forró homok , melly
legjelesebb. Szomszédságá- némelly tájékokban szálló
ban vagyon Grapen hegy,
homok - tavakat formal ,
mellybsrirézbánya vagyon , és csak némelly fóknál ,
Davidshütte , 's Trallbo , termékeny helyek által szaaczél hámorokkal.
kasztatik el. Nagy Sultán
"Redemunden, vs Werra mellett ugyanezen tartom. urának
Blum Kant. Göttingai кег.
írja magat , de a' nem száLeine oszt. a' volt Vestfália mos lak.nak Schachjai fügkir. 1 tempi. 126 h. 750 1. getlenül uralkodnak. ,TJjkik között sok takácsok
jabb idökben Wahabiták ál
's fonók vanftak , vagyon tal elfoglaltatott , de ^1813itt nagy len termesztes, seban) ezek nagyobb reszént
lyem posztó kézmiv, fehér kiüzettettek.Itt vannakMekagyag cserép edény fabrika, ka, Medina, 's Dschidda
vászonnal, 's gabonával ke
városok.
Hedschra 1. Hegira.
reskedik,
Hedersleben, Gatersleben Kant. Hedwig Ferdö/e, egésséges FerHalberstadti ker. Saale oszt. dö Sileziában , Liegnitzhez
a' voltVestfália Kir. 32 laká- v kózel , Grünthal faluban,
cságokkal , 107 dl. 1100 1.
melly 1706-ban elöször hírHedervár, Magyar mvs Györ ben jött.
Várm.ben tó közi jár.ban Hedwigsburg , Királyi mulatóütevénytol 1 1/2, Györtöl 2 hely jeles vadaskertel. Rem
óra , Csalló szigetben lingen Kant. Braunschweigi
Posón 's Moson Várm.knek ker. Ocker oszt. a' voltVest
határján F. ü. Wiczai Gróf- fália Kirs.
nak szép kastélyjával , né- Heenvti'et , város ennekelötte
zést érdemlô pénz' gyüiteZuyd tenger Francz. oszt.
ménnyel válagatott köny- egy. most Belgiomi Kirs.ho/tárral. Fegy verkamarával, tarto/.andó Bornisse mellett
angol kertel, szép erdôség
53" 1.
gel. A' Györi halászok itt Heepen , hasonló nevü Kantonnak föhelye a' volt Vestvizákat fognak.
fáliai Weser oszt,. Bielefeld
Hedie , \. Hoedie.
ker. 1 tempi. 1 oskolával,
Hedin , 1. Hezdin140 ház. 810 1. kik között 7
Hedschar , 1. Lachsâ.
Hedschas , Hedsias , a' tulaitakács vagyon.
donképen kosyiklás , vasry Heerde, város felsö Yssel eggy
úgy nevezett Petraea AráBelgiomi tart. 2630 1. .
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IReerenberg , (51o 52/,52'/E. Sz. számlál, 1 evang.'sgór.temp.
.23° 52' 59 ' K. H.) vs ugyan Hegtra , Hedschra, arubs szó
ott egy hegynek töveben vs- melly ezen nyelvben annyit
házzal , városi oskolával ,
tészen mint szaladás. Muegy kastéllyal 1 réf. s' egy hamed' Mekkából Medinákath. tempi. 6go 1. Hohen- ba való szaladásáról mcnzôllern Hercz.hez tartózan-; datik. Ezen szaladástól kezdó a' Grófs.nak föhelye vala,
dödik Mahamedánusoknak
melly a'hozzátartozandóvaí
ido számlálások , mellyet
8940 1. számlált.
harmadík Omaç Sa^acenuHeerendyk , Yssel mellett, Ys¿- soknak Kalifájok behozotl ,
selsteintól nem messze fekmelly Sralíger , 's P'rideaux*
vö helys. ennekelötte. Fr. vélekedése szcriW 622-ben
Maas torkolat oszt. Herrn- Juüusió án Rezdödött,nunfhutterek lakják.
h°gy a> Törökök HoldesçHeerenveen, ennekelötte Friestendñk szerént , mellyek 3^4
land Franc/., oszt. Friesische
napokból , 8 órákból, ¿s 44
Haagnak neveztetett » most minut. állanak , számláleggyesült Belgiomi Kirs.nak , llegirának kezdete
hoz tartozandó » 1160 1. Itt. nem esik minden esztendóa' legjobb Friesiai turfa ta- ben egyaránf ,hanem minden
láltatik.
.. évben 1 mappal elöbb kezdöHetringen, Heringen, vs fieldik, úgy ,hogy 33 esztendö
me mellett arany Aueban. alatt Hegiraaz esztendönek
alsó Schwarzburgban , V'io8 minden részein általmégyen
h. 1560 lak. Schwarzburg's egy
esztendovel tübRudolstadti Her cz; hez., 's
bet iészen mint a' mi száStollbergi Grófhoz kozcinsémolásunk.
gesen tartozik.
Hegyaltya , Zemplén Várm.nek
Неег/ел , vs alsó Maas Francz.
hegyes része , Magyar órsz.
oszt. ban. 3220 1.
nevezetes sz&ló hejryekkel ,
Hegau, kis tart. Duna, Bomellyeken a' tokaji bortedeni tó , 's Rajna kbzött,
rem, esztendö últal 150, —■
Sv.íb kerül. melly mint200,000 akóvnl is.
egy 6 mfd hosszú 's széles. Hegyes ,• magyar falu Sra la
Legnagyobb része ennekeVárm.Tapolcs'ai jár.ban,,Talötte Austriai Nellenburgi
polcsától 1 oraEgregy patakGrófs.ból állott,mostWürtem
nal, hol egy vashámorvabergi Kirs. hoz tartozandó.
gyon , régi kastélynak maHegermüAIe , falu 160 I. Branradékival. F. U. H. Eszterdenburgi közepMarkban fei- házi, lak.kath. •
so Barnimi kerül , Finow Hegyßiltt , falu Vas Vármegy.
mellett, «árga réz, 's vas
Szombathelyí jár.ban , e'
hámorral.
vstól 3 óra, Sz. György hoz
Hexgóach , Gróf Bassenheim!
közel.Sopron határján;HorUrodal. Würtembergi Kirs.
váth Jósef szép kastélyával.
ban, Ehingeni kerül.. l \fi
Itt jeles széna terem , azért
□ mfdbn зйоо 1.
. , , a' Soproni mészárosok raarHeggen , Hendnrf , Heidort , hajokkal itt telelnek , щл
nagy falu Erdélyben 3 с h ;'i з ide való tak. jobbára marbursfi Székben laknak benhával kere-skédnek, Magy.
île Szászqk , Oláhok , 's Czikath. szép új templ.mal.
gányok.
263 famüiákot llegykâ, magyar mvs Sopron
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Várm. fei. jár.bari, Széphibáí. Innét mégyen a' 7
lakhoz kozel , Sopronhoz 3
mfdnyi hosszú , inár Róora G. Széchényihez tàrto- maiak által elkészitet hegyi
zandó ; bor termesztéssel 561
út Darmstadtba. ' • hat. lakkal.
Hfideis/ieirn , faju Ba déni nagy
"Behlen, Schulenbergi Grófnak
ílerczs.ben Pfinz '3 Ensker.
nemes telekje, Bodenwerdi
Q47 h. 1600 1.'
Kant. Höxter; kerül. Ocker; Heiden , Franrz. Landes, puszoszt. a' vr.lt Veslfália kir. 85 ; ták , Gasrogne Francz. tarh. 670 1. Weserhez kbzcl fektdmányban íékvo északról
szik, vagyon itt egy kastély
detfelé több mint 20 francz.
festetképek' sálájával.
niidny i, hosszú fold darab,
"Heide , város Dánus Holsteini
melly Bourdeauxtól egészen
Herc/.s.ben 829 h. .3420 Г.
Bayonnig a' tenger mellett
H'í'rf<?,(Terjf'aIu eggy.Belg orsz. terje.d.
Térség nagysága
Brabantzia tart. 18^0 1.
mínfegy 40 □mfd; kis puszHeideck . kis város Bajor orsz.
tának ezen tnrt.nak a/on
felso Duna kerül. Roth mel
rèVze neveztetik, melly Ba
lett 800 1. kik jeles k"mlót
zas , 's Mont de Marsan коtermesztetíek bövelkedik fázött í'ekszik, a' többi nagy
val.
pusztanak hivatik. A' vad
Heidck ug , Szillokarszno, (5.5o
puszta агоп részét teszi ,.
20' E. Sz. 39o 7' 40" K. H. )
melly a'tengerhez igen kbravs keleti Burkus orsz. In-'
zel í'ekszik , *s terméketlen.
sterburgi ker. Schisrhe mel
Ezen puszta pevii tart, állett il h. len termesztéssel Üaljában hevéèê termékeny
marha tenyészettel. '•,
darab f old , jobbára homo
Heidelherga , (49o 24' 43" E.Sz.
kos mellyben meg is ide 's
:a6°il'*3//Ä.H.J vs BadeniN.
tova rozs , kukoricza , köHerczs.ben Neckar ker. Ne
les, 's mástermeszf eíik-, vanckar mellett, Geisz hegynak itt nagy fenyö erdök,
nek tovében, 1170 h. 11000 I;
dugo kérgü cserfa plántánagyra becstilt Universi- lások, legtöbb tájékok nagy
tással , mellynél konyvtár,
legelö helyeket szólgáltatbotánicos ,v's gazdaság kert
nak , mások mocsárosak;
termés/eti tud' mányi Phymásokban ismét csak bosikíii 's Chimíai cabinet,
gácskóró terem ; némelly
phif ologikai , 's pädagogitájékokon szölö ismiveltekai Seminarium, vadás/.at ,
tik. A' széles térségen a' fa's 'fôldmivelés intezete, egy
luk ritkári fekszenek. Az ide
fö oskola, több kézmivek's való parásztok , kik Parens
fabrikák , posztó , karton ,
nevet viselnek , mintegy
selyem harisnyák papiros, ' félvadak , de még is mel's gyapjú szönyegek készité- lette jó b^csü.lete.s, vehdég
sére, viaszfehérito, és buzér szeretö , 's vidáh^ emberek
malmok
igen
pallérozatlanúl
élnek
ti
¿ 1 i.találtatnak.
t
'
, . - NeO
V/.H LJUI i U i CUICA
4Ita/"?PfedeIalatt, rozgunyhÖkban, mocsáros,
kobol csinált h,d vïszen: he- 's homokos tajékokban, man!
gyen épült kastélynak ma
kón járnak. Jobbára juhteradéki isszépkertekkel lát- nyészetbol , vadászatbói
szatnak.
iím, Azon nevezetes's- kôszénégetésbol, szurpk, 's
A¿?cll% Heselberg! hor- gyánta kerese'sébôl,méz árua° (ajoFudertfoglalj most
lás-ából, viasz, '5 dugó kérgü

cs^rfanak
készitésébôl ,
alatt lévÔ feríályban отftildmívelésból , halászat- ' szá'gítéloszékével , Urodallól élnek , egys/.eres életjek
mi kastéllyal, egy Plébánimellett a' bort 's tánrzot
val, 117 n.
még i» szeretik. Az innét Heiderabad , 1. Hyderabad,
neveztetett
Heidesheim , kis város Main
Hí/rfí/i , os/.t., foelalja magámellett , a' volt Würzburban ezen pus/.tákat, 's Chagi nagy Herczs.ben , nagy
la.sse tart.nyocskát , Aquis/51ö miveléssel.
taniai tengernél feks/.ik , Heiduck , nemes fa tu Szilézi168 □ mMdön, mintegy
ában Beutheni ker. ni I.
329000 1. 3 kôz.ség kérülekoszéngbdorrel.
tekre : Mo'nt de Morsan, Sa- Hriheh , vagy Ibieh, kis de még
int Sever, 's Daxra o.*zis népes , falakkal , 's tortafik fel , mellyek mindnyokkal körül vétetett keös/.ve 368 kb/.séget , 28 kanreskedb vs, Scharkieh tart.
ton ha a í'oglalnak. Fö vsa
alsó Egyptomb.m, fürü pal-*
Mont de Marsan.
ma érdôben , Taniti Nilu*
Heidenjeld , helys. S. Agoston
karján , melly Menzalebi
ezerzete
Prépostságával.
toba s/.akad.
Wiirzburgi nagy Hercz.ség- Hei/o , I. Hela.
,ben.
Heilbronn , ker. Würtembergí
Unidenhtim , vs Brenz mel- Királyságban,r8 iy*4Qmfdön
' lett, Würtembergi Király107160 1. Fo v,s,a
ságban Ellvangeni ker. 1760 Hei/bronn , (49o 7'. 48" E. Sz.
1. karton f'abr., vas olvasz36o 48' 30" К. H.) az itt
tó keraeni zékkel , fazékashaiókázhátó Neckar fónál,
sággal. Itt vagyon Hellenmcllyen álta.1 egy kö hid
stein hegyen épült kas.tély
vezet, 900 h.' 58,50 1. egy
31a lábnyi kutakkal.
f ö , és égy niustra oskoHeidenheim , mvs Bnjor orsz;
lával meslerek oktatásokíelso Duna ker. 226 h. 1800
nak intézetévfcl. Bor tér1. ország ítélñszéhnek , 's
mesztéssel, 's kereskedéssel ,
számtartóságnak lakóhegipszrrtalomnial , 's kJíbálye. Nem messze innét fekny.iváL A' vsban 's a' körs/.ik Kasbrunnennek neyez- nyékében egésse'ges kútak
tetett egésséges ferdfi, rtielly
találtatriak.
mindent , a' mi beléje vet- Heilbrunm , nevezetes szabad
tetik, kohéjjal béborít. Az ferdö Baior orsz. Isar ker.
úgy nevezett Klosterquelben.
"' '
le mindélig erosen folyik, Heilbrunn , Wilhelmsberg, mvs
, nyáronhideg, telen meleg,
Cseh orsz. Budweifi ker. 58
soha sern fagy bé.
h. egy k'ath. PlébápiatemHeidenkrug , mvs és Urnd. keplommal.
. *
leti Prussziában , Litaui H'ilick Islands, 1. (Heiligeker.ben , jeles vám és váland}
sárhely a* Curian di és Len- Heilige- Berg , 1. Andechs,
gyel portékákra nézve; bö- Heilige- Kreutz , vs 111 melletfe
velkedik vadakkal és ha- felsö Ra i na Francz. oszt.
lakkal.
Heilige - fíreutx , 1. Keresztúr
Heidenreichstein , HeinrichNémeth.
stein, mvs Ens alatt fekvñ Heilige-Kreutz , Gróf Zutíker, Austriában Manhard hegy
hez tartozandó falu 's kasI *.»<•'**■ vi * í¡
* \
**
,.••*>*' . ■ -
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tély Cseh orsz. Klattaui
termeszeti kincsek' gyüjteker. 88 h. 4 üveg hutâval,
ménye vagyon. Kölzen iötükör 's üregüveg számára.
rése is nevezetes*
Heilige- Land , Heilick Islands, Heiligen-Kreut* , falu also Stászigetek az északi tágas tenjer orsz. Cilli ker. Sotla
geren Drontheim megyének
mellett, hoi Rohitsch név apartja felé Norvegiában.
latt isméretes savanyúvízHeilige- Linde , Lengyeliil Swi- nek forrása találtatik.
enta Lipka , falu 's búcaús Heiligen-Kreutt , falu no h.
helység
napkeleti
BurTriesti Urod.ban Posta stákus orsz., Rastenburgi ker. tzioval.
10 h. takácsokfeal , 2 ieles Heiligenrode , pléb. falu Walvásárokkal , nagy vászon
dau kant.ban Casseli ker.
kereskedéssel.
Fulda oszt.ban 53 h. 370 I.
Casseltól csak egy órányiHeilige-Meer > 1. Baikal.
Heiligenaa , vs Kurland Orosz
ra fekszik. Ehhez tartozanHelyt. a' hasonnevii fónál.
dó a' sárga réz háraor. Leiptzigi kapu elött, rézháHeiligenbeil , lengyeliil Swienta Siekirka 7- (54° 22' 50"
mor, 's a' papiros maloro,
É. Sz. 37° 4?' 40" К. HO
mellyek Losse Fótól hajtavs napkeleti Burkus orsz.
tatnak ; idetartozandó raég
Brandenburgi
ker. Jarft
a'halászház,halászatbe]i tamellett , 1807-ben vale vakkal, tölgyfa erdövel. Kömegégése elôtt346h. es 2010 zelfekvöKönigstadtnak mu
1.
a'pogányBur—- számlált,itt
— ^
Л. KJ ¥
, lato helyei.
J
kusok Kurcho Istent nagy Heiligenstadt , Harz oszt.nak
kerülete a' volt Westfália
tölgyfa alatt imádtak
Heiligenberg , Fürstenbergi heKir, nielly a' felsô Eichsgyen épült kastély Badení
feldet , Trefurt 's dorlával,
nagy Herczs.ben a' tavi ker.
Mühlhauseni kcirnyéket ,'s
Bodámi tótól két mfdny ire.
Hassziai helységeket Werlleiligenbtut , (47° 2'. i3"É.SzT rának jobb partján magá, > 30° 23' 30" К. H.) faluKa- ban fo^lalja. Dél felé Eise
r.inthiában aranybányával.
nach Herczs. , 's Eschwege
Heiligenhafen , Daniai vska ker- nyug.ra Eschwege, 's
Wagria tart. barí HolzátziáGöttingai, ész.raDuderstadban Oldenburgi hívatalban ti ker. mellyel Dühn hakeleti tenger mellett, Fe
tárt formal ; keletetre Szász
rnern szigetríek irányában,
Királyság 's Gothai Herczs.
ez, és a' vska között a' Fe- határozzák. 17 '81/100 □
_
merni tengerzug mintegy 1
mfd térségen (1807) 69494
mfdnyi széles , 276 h. 1000
1. az elöbbeni Eichsfeldben
1, A' révpart, mellytôl nejobbára mind kath. Mühl-v
vét kapta , egy fertály órá-. hausen kôrnyékében Tref
„■ nyira tqle kelet felé fek
furt, 's Dorlában luth. Hasszik.
sziai'helységekben ref. lakHeiligen-Haus i 1. Haus.
j
nak. 5 vsokat 1 mvst 158
Heiligen- /nsel , 1. Saintes.
. falukat számlál , mindöszHeiligen-Kreutz, pléb. falu Au- , |ve 13 kantonban 108 közstriában Ens alatt , Bécsi
ségeket foglal.
erdô alatt való fertályban, Heiligenstadt , (.$\0 23' 10'* É\
erdös völpyben, ieles Cisz- , Sz.) fovs Harz oszt. a" volt
. tertzita klastrommal » hol Westfália Kir. Gei^ledének
ejy köny vtär, mesterség, és • Lenríába való béfolyásánál,

- *75 Collegiát intézettel , 4 bat. ásattatik , melly cserép etempl. egy fo oskolával,
edénynek , Passauban pe¿¡23 h. 2790 1. minder» oszt.
dig Porczellán fabrikában
's ker.béli felsóségeknek batokoknak használtatik.
kchelye , de más képen Heitlingen , pléb. faíu Schlahomályos, mesterség nélkül
den kant. Goslari ker. Ocvaló hely, melly Dikastérikeri oszt. a' volt Westfáomoknak itt lételéból él.
lia Kir. Ocker mellett ,
ЦеШ/ienjiein , 1. Hegykö.,
WolfenbüMellol 2 \fl óráHeihberg, (¿40 7' 18" É. Sz.
nyira, S. Ágoston Apátza
38o 14' 48" K. H.) kerületi
klastrommal, 61 h. 410 1.
vs keleti Burkus orsz. Alie Heinoia , vagy Kymenegrád
mellett 328 h. 2240 1. Ermeország - bapitányság Nylandi Püspöknek lakóheland tart.ban Finnlandrályévtl, Püspbki Tisztartóban. Finniai tenger öbölság' ít éloszékével , posztó,
nél, 338 □ mfd nagy 113.320
's Jbftr fahr. Vás/.onnal, fo1. halas fókkalj 's tavaknállal,'s posztóvai keresbal, erdokkel , marha lekedik.
gelö helyekkel , sok kenHlt.¡hber%i kerület , napkeleti
der, 's len miveléssel, )áBurkus orsz. 45 □ mfdön
vor, 's írámszarvasokkal; fo
64420 1.
vsa
Heilsbronn , .vs Bajor orsz. Re- Heinoia, vagy Tomm ola 1778zat ker. Schwabach forrástól fogva újonnan épült,
tól nem messze 80 h. ,500 1,
résszerént még kicsiny>oregésséges kúttal, gyümolcs- szágigazgatójának lakóhetermesztéssel , viaszos válye , Kymraen fónál két
szon , 's buzér fabrikával.
tavak között , csak mintAz ennek elötte Cisztertziegy 100 1. kik vsbéli raesták klastromának templo»
terségeket üznek.
mában vannak Hohen/.ol- Heinrichau , szép , 's gazdag
lern Nürnbergi Burg GróCisztertzita klastrom Sifoknak , és Brandenburgi
léziában, Münsterhegy ker.
Mark Grófoknak temetöOhlau mellett -Breszlautól
helyeik. 1218-tól fogva 16257 mfd, 3iifalukkal nagy erig ország torvény székének
dôségekkel. Itt van
lakóhelye volt.
Heinrichou , falu 5,50 lak. vaHeimburg , mvs Heim hegygyon. A' klastroma már elnek tóvében Blankenburg!
tbrültetelt.
kant.ban Saale oszt. a' volt Heinrichs , nagy 's jó épült
Westfália Kir. Királyi komvs a' herczegített Henronajóezágok házitartásáneberg Grófs.ban Szász Kival , egy jószággal. 1 temp,
rályságban Hasel mellett
mal , szegények házával ,
Suhl vstól egy órányira.
melly 10 szegények számá150 h. 910 1. Aczél, *s vasra szolgál , 9,5 h. 640 1.
hámorral , szeg , 's fegyver
Heimsheim, vs Würtembergi
kovácsággal, parket szovésKirs.ban Calw ker. 850 1. sel , bor kereskedéssel.
Hagenschieszhez kbzel, egy Henrichsgrün, Heynesgrün ,hekastéllyal.
. : gyen épült herység Cseh
Heining , falu Duna mellett
orsz. Ellnbogni ker. lpo h,
Bajor orsz. a' abó Duna
egy kastéllyal, pamut ma
ker. Itt tüzet kiálló agyag térja kézmívvel , bádog-

-•- 4?6 efe vasbáraorral, 's czintart. .
gödrökkel. —r A' fold ке- Heiszeit, falu Innerstetöl nem
yeset termékeny , de még
messze Salzgitteri kant.
is soit len , 's> krumpli ter-. Goslari ker. Ocker oszt. a'
mesztetik. Itt szén is égetvolt Westfáliában, egy vastetik. Valaha ezüst is talál- hutával, mellyben Walmotatott. Henirichsgrüni elsö
di hegyekböl vas nyeretih.
szülotti Örökseghez tarto* Nettersheim f elébbeni Brizxandó. Vagyon itt egy kat.
gauban Herczség R.ajna 's
pléb. tempi
Duna forrása kö/.ött, S. JáHeinrich.'grün, falu Szász. orsz.
nos vitézrertdéhez tartozott,
Erzgebirgi kçr. Wildenfels
most Badeni nagy HerczegUrodalomban, takácságokségnek Treisami keif, mellykal, 's harisnyakotökkel.
ben vagyon : .
Heinrichskirchen , helys. Cseh Heitersheim , (47o 52' 34" E.
orsz. Eünbogeni ker. pamut
Sz.) rave hol ezen Rendmatéria 'fabf.val.
nek német föpriorja lakott.
Heinrichsnobel , ennek el&tte Heitetsbuiy , ■ csehély
falu
angol arany vertpénz, melWiltshirében Angliában,
lyet VIII Herir ¡kKirály Ro¿e- még is . két parlamentoraí
nobel' mustrája szerént veküldettekkel. ; .
rettetett , egyik rész¿n egy Hekatonnesi , 1. Musconisi.
hajó vala 's ezértHajónobel- Hekla , Islandiának déli fernekis neyeztetett, 2 aranyt,
tályjában f'ekvö tüzetokádó
vagy 5 R. tallért ért. m
.: hegy , 5600 lábnyi magas, 3
Heinsberg , Hinsberg .vs az al- ' örökös jé.ffgel , 's hóval be
só Rajnai Burkus Herczs.
takart tetökre öezlik , melben az elött Ruhr. Francz,
lyeknek a' kbzépsóje legoszt. 2740 1. gyapjú *fabr.
magosabb, jobbára horaokHeinsberg , Graubünden tart.
b¿l , kövecsekböl , 's hantban vska felsö Rhénusnál ,
bol áll. Utolsó fo kiütése
Razuns , 's Fürstenau ко1766-ban ,5 Aprilistöl fogva
zött.
1- .7 Septemberig tartott.
"Heinsen , falu Weser mellett Heia , 6 mfd hosszú , 1/4—3/4
a* volt Westfáflia kir. 110 mfdig széles féls/.iget a'
h. hajóépítés fa, 's meszet Bálti tengerben. egész fbkereskedéssel.
vénytorlás, melly Danczki
Heinzenberg, egész Graubün- . Wieket formai ja. Danczigden tart.ban legszebb , 's
hez tartozandó. A' lakosai
legtermékenyebb hegy Hel- halászatból élnek.
vetziában , з órányimagas, Helbe , fó Hohensteini Gróf's éppen oily hosszú is.
s. ban melly Greuszen alatt
Heinzendorf, lengyelül Jasieháro.m karokra oszlik ,
nika , falu Austriai Szilé- mellyek a' Weis tónál ,
íiában , Tescheni ker. BieScherendorfnál, 's Grifstettlitz Herczs. ben helybeli
nél Unatrútbá fólynak.
káplánysággal, kath. osko- Helbershausen , falu ¿o h. ^a'
lával , 136 h. 10,50 1¿ kik
volt Bergi Sieg oszt. Itt fa
Sléz:leng.yelül beszéllenek.
kanalak készítetnek, mellleíJ i kie sziget Vandée Fran.
lyekbbl esztendo által 8000
oszt. mellett.
' tallért nyernek , vagyon
Heist, kis vs Nethe mellett
itt egy pusliapor malom.
egy.Belgiom orsz. djjli Brab. Heicimanóсz , falu SzepesVár.
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ben, IV. járásban , hegy alatt , Remete és Ruhendorf
között Löcsetöl 7 ij4 óra.
F. U. G. Csáky, kath. és óhitü lak.kal ; és rézbányával.
Wetdburg, vs К reck fónál Sach
sen Hildbnrghauseni Herczs.
ben 160 h- 940 l.vagyonitt
egy hegyen épült kastély ,
kosziklában metszett kúttal , mellynek mélyesége
211 láb. a' vizen alól pedig
még 22-2 láb.
tielder , i'alu északi Hollandiának legvégsobb részéh ,
ennekelötte Zuyd tengori
Franc/., os/.t. 1630 1. kik jobbára kormányosok. MarsUiep Texeltöl osztja. Nyugoti réez'ébén az úgy neve/.et országi Diep feks/.ik ,
igenalkalmatos kikötöhely,
hol a'
Hollandus
hajok öszvegyülekeznek, 1799ben Anglus tengeri flotta
itt szállott ki. Zanddykon,
melly Kalantsoog 's Helder
kozött hegységbol áll, vagyon egylapálya, mellyben
tengeri nyúlaknak sokasága találtatik.
Hetdsdorf , falu Erdélyben
Brasói ker. 363 h. 1.590 1.
egy kastéllyal. Fóldmíveléssel , takácsággal , fuvarozással foglalatoskodnak
a' lakosai; 1802-ben foldindulás által sokat szenvedett.
1
\ieldungen , kis vs 's hivatal
Querfurt Herczs.ben Szász
orsz. Unstruttól nem messze
200 h. 920 1. salétrom , 's
hamuzsir fézéssel. Vagyon
itt egy Superintendenség
régi kastélynak maradékival, 1645-ben a' többi várbéli erôsségekkel együtt földig rontattatott.
Helena , ( Sz. ) sziget , ugy
ezólván .-Ethîopiai, vagy a'
nyugoti nagy tengernek kö-

zepén nyug AfrikábAn fehezik , mintegy 7 Angol rafd
a' szélessége, 10 mi'd hossza.
Tenger szinén felül 3700
lábnyi magas. Elsö látására mintegy fekeie, s*égett
koszikláknak rakása látszatik, mellyeknek tetüji bazált kö módjáratühb felé emelkednek , 's azért sokan
véleliednek hogy valamí
földi tüzkiütés. által támadott. 1502. .Vlájus 22-én találtatott fel , szokás szerént feltalálása napjáról
neveztetett. De minthogy
akkor puszta vala , sen»
Portugallusok, kikfeltalálták , st?m más nemzetségek
nem s/.ándékoztak itt letelepedni. Elsök valár.ak as
Anglusok , kik tovább kiterjcsztvén kereskedéseket
India felé , ezen szigetet
1660-ban elfoglalták. 1673ban Hollandusok által kiüzetettek , de jövö esztendôben újonnan megvették.
Ezen sziget Jó Reménység
fokának feltalálása elött ax
Indus kereskedésnek nagy
hasznot hajtott, merta' hajók vissza mentekben félúton itt jó nyugvó helyet
találtak. A' levegó itt mindég egynemü , 's mérséklett az itt uralkodó egyarányos ¿zél miatt. Ritkán
látszatnak itt felhök , még
Julius és Augustus holnapokban sem; általjában itt
a' tengeri , 's más erös betegségek is hamar gyógyíttatnak.
Midön második
Károly engedelme'vel az Indiai társaság birta , mindenik a' kinek kedve volt
itt letelepedni 10 holdfüldet 's egy tehenet nyert '»
egy holdföldtöl egy Sout
Francz. pénzben fízetett.Igy
több mint 4300 holdfölit,
osatatott ki. Mint, hogy a,"

sok patkány 's egerek, mellyeksokkal nagyobbak mint
Europában , semmiféle gabonát termeszteni nem lehet, ió legelö helyek tartatnak , a' hüvelyes vetemény , 's gyümülcs még is
megterem. A' víznek héjánossága miatt nagy darab
földek míveletlenül maradnak, a' szárazság sokszor
olly nagy , hogy a' marhának elveeztésétol félnek. A'
hegyek, PieDianát kivévén,
egészlen kopárok, innét következik , hogy a' déli szél
által hajtott felhökböl is
kevés nedvességet tartanak
meg. Ellenben Pic Dianán
a' leveleknek. 's ágaknak surùssége miatt a'iegmelegebb
nap sem száríthatja meg
a' földet. A* kôzcinséges hü
velyes vetemények: földi al
ma , Yams, Portsinfü, bab,
borsó , 's zellernek egy ne
me ; vagyon itt sok alma ,
czitrom , dinnye, 's ananász kenyér , jeles viz; bor,
's más ilalok külso.országokból hozatnak. Altai jában azt lehet monda ni ,
hogy esztendön által tübb
mint négy életes hajók,
más kissebb hajókkal Angliából jönnek; az elsök elességet , jobbára füstölt
húst , bécsinált hüvelyes
veteményeket ,'s a' t., fabrika, 's kézmíves portékákat
hoznak , a' másodikak ,
mellyek a' Capból jönnek :
írósvuiat , juhokat , btizát,
bort, 's más eleséget hoz
nak. A' sok pénz miatt itt
nagy a' drágaság», négyszer nagyobb mint Londonban. Népszáma 2000-re becsültef ik , mellyhez mások
még j—Й00 szabad fekete
Szere>".sent, 5—600 örsereget
számlálnak. Fekete $zerecseneknek
béhozattatása

sok idötöl fogva elhagyattatott, 's még is a' számok
mindég nagyobb. Az Indiai
társaságnak kevés tisztjein
hivül a' lakosok gazdálkodásból i 's hajókereskedésbol élnek. 9 holnapig mezei jószágaikon laknak » 's
csak a' napkeleti Indusok
menése alkalmatosságával,
Februáriustól Aprílisig Ja
mestown nevü egyetlen egy
vsba költöznek : melly egy
jeles kikötö helynek hátulsó részében fekszik , keskeny , kellemetesen emelkedo völgyben, melly mintegy fél órányi hosszú ,
mind a' két részre nagy
hegyek által körül van véve. Az egész 3— 4 útszákból
áll, ezek küvekkel kivannak rakva , köböl épített
házakkal , sík fôdéllel , 's
pitvarokkal. A' közönseges
épületek között emlékézetre méltók: az igazgatónak
lakóhelye 's a' templom.
Az elsö a' parthoz ко zel va
gyon, belsojében nagy pom
pa uralkodik , legtöbb szobák Persiaiszonyeggel vannak ékesítve , mellette va
gyon egy szép kert, ritka
füvész
gyüjteményekkel.
A' templom egy szabad helyen fekszik , nem messze
ettöl fekszik a' billiárdház,
egy vendégfogadóval. Tisztek házai , teátrom , 's nézö szobák épületje látásra
méltók. Foldjeiket szabad
Szerecsenek által míveltetik , állandó pôrlekedésben élnek , halálos unalom
által kínoztatnak , ezen szigetet mind számkivetés helyét tekintik. Nines más
kivánságok , mint egyszer
at homme, azaz: Angliába
vissza menni. Illy szomorúságot csak Indushajókázok vissza jövetele saakaszt

végben. Minden lakos igyek
lesleg kbltség 10000 font
szik akkor Ja i estownba,hol
sterl.re beesültetik. Ezen
kon< zertek, tanz« ok, öszvekivül a'társaság még rakodó
gyûleke»etek, пего játékok
házokat is tart ; hogy nem
egymást felváltják , mincsak az oda jövöhajokhaden ember kíván nyerni.
nem lakosok is nem csak
A' fehér személyek kivált,
szükséges, hanem keliememinhngy itt íérjhez nem
tes portékákat is vásárolmehetnek , amiatt inkább
hassanak. Eredetétôl fogva
kívánkozn.-tk Angliába visегеп aziget James , 's Ru
sza menni,'s azért a' ravaszpert völgyeken keresztül
menö fák által megvala eeágnak , 's szépsçgnek minden mesterségeit végben
rösitve , midön i673-ban
Munden Kapitány Hollanvis/ik , állaljában többen
dusok részére elvette volis mint menyecskék vitetnek el. Azúj társaság kertna kis ágyú sánczokkat épített, ezen idötöl fogva e\c , más több e' féle kerrósítésén mindétik dolgoz»
tebkel az illyen esméretségekre ¡gen alkalmatos. A'
nak. Ez a' Szent Helena szigete
azért
legnevézetemi a' tengeri hadi állapotiát illeH. Könnyü ítélni ,
sebb hogy Napol. Buona
parte Generál, néhai Franno<ry illy jeles tengeri kiczia Császár, a' frigyes Fekbtöhely mindenféle eröjedelmeknek Párisi 1815-ben
szakos megtámadás eilen
Augustus ,3-ki végezések
szükségképen
oltalmazva
szerént,Europának többszö—vasjyon , a' magas köszikri megrázattatása után a'
lákat kivévén, ágyúsánczokkal vagyon erösitve,
nagy Britanniai Királynak
vigyázása alatt , mint egkö/.elfekvö hegyeken mingyesült Fejedelmeknek hadeniitt nagy rakás kövek
tartatnak mellyek által a'
difoglyok ezen szigetbe
közelgetft ellenség elhajtasküldetett. Austria, Orosz,
's Franczia orsz. részeirol
sék. Az orsereg (melly egy
gyalog rejrementböl , 's kéfc
Comiszáriusok rendeltettek
caszlós pattantyús rsapatból
ide , hógy ezen szüvetséget
à\\)
melleft még hazai
's végzést fenntartsák.
ltn^onaság is tartatik, melly Helena, sziget Attika környekô/.elgetô ellenségnek elsö
kében 60 stadiumnyi hosjelére fegyvert fog. Azért
szú , Sunion foktól keletre,
több Telegraphok állíttategykor Kranaa nevet viselt.
tak fel ,- mellyek által Ja- Helena tüze , a' hajokázásban
mestownban kevés minubolygó tüz , melly kigozoltum alatt minden hajónak
gésbôl a' hajóban támad,
егке/,^че jolentetik. Á'hajpk
az árboczfán 's máshol ta
esa к S. James öbölbe szállátszatik. Babonas hitü ba
hatnak, ki, mert máshol a'
jos legények ezen tüzet mint
szelek eilen ninesenek ol
szerencséjelmek elöre jelentalmazva. Indiai társasá?téseket magyarázzák , ha
nak ezen sziget паду köUkét tüzecske látszatik , jó ,.
séfrében kerül , mert az öha csak egy , rosz szerenrizet, 's tiszfcséaf számára
csét jelent.
40000 font Sterlinget esz- Helensburgh , szép új falu Skótendônként . fizet , a' meltziának Renfrew Grófs.baa

Green oeknak • erány-ában
Clyde mellett, nagyou látogatott tengeri ferdukkel.
Helfta , a/.bn nevii kant.hak
föhelye a' volt Vestiália
Kir. majorsággal , salétrom
iózéssel , 128 h. 800 1. ïtt
néha egy Ciszten zita Apátza klastrom állott , melly
elöször
Thalmansfeldben
fundáltatott i2¿9-beu, 1234ben Roderiksdorfba általlétetett , 1248-ban Helí'lába,
honnét 1342-ig Eislebenbe
költözött, 1505-hen Helftába visszatért , 's itt világi
szerzetté let t.
Helgea , fó déli Gothlandban
Svéd orsz. melly Aarhuus
alatt Blackingen tart, Balti tengerbe szakad.
Helgennes , Hellenes, tengerbe
nyúló fok Aarhuus Jütlandi Megyében.
Helgoland , (54З 11' 30" É. Sz.
25o 34' К. H.} Dáüiai sziget
Schleszwig hyugoti részén ,
9200 láb a' kornyéke , 220
láb magassága , felsö 's alsó
tartományra osztatik fel ,
melly 191 grádicsok által
öszve vagyon kapcsolva ,
400 ház. 1300 1. kik Friesok
jnaradiíki , hajós legények,
's halászok , parti jussal
birnak. Vagyon itt egy világító torony , 1807-ben az
Anglusok által ezen sziget
megvétetett.
Helikon, hegy LivadiábanGürög orsz-ban, mellyet a'.régi Görög Költök a' Múzáknak szenteltek.
Heliopolis , azon nevü Nomos
fövsa alsó iEgyiptus keleti
részén , Dellán kívül ; Mgyiptusi nyelven On, melly
napot tesz, neveztetett ; innét varí Görög és Zsidó
(Betschemes) napvárosi ne
ve; Aktie , Nap fiától építtetettnek tartatott. Magas
t£tt«sen feküdt, melly a-

latt Nil vize csatctrnákon
áltveretteletl. Innét Thebébe ment a hajós út ; ßubastu'sbol pedig ide. Ut a'
Nap 's Moeris ökor tiszte]telett Isten gyanánt.
£z
azért íttnagy gond viseléssel táplállatott. Roppaut
vs voll , Kam bises Persiai
Kirílytól elpusztíttfttott ,
most pus/.ta, Matarea íekszik helyen3 az Arabsoktól
Aia ä iiem'es , (napkutya)
névvel jcgyeztetik.
Réíi
leraplominak , ékfes»égin?k
néhány maradéki feqn maradtah mi idönkig , ú. ni.
egy nagy Sphinx és Obeli■ scus 's a' t Babylonból e"
vsba csatornát vt-zettetett
Traján Cs. méllenle tavak
voltanak ; knzel ho/.zá Csillag visgáló holy' találtatott,
melly Eudoxusénak tartatik.
Heliopolis voU .Coelesyriában
is, Oriintes vi/.nek eredeténél , Chafeistól nem mes
sie , a' Mársyst s í íí (érsés'.en
32—38 mfd Abilához , Damascushozg na pi jarás. Roppant teraplorhínak és más
épijleiinok omladéki láthatók. Itt a' Nap tiszteltetett fokép, és, Venus is.
Heiiopolis , í. Matarea.
faifa, L Hilla.
Weltebrunn , igen szép mulato
kastély Bajor ors/.. Sal/.aehi
ker. Salzburgtól ifi órányira szép kerttel.
Hellenes , 1. H- Igenaes.
Hellespont , 1 Dardanellek.
Hf7/-Gaíí>j,veszedelmes orvény
Long blandón által nyúló
tenger zugban, északi Amerikában.
Hellin, С41Э i7/É.Sz. i63 27'
K. H. ) vs Murcia Spanyol
. tart. 6670 lak.
Hellmannstd , mvs Marhland
ker.ben Ens felett való Austriában, melly Stahrenberg
Grpflioí
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Grófhoz tartozandó.
ti tart.kból , Wolfenbütteli
Heime , his fó Szász orsz. Thü- ker.nek némelly helységeiböl áll ; délfelé Halberstadti
ringiában , melly Nordhauker. keletre Magdeburg '»
senen felül ered , és Artern
Neuhaldensleben, ész.ra Lü
mellett Unstrutba f'olyik, a'
termékeny körül fekvö la- neburg! nagy Herczs. nyug.
pályság arany lapálynak ra ez 's Braunschweigi ker.
határozzák, 19 5'У оо Q mfneveztetik.
dön 4803.5 lak. kik némelly
iltlmecz , rave Beregh Várm.
Zsidókat 's kath. kivévéa
ben.
lutheránusok, 4 vst, 2 trust,
Helmarshausen , vs Diemc-1 mel
121 falut foglal, mindöszve
lett , ez a' vson keresztül
11 kant. 82 kozségekre vanfolyó Heim pâtakot magának felosztva Fövsa ,
ba veszi, Tendelburgi kant.
Casseli ker. Fulda' oszt. i Helmstedt , (52o 13' 4.5" E. Sz.
28o 41' o" K. H.) abó PraeZiemes telekkel , melly Spie
fektusnak lakóhelye, ker.
gel Familiához tartozik , i
béli Felsoségeknek , 's polszabad telekkel, tempi. mal,
186 h. 720 1. volt itt ennek- gári itélôs/.éknek, igen к t i»
elötte egy Sz. Benedek Szerlemetes tájékban , általjáЬад tornyokkal erosített
zetének Apátúrsága.
Helme sfiausen , mvs Weimár- várral körül vagyon véve ,
hoz tartozó Henneberg' ré- melly körül egy sáncz vagy
szében, Herpf mellett 130 h. sétálóhely kétrend hársfá650 lak. malom , 's építóko val vagyon , 4 kapukkal ,
tôréssel, és parket szovéssel.
2 külsö vsokkal , 2 kôzônséges helyekkel , az úgy neHelmet , kis vs Lieflandban ,
vezett Julieum Äkademia*
Estland tart.bah , Pernautól ószak - keletre 12 mfd.
épületekkel , Német orsz.
Keimend, (.51» 39' 4" É. Sz. nak legjeiesebb Universitáe
23o 19' 23" K. H.) vs az egy. epületével , 30000 könyvekBelgiom orsz. Aa mellett, bol álló konyvtárral , fúkastéllyal , 378 h. 2490 lak.
vész kerttel , 3templ. deákt
turfa gödrökkel , materia oskolával , ozvegyházzal ,
szovéssel és vászon keresmesterek Sem¡nár|ümával>
1 nemes telekkel, 450 héz,
kedéssel.
Helms, kis folyó, melly a' 4510 1. a'lakosok fciíjktcnívolt Harz nevü Westfáliai velnek , szarvas mar'h'a, jul*
oszt.banNordhausentol nem 's disznó tenyészetet uzhefc»
roessze ered és Ustrutba serfozéssel , pálinka é^e^és.-*
sel, szappan fôzéssel , kabp
ömlik.
Helmscherode, falu a* volt Harz csinálással, ésfazékás munkával foglalatoskodnak. Va
Westfáliai oszt. Ganders
heim mellett 21 h. 170 lak. gyon itt azon kívül flanér»
liqueur , ió illatú viz«k ,
szomszédságában találtatik
erzet , czúkor , 's agyagbéli
vasnak higságára igen szükpipa fabr.kal. A' vs 4"*ка1séges hig kö.
Helmstedt, ker. a' volt West- már , 1 szarvas marh*,
fália Kir. Schöningi kerül. 's héti vásárokot tart. Hars«bñl Calvörde hivatalt kivélebi
kapu
elfttt harna
vén, Braunschweigi ker. hez szénégetés vagyon , Corne
tartozandó helységekkel ,
lius hejryén isméretes LübMagdeburg!, 's Halberstad- Ы koveít , gránit darabolt
HÜK. LEX. II. DAR.

- 48a látszatnak , rtiellyek nyílott , hol miveltetik , sok
Vánságosan a' legrégiebb
gabonat , hiivelyes veteidobéii német Vitézeknek
ményt , krumplit , lent ,
kendert , afonyát , melly¡ temetö helyeikre vannait
böl bor készíttetik , szolgáltéve.
Heijingóorg ,
2' ¿y E. Sz.
tat. A' mar ha tenyészete
30o 2.3' К. II.) Svéd vásáros
naçy , az erdök nyir , 's
hely Schonen tart. Malmö- faid tyukokat, a' vizek sok
. husl;inban,Oresundmellett» halakat , a' hegyek sok vaznelly itt esaki/2 mfdny i szé- sat íoglalnak. A" lakosok
les , azért innét Dániába
közott sok szegény Lapok
legközönsegesebb általraeis laknak. 2 itélôszék ker.
netel vagyon. Malmöetöl tekre osztStik fei. Fö vsa.
7 mfdnyire észak I'elé, StockHadwfckswall.
. íiolmtoi 6.5 mfdre dél-nyu- Helstngör,, v. Helsenör , (56o
got í'elé fekszenek ; nyilt, 2'i7"É. Sz. 300 17'' 47" K.
íticsiny , nern ¡des vs , 700 i H.) eleven tengeri ve Dániaí
h. 2000 lak. kik vsi mester- Seeland szigeten Ore Simdsegekböl élnek , e' mellett nál , ,Kopenhágától mintegy
kereskednek. Vagyon itt -.6 mfdnyire egy kis révfegy ver , czúkor , kalap >
parttal > kicsiny és nagy
pántlika', vas edény fabr.
kikótb torokkal, melly naA' révpartja nem mély. A*
gyobb hajókat foglal ma
vson felül régi tornyon egy ngaban. A' révparti toltés
Telegraph áll. A' tájék igen itt fából vagyon , 's hidnak
- bájoló. , 1» 1 • •
neveztetik , 6.36 h. ,500o lak.
^elunghort , (60Э ß' E. Sz. 440
kik mesterségekbôl , fabrir 40' K. H.) vásáros vs Ta- kákból f kereskeâésbôl 's
wast tart. Finnlandb.a' Fin- hajókázásból élnek. A" szo->
ni tenger ijbôlnél egy fél ros tengeren Svéd országba
szigetben * szép tájékban , való általmenés a' lakosokWannának kifolyásánál , 2 nak nagy dolgot ád. Szom. er.ôséggel , egy 'igen tágas szédságábanKronenburgne', ;'s ..)ó réVparttal , mellyet vü kastély vagyon , melly, Sweaborg vár oltalmaz, 6400 nél az itt elmenö hajók vá,j lak. vitorla vászon fabr.val, mot fizetnek , azért itt a'
- dohány plántálással , beres- napkeleti
"kereskedésben
i kedik gabonával , deszká- részt vevo országoknak Köval , halakkal, vassal 's a' t. vetjei laknak. Az ide való
Heising/and , Gefleborg Svéd betegek haza jól el vagyon
tart. Norlandiában a'Bothni rendelve, szomszédságában
- tenger ôbblnél, északraMe- emlékezetre méltó a' Mariedelpad 's Jämtland, nyug. Lyst , v. Hamlet kertje,
ra Herjedalen 's Dalarne hol Hamlet Atya megöletJhatározzák. 20 Svekus mfd tetett.
kosszú 1 16 széles , térség' Helstone, vs Cober fónál, Cornnaffysága MoQ mfd , 52000 wall angol Grófságban kis
lak. Jól formán hegyes ,
révparttal , mellyböl sok
erdös 's vad , de még sem
czín vitettetik.
terméketlen tart. Legjele- "fíeltau , Helt , Disznófalva ,
eebb folyóji : Husna, SvaSzász falu Erdély orsz. nagy
gän 's Woxna; tavai: Has
Szebeni Székben , 2800 lak.
sel» 's a' nagy Tó. A' föld
egy kastéllyal , gyapjú ta-

Társaságot , mellybcn a*
fcácíággal , nagy gyümölcs
nyoli.z elsök : régi helyekmíveléssel.
Hcivenia, vagyismai neveze-- nek neveztettek, mivel a'
függetlenség megszerzéséte szerént Schweitz, fran^z.
Suisse , Europának kôzép ben ebok voltak és 30 eszrészében . az E. Sz. 45З ¿y tendökig magánosan állotés 47° 48', a' K. H pedig tak. Ezek hez léptek mint
230 40' és 28o io' között fek- frigyes társak : a' Sz Galleni Apátság, S¿. Gallen és
ezik , és Német , Olasz 's
Biel vsok birtokaikkal 5
Franczia országoktól kürmint szôvetséges barátok :
nyélte/.tetik, nevezetesen haa* Vallisi küztársasáí Grautáros éazakról a' hajdani
bünden , vagy is a' felsö
felsö Alzatziával , most fel
Rhaeü.ti 3 szovetségek ; a*
sö Rajnai franczia oszt.lyal
Neufchateli Herczs. Vallen-*
és Sváb orsz.gal , most Ba
dén és Bajor orsz.kal ; kel. ginriel ; Mühlhausen (felsö
Alsátziában) és Genf vsok
rill Tyrolissal ; délrol a*
birtokaikkal. Ide tartoztak
mostani Lombardi - Velenkét vagy.tübb kantonok aczei Kirs.gal , Piémont és
latt lévô köz urodalmak is,
Savoja tart.kal ; nyue.ról a'
a' mint következnek : Thurhajdani Bourgogne és Frangau , Rheinthal, Sargaus,
che-Comté tart, most Ain ,
Gafer, Urnach , Baden , a*
Jura és Doubs franczia oszfelsö , és also szabad tL-szttályokkal.
Régen Helvetzia Német ségek, Si hwarzenburgjMurten, Orbe 's Echalens, Grau,
Birod.hoz, és az avval e?ybekötöl.t Burgundiai-Arelason, Riviera, Bolenz, Bellenz, Lauis, Luggarus , Men*
ti Kirs. hoz tartozott ; Zu
dris, Meynthal és Rappen«
rich, Basel, Bern, Schaf
hausen, Genf sa' t. Birod. schvylvsa. Ezek ôszveségebéli szabad vsok vo4tak. De
sen állították a' Helvet/.iai
küztácsaságot, melly a' kiilmidon a' Császári tisztartóktól feleltébb szorongat- 80 Fejedelmektöl ,csak a'
Vestfáliai béke kotésben
tatnának 1307-ben S. hwiz ,
1648-ban ismértetett annak,
Uri , és Unterwaiden kant.
khan a* czászári tisztartók
minekelötte egynehány még
eilen lázadás támadván , véres csatákat kénszer ítetett '
Tell Wilhelm eszkô/.lése álfúggetlenségéért kiállani ,
tal , 1 3 1 ,5 fegyverre került
és beliôképen is a' Reügió
változtatása végett okozott
a' dolog; kedvezvén nékiek
a' sz-erencse ,
szorosabb
gyülolségekbol
kegyetlea
szôvetségre léptek , melly
ellenségeskedéseken ment
1351 — 13.53-dikig Züri' h ,
volna által. De le<fszornorúabb ido pontja volt HelGlarus , Zug, Beçn és Luzervetziának a* muliSzá4adnak
11a kantonok hozzáállásokvége , midon 1798-ban a'
kal nagyobbittatott ; ide
Francziáktól naeggyözettetrultak késôbben 1481 —1 513vén új , a' Fran ziákéhoz
dikig Freyburg, Solothurn,
hasonló polg íri alkotmányfc
Basel , 'Schafhausen és Ap«
kéntelení^tetteh íelvál.ilni ,
Eenzell tartományok , úsry
és a' Francziáktól петц
ogy már 13 nevekednemüképen fü jgö volt. Sone számok, ezek ôszveséggel képzik a' szoyetíéges kat saejuvedtek a' kovetk»,
' »1 •
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•z6háborús esztendokben is;
míglen i8»4-ben tókéletes
függetlenségeket 's szabadságajikat a' gyózedelmes
szüvetséges Fejedelmek által vissza nyerték volna.
Nagysága 'e népessége t
Helvetzia hosszában kel.rbl
napnyugotnak 45 , szélességeben mintegy 30 , egész
kbrnyékében 140 mfdet foglal. Térsége kerek számban
900 □ geogr. mfdre tétetik.
Népeisége az ide vett három
új kant kalköimyen 1660000
meghalad.
Foldét tekintvén , leghegyesebb tartomány e/. Europában ; hegyek hegyeket,
havasok havasokat érnek ;
itt és ennek s/.élein találtatriak a* régi világnak legmogosabb bérczei , elsö ezek között a* hires Mont
blanc , ezt követik MatterFinsteraarhorn
horn
Jungfrau 's a' t. Örökos hóval fedeztetnek , és jéghegyeket formálnak. Innen
"terrnészetes a' következes;
hogy foldének tenuékenyffége csekély lcgyen ; melly
azonban külombí'éle vidékeire nézve , külombféle :
a' szántás 's vetes általjában
kbvec ssesége miatt f aradságos és költseges ; legtermékenyebb szántófoldei Aargau, Bern és Vaadland kant.
némelly részeiben találtatnak ; nagyobb elömenetellel míveltetnek a' szölöhegyek , mellyek jó bort nyujtanak ; de a' nemzeti gazdaságok marha tartásban
áll , isméreteeek a' Svaiczeri tehenek 's zöldes sajtok ; ennek gyarapítására
minden legkissebb darab
foldek egész a' havasokig
»¿U.«ké fa legelokké változiili^M.. Gyümölcse 'g faja
^)»rtegben van. — Folyóji,

tavai , 'e patakjai felettébb
számosak: folyóvizei közül
nevezetesebbek : a' Rajna ,
Aar, Rhone, Tessin v. Ticino , Inn , Reusz , Limat,
'б a* t. Tavai közül : a' Genfi , Bodeni, Lugani v. Lauei, Vierwaldstüdti, Zürichi,
Neuenburgi, Thüni, Brienzi , Murteni , Zugi , 's t. m.
Levegôje nagyobb részint
fpldi minémüségélól fiigg,
's erre nézve külömbözö ist
havasi közölt csak nem a'
Siberiai hideg uralkodik »
lapályos tájékiban pedig és
a' déli széleknek nyilt yölgyeiben a' nyár igen heves,
mintha a' természet szabad
lelkü lakosit a' bátorságra
mint keményítené , mint
buzdítaná. Altaljában véve
tiszta 's egéséges levegôvel
bir Helvetzia , mutatja ezt
lakosinak tartos 's erös test
alkotások 's egéségek hosz8zú életek; és a' kornyülálsgésségeket
éléssel visszaállítani ; egy
szóvalHelvetziának levegôje
különös 's ritka helyekben
tapasztalt újitást háraszt
az emberi testre 's ennek
egésségére. — Azonban meg
nem lehétfelejtkezni , hogy
Helvetziának némelly hegyes vidékiben, kivált Vallisban , természettôl felet
tébb tompa elméjü, és mit
telen formájú emberek találtatnak, kik Kretineknek
hivattatnak. l. Cretins.
Lakosi a' Keltiai Népektöl származnak , mellyek
az akkori Galliából jôvén ,
itt letelepedtek , és a' Rómaiak urodalmok alatt ezeknek nyelvét , szokásaikat 's részint csinosodásokat is felvették. De midön
késôbben a' Burgundiaiak

'e Alemannok Helvetziának
napnyugoti , északi és észak-lteleti részeit elfoglalták 's ezekben letelepedtek
votna , elnyomván a* Római nyelvet 's szokásokat ,
tulajdon német nyelveket
terjesztették ki ; délkeleti
íészeit a' hajdani Gallusok
élott ide futott Tusciaiak,
déli vidékit pedig más bévándorlott Olaszok népesítették. Innen eredt az a*
xiyelvbéli külombség, mellyet most Helvetziában tapasztalni ; öszveseggel 4
nyelvnek van keletje maiglan Helvetziában : a' német
nyelv , vagy is inkább ennek különös , durva, nagy
részint torokon ejtett , sok
régi német 's tulajdon nemleti szavakkal öszvekevert
dialektusa , melly ismét
több ágakra szakad , és a'
tiezta Németnekalig érthet5. Ez északi , közep 's keleti részeiben uralkodik. A'
Franczia nyelvHelvetziának
délnyugoti részeiben Jura
hegységnek hosszában lefelé egész Vallisig uralkodó.
A' regi Olasz vagy is elrontott Deák , és Ó - Rhaetiai
szavaMtal egyveledett nyelv
Graubünden némelly részei
ben kelendö. És a' tiszta
Olasz délnek a' Tessini kant.
ban hallatik. A' mai Heíveta egésséges levegöje,munkássága , és még igen eggyügyü életmódia mellett,
egesseges, erös, ínas és tar
tos testtol bir ; általjában
termete kozépszerü, keveseé vastag 's durva , de sokat jelentô ábrázatja ; távul rainden puhaságtól , egyenes szivü becsületes emberek ; együgyü életmód-'
jok , szorgalmoik, rend kedvelések által fôkép külömboznek más Hemzetelilol \

nagy bennck az álftatatoeeág, magok elszánása
kiválfc a' szabadság és Haza
szeretete , azért is messzc
lévft tart.nyokban a' hazavágyástól "különösen gyotörtetnek. De nem csekély
bennek az akaratoskodás 's
nyakasság is ; a' szembetüno haszonvadászatjokat né^
mû némûképen országoh
természetes
szegénysége
mentcgeti. — A* fejér nép
erkolcsisége 'в tiszta életo
dicséretet érdemel; hi'v házastársak , és )ô anyák ; de
mir itt is bérontott némelly
vsokban a' fényûzés , és aa
ligy nevezett nagy vüág
tónja itt is kezd már uralkodni. — Ruházatjokat álorczás tánczainkban szemlélhetni.
Foglalatosságaik , mint
más csinosodott Europaí
Nemzeteké , a' mezei gazdáskodás , vadászat , haláezat , mesterségek , müvek,
fabrikák ü/.ése 's a' kereskedés. A' mezei gazdáskodás Helvetziában virágzó állapotban vagyon , bátor
még itt is az e' végre öszve
?;yült társaságok sok eloítéeteket kiirtani maiglau
hasztalanúl fáradoztak; legnagyobb
tôkéletességben
áll Aargau , Zürich és Thurgau kant.kban. A' foldmivelés általjában véveszorgalmatosan üzettetik , melly
ezorgalom annál dicsérete-eebb , hogy az Helveta szántóvetonekaz aratás ötszörö*
fizetésseltorliveritékit; nagyobb elömenetellel míveltetnek a' szölöhegyek 's a*
gyümolcsfák , de mind eze»
ket felülhjjadja a* marha,
tenyészet ,W mint ezt már
fellebb megjegyzettem ; a'
eelyem bogar tartás is воkat béaoz az orizágnak, A'

vadászat , mivel kinek ki
nek szabad , inkább raulatság mint élelem keresés végett , számos es felettébb
indulatos barátokat táplál,
nevezetesek a' gime vadászok , de egyszer'smint veezedelmesek is illy mulatságok , eszt.ként sok száz if•jak vesztik a' magas jegesok
KÖzött életeket , vagy brbkos bénnákká íesznek , a'
¡nélkiil , hogy illy szomorú
jjéldák másokat vissíatartóztatnák. ~ Sokaknak
nyújt kenyeret a' halászat ,
H^lvetziának vizei külombféle jó ízü , kivált angolna,
toisztráng 's szemling halakkal bftvelkednek, a' haláB/.ok egyszer'smint hajósok
is szoktak lenni. — Mestereéffekre , kézmüvekre 's fabrikákra kénszeríti öket orSzágok szegénysége ; isméretesek minálunk is a' Helvetziai vászon, bôr 's pamut
portékák , papirosokat Német ország becsüli , az itt
készült órák , porczellán ,
Belyem 's más efélék is becsben vannak ; müvészi körött a' réz metszök , képfaragók , 's kivált a'tájék festök , í.iket itt a' természet
formál , érdemelnek említést. Itt találtatott fel ,
mellyrégtftl sokaknak tbré
elméjét, a' miilt évben az
drbkké mozgó erömiv vagy
is mobile perpetuum. —
Kereskedése segíttetvén sok
h;i jókázható folyójitól 's tavaitol , igen eleven , és a'
mint belsö pénzbéli bösege
îelenti , az ország пега csekély hasznával kapcsoltatik , kivitel portékáji : szarvas marháLól , sajtból '*
iros vajbdl , vászonból, pa
mut 's selyem matériákból,
borokbol , iró és posta papiroeból, kevés borból, gyü-

mölcsbol, havasi fiivekbol
állanak ; ellenben béhordatnak : gabona, só közel 3O0000
mázsa, sertvéselt , tengeri
halak , téli drága gyümólcsök , mint : narancs , czitrom 's a' t. finom angol
posztók t külömbfele ital
nemek, 's más effelék. Föbb
kereskedö vsok északi 's keleti részeiben : Schafhausen,
Zürich, és Chur; napnyug.
nak Basel 's Neufchatel ; de
li vidékiben : Bellínzona ,
Locauno , Lugano, és most
Genf v. Geneva vsok. A' ke
reskedö hajók a'Bodeni tavat , Rajnát, Rhone 's Aar
folyokat, a' Genevai tavat;
a' szekerek pedig a' Schafhàuseni , Tyrolisi , Basel! ,
's Sz. Bernárd , és Simplón
hegyeken vezetö titakat jár]ák Evbéli vásárjai között
a' Zarzaehi és a' Luganoi
legnevezetesebbek, az utolsóból tbbb ezer darab szarvas marhát hajtanak el az
Olaszok.
Pénzei külombfélék; legközönsegesebbek a' tallérok
's forintok , ezeket vagy
franczia Sous és Denierekre , v. Batzen, schilling's
krajczár apró pénzekre osztíák; Helvetziai frankokatv.
livreket is találni , mellyeknek értéke 27 xr. Illy kiilömbsegek uralkodnak a*
mértékekben is. Közönsegesen 133/ioHelvetziai rati*
dek számláltatnak az Egyenlitö kör' egy grádicsára. Nedv - mértékekbol a'
Saum, melly másfél akót ;
a' nehézség mértékeibôl a'
közÖnseges mázsa van szokásban , de ezek is nagyságokra nézve külömb tart,
íiyokban 's vsokban változnak.
A' mi a' Religiót illeti :
kettö az uralkodó* vagy i*

- 4«7
inkább eggyenlô jussokkal
bitó , t. i. a* Római kath.
es a' Protestáns-Reformaf a ;
Lutheránok c?ak itt ott találtatnak , 's nines különös
leraplomoJt ; Zsidók csak a
falukban laknak Aargau
kant.ban. A' kath. Anyaszentegyházhoz tartoznak :
Luzern , Uri , Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg,
Solothurn , Tessino , belsö
Rhodeni Apenzell , és Vallis kantonok egészlen ; tovább némelly részei Aar
gau , Thurgau , Glarue ,
Graubünden 's Sz. Galleni
kantonoknak; de a' népesebb kant.kat a' Reformátusok foglalják, ú. m. Vaad
v. Leman , Zürich , Schaf
hausen , Bern , Basel , Genf
kant. közel egészlen , Neufchatel , Aargau, Thurgau,
Glarus , Graubünden , Ap
penzell 's Sz. Gallen kanto
nok nagyobb részeit ; úgy
hogy a' reform átusok száma
egv harmad résszel felülhaladja a' kathol. számát. A'
kath.пак .5 Püspökjek vagyon: a' Constanczi, Sedu-1
numi (Sitten), Churi, Frei• burgi, és a' Comói; itt szokott egy Pápai Nuncius is
tartózkodni. A' rofor. kantonokban püspöki jussok
kal bir a' kormányszék ;
templomaikban még eddig
orgonát ritkán vagy éppen
nem taláini ; Ministerjeik
jövedelme igen csekély. —
Nemzeti innepek közül a'
hüség esküvés napja , melly
két esztendö által egyszer
Entlebuch vôlgyének közepette Schüpfenben tartatik,
és a' mulatságos Hirs- vagy
Güdis-Hetfö fareang vegsö
napjaiban legjelesebbek.
Nagy érdemeket szerzetlek magoknak a' Helvetziaiлк a' szép raüveknek é* tu-»

dományoknak mindert nemeiben : mutathatnak 5k
mély bökselkedö 's természet visgáló férfiakat , tudós Orvosokat, jó föld é»
tôrténet irokat , csupán a'
türvényben maradtak hátra. Versköltöji köziil csak
az egy mindenektöl kedvelt Gesznert emlitem. Iskolájik is számos'ak : Universitást Baselben ; Ac.ademiákat Zürich , Bern , és
Lausanne vsokban ; Gymnasiumokat miáden, na
gyobb vsban talalni ; ezek
<
kö/.ül a' Luzernai, Freiburgi ,' Sitteni, Rorschach! és
Bellinzonai a' katholikusoké. A' reformátusok tógátusaik Baselben , (itt a' mi
ref. hazafiainkra is vanfundatio ) Zürichban , és> .
Bernában találtatnak. Tudós társaságok közül : az
orvosok 's seborvosok , természet kodvellök, gazdálkodásra ügyelék , és a' tanulók társaságai nevezetesebbek. Ezeken kívül vannak müvész , katona , 's
muzsikus társabágok is ;
m'eghaladja ezeket nemesi
hazafiú czéljával az ugy
nevezettHelvetziai tarsasag,
mellynek évbéli gyülek¿2&
helye Aarau. Közönseges
konyvtárakat , pénz , természet, 's képgyüjteményeket Baseíben , Bernában,
's Zürichben kölcsönözü
vagy is olvasásra szolgáló
konyvtárokat csekélyebb
helységekben is találni %
hanem a' mi különös . Hei- »
vetziavsai nem kedvelik a* .
játék szint, állandó játszó
társaságot séhol sem , vándorlokat pedig csak Berná
ban, Baselben 's Zürichben,
mostmár Genevában is 1 A thatni ; sok vsok nevero^
ию ismérik azokat,
\
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vekedhet. — Helvetzia most
Polgári alkotmánya. A'
21 következö kantonokat ,
ti kantonok közül mindeggyiknek saját f független vagy is hü Ion, saját, 's füg
getlen köz társaságokat
alkotmánya van , mindaszámlál ; mellyek öszvesegzonáltal a' kantonok az orgel az egy Helvetziai köz
szág gyülése (Tagsatzung)
tarsáságot formálják , éa
éltal egyben vannak* kapilly
csolva ; ebben jelennek meg népességekre nézve
az egész koztársaság köve- rangban állnak : Bern , Zü
ti ; a' népesebb kantonok rich, Vaad, Sz. Gallen, Aar
két, a' többiek csak egy gau, Luzern, Tessino, ThurSau , Graubünden , Freivoksal birnak ; kormányourg, Appenzel, Solothurn,
zó kantonok : Freiburg »
Basel , Schvyz , Glarus >
Bern , Solqthurn , Basel ,
Zürich ës Luzerna ; ezekaek Schafhausen, -ünterwalden»
polgármestereiktol válasz- Uri , Zug; 1814 évnek Sept.
12-én tartatótt Helvetziai
tatik eszt.ként a' köz tárgyülésben ezen három néeaságnak feje és a' Gyüléspes tartományok : Vallis,
Юек elölülöje , ki Landammannak , és Excellentiás
Genf, és Neufchatel HelveÚrnak tituláltatik , ennek tiának független kantoni
ôrizete alatt van az ország
közze iktatattak , de Neuf
persétje , ô hozzá járulnak
chatel most Fejedelemség és
a' külsö Fejedelmek KövetBurkus Király birtoka.
]ei\, 's midön a' gyülés nem Yielvötjluyt , (S7° 49' 19" E.
Sz. 21° 47/ 38" K. H.j erös
tart , a' büntetö hatalom
falu eggy. Belgiom orsz.
is kezeiben vagyon. A' gyü
Maas torkolatjainál,krs révlés rend szerént сьак egyszer tartatik esztendö által parttal, 1210 1. vagyon itt
hajócsináló hely , jó élefc
Junius hónapjában , azonban nem ritkák a* rend ki- tárház , 1800-tól fogva ha
di , 's kereskedö hajóknak
vül való gyülések is. A'
gyülésnek van egyedül jusmegmaradására, 's bátorságára ezen révpart , szél*a hadat índítani 's békeséget kötni , külsft Hatal- vész , 's jég eilen megtámasságokkal
szôvetségbe
gíttatott,' 's megerosíttetépni , de erre három netett. Innét Harwichba raégyedrészének megegyezése
gyen a' közönseges általkívántatik. A' gyülés enmeTietel , melly jó idôben
gedelme nélkülsemmi küli,5— 18 ora alatt meg esik.
SÖHaf alomnak Hel vetziában Hemau , kis vs Bajor orsz. Re
katonákat verbuválni nem
geni ker. 267 h. 800 1. orszabad. Ö parancsolja a'
szágítélo széknek , 's S/.ámszabott katonaság számátartóságnak lakóhelye.
nak kiállítását, és kinevezi Hemhofen , vs Bajor orsz. Rea' fö Vezért. Élitéli az egzat ker. fejér edény , 's Bergyes kantonok kfizott tálini kékfesto fabr.
madt pöröket ; kijegyzi a' Hernid, Amida, vsNatoliában
külsö Fejedelmekhez kül- Asiában , nagy és népes ,
dendö Követeket, 's a' t. — török igazgatónak , 's egy
Hadi ereje közönsegesen 15 Erseknek lakhelye.
ezerböl All, de szükség ide- Hemmaи , ve Bajor orsz. fels*
jében több'mint ,30000 neDuna ker. 250 h. 900 1.

tletnmendorf , mvsa' HomburHerczs., délfelé Würzburrtf
gi Gróf.ban , Calenbergi
nagy Herczs., térségnagyHer. ben, Saxonia orsz.ban,
sága 34 □ mfd 106000 I.
erdejében kôszén ásattatik.
f6 folyója Werra. Ide 's tova
Ylemptted , mvs Hertford Anió foldmíveléssel bir , dohány is nagyon termesztegol Grófsigban
dombok
Jközött Gode mellett, Colntik. Ilmenau mellett réz,
nak eggyik karjánál jeles
ezüst , vas 's aczél bányák
vannak , a' hámorok szábuza kereskedéssel , körmosabbak , Salzungenben
nyékben 22 malmok van.
's Smalkaldban só fñzetteHemr , 1. Hirns.
tik , némely helyeken egésHenares , fó új Castiliában
séges ferdök is találtatnak.
Spanyol opsz. melly Xalaraa fóba ömlik.
Meinungenben sok parket
készíttetik.
Suhlában 's
Heneaqot , Bahama szigetek
napnyugoti Indiában melSmalkaldban jó fegyver ,
lyek a' viz miatt megláto's vas fabr. vannak. A' hitvallás áttaljában
evang.
gatatnak.
íiengelo , vs Friesland tart.
E/.en Grófságból 1) birt a'
Szász Kir. 8 3/4 □ mfdön
most egyesült Btlgiomhoz
34000 1. melly Bécsi Contartozik. 20.30 1.
Ylençersberg , mvs Bajor orsz.
gressus szerént Burkus orsz.
hoz Herczs. re emeltetetvén
alsó Dnna ker. Dunától
Hennebergi Grófnak cziménein messze 130 h. 730 1.
vel csatoltatott. 2) Sach
nagy kender 's köles vetéssen Weimar 51/4 Q mfdön
sel , marhatenyészettel , or8000 1. 3) Sachsen Meinin
szágitéloszéknek , 's számtartóságnak lakóhelye.
gen, 11 □ mfd 32986 1. 4)
Sachsen Gotha з i/UQmfdön
Hengintane , hegy Cornwall
tart. ban, Angíiában , Lan
4500 1. .5) Sachsen Coburg ,
ceston .mellett , gyémánt
a"n mfdön 4450 1. 6) Sach
találtatik benne.
sen Hildburghausen 3/4 □
mfdön 1800 1. 7) elébbeni
"Henley, vska Thames mel
lett Oxford Angol GrófságWestfáliai Király 51/2 □
mfdön 20250 1. tudni illik
ban 7000 1. egy deák , 's
Schmalcaldot.
Schwar/a
egy szabad oskolával, nagy
helység , 's kastély Stolberg
gabona vásárokkal , rozs ,
Wernigerodei Grófhoz tarmaláta 's termes kereske
tozandó. A' Henneberg nedéssel Londonban.
vü kastély ezen Grófs.ban
I&enndorf, falu Bajor orsz. SalMeiningtöl egy mdnyire
zachi ker. 50 h. 360 1. kik
1583 kihalt Grófoknak fajobbára fejér fonal csipke
miliaházoh vala , i/;25-ben
elkészítésébftl élnek , egy
a* paraszthadban elrontaVikariális tempi, országfejedelmi serházzal.
tott , olly nagy vala , hogy
Henneberg, Herczegségre emelfalai között most egy datetet GrÓfság elébbeni Rajrab szántó fold míveltetik,
na szovetségben napkeletminden Szász eddig neverehatározza SachsenCoburg
zett Herczegek ezen Grófs.
Herczs. , 's Schwarzburg,
nak része miatt , Henneber
északra Sachsen GothaiHergi Grófoknak czímét vise*
czegség , és Eisenach , nyulik.
fotra Fulda oszt. 's Fulda Hcnneàon y C470 47' ¿o" É. Sz>
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14э 44' S0" К. H.Xetép ele- legnagyobb reste Jemmapveri tengeri , 's kereskedö
pes oszt.hoz ragasztatött.
vs Morbihan Fr'ancz. oszt. HennemarA , darab fold AggerBlavet mellètt 4550 1. egy
huus Norwegi tart.ban.
rév parttal , gabonával , Hennersdorf , Grosz Hennersvassal , mézzel , 's apró he- dorf nemes m ve felsö Luzáringgel kereskedik.
tziában Zittau mellett, 2890
Hertnegau t v. Hainaut , Han- 1. két leány nevelöintezetnonia, néhai Grófs. Auslri- tel, melly Herrnhutterekai eggyesült Belgiomban , hez tartozandó. .
vagy ßurgundi ker. mellyet Hennersdorf, (kath.^ falufelészakra Flandria , паркеsoLuzátziában Lauban melletre Brabantia' Herczegsé- lett , sok mestereraberek
ge , Namuri Grófs., Lutti- lakják, legjobbára fújó muchi Püspokség ,
délfelé
zsika szerszámoknak elkéChampagne Picardie, nap- szitöji.
nyugotra Artois , 's Fland- Hennersdorf, Seifenban vagy
ria határozott % legnagyobb
Seifhennersdorf, falu felsö
kiterjedésében deltöl ész.ra Luzátziában Zittau mellett
13, kelettöl nyugotik 1.3— 4000 1. vászon, paraut, 's
14 mfd. Az idevaló Levegö
rokka fabr.
)ó , 's mérséklett , a' föld Hennersdorf , (felsö 's alsó) 2
boségben hoz gabonát. A' jó
Lichtensteiri Hercz.nek falegelöhelyek , mindenféle
luja Cseh orsz. Leutmerimarhát kitartanak , a' ju- tzi ker. 175 1. 92 h. vászon,
hok jó gyapjút adnak. Az
's pamut fabr.
■ erdök mindenféle epitö, 's Hennersdorf, ennekel'ótte Heinégeto fával szolgálnak. Erichsdorf , nagy falu Morzenkívül vagyon itt koszén,
va orsz. Preraui ker. egy
vas, ólom , szép márvány,
Plébániával, 's egy kastélpalakö, más igen jó köveklyal , 299 h. 2200 1.
kel. Legjelesebb folyóji : Henrichemont , vs 155, h. 2630 1.
Scheide Sambre , 's Dendre.
Cher Francz. oszt.
Az egész Grófs. ban 24 vs Henriettenthal , üvegbánya Savagyon. A' faluknak száalfeld Herczs.ben Gräfe nma pedig némellyek által thaltól 2 órányira , melly
950, mások által 614 teteesztendö által 8000 tall, tisztett. Volt itt 16 férjfi, 's
ta üveget ád.
10 Asszonyi Apáturság , 12 Henriquille , sos tó Sz. Dominkáptalan 's több kis klas- go szigeten nyugoti Indiátromok. Francz. országPy- ban.
raeneusi békesség
által Hepha , Kepha, Epha, Jebba,
Landrecy , Guesnoy, AvesGetta , feküdt Phoeniciánes, Marienbourg, 's Phi- ban Carmel hegyétol nem
ïippeville vsokat ; Nimve- messze.
gi békeség által Valenci- Heppenheim , kis vs Starken, ennes , Bouchain, Conde, b.urg Hassziai Herczs.ben,
Cambray , Bavay, 's Mau- Katzenelnbogentöl délfelé,
beuge vidékeivel ; Ryswi- hegyi úton
Starkenburg
cki bekeség által több fa- kastéllyal 4000 h. .3190 1. szöLukat, Lünevilli pedig állo 's gabona miveléssel.
tal »801 ezen Grófságnak Heraclea , (41O 1' 3" É. Sz.
maradékát is, megkapta , 4,50 34' 19'/ K. H. egykor

— 491 —
régenten nagy
melly Chorassan nyugoti
Perintus
Persiai tart.nak déli részét
vs most kis hely Marmo
foglalja, hegyes , de még
ra tengeren Rotnániában
It.t egy Görög Piispök lakik,
sem terméketlen tart. Fô
még egy római Amphithevsa
átromnak maradéki lát- Herat, Herí, Arca,' (34° 4¿'E.
Sz 78э 5' К. H.) népes,de
szatatnak , melly Severus
Császár idejében álíltatott sokszor elpusztított vs hafel , az idevaló révpart i- sonlónevü fónál kertekkel,
's szölö hegyekkel körül
gen jó.
He tacha, i) jeles vs Pontus- van véve , egy eroséggel ,
és szönyeg fabr. , Persia ,
ban Bithin. kís Asiábaa ,
v. napkeleti India között
jó révvel , Megarensesek
fö portékák letelepedés heszállítványa volt , Lycus
lye. A' vásár igen nevefótól 10 stad. 2} vs Joniázetes.
ban Latmus hegy alatt. 3)
vs Syriában Laodiceához HtrauU , fó»Francz. orsz. eléb
beni Languedoc tart. Espe
közel.
HeracUopolit , Magna Hercm- ron , 's Mont Eygnal tôvéIis Civitas, feküdt azonne- ben ered , Valerouge szép
vü Nomosban , kôzép Жvölgyben Sevennen tart.
gyptusban, melly Hepta- "Vigantol ész.ra , a' mostanomisnak is mondatott, 's ni Gard , 's Hérault oszt.
fö vs volt. Ezen nomos egy keresztul folyja , Agnane ,
sziget vala Nilue fóban , az Pezenas , 's Agde felé foAphroditopolisi és Arsinoi- lyik , ez alatt mintegy 1,5
ti között ; igen termékeny
mfdnyi folyása után egy
volt, mellyben olaj is ter- torkolaton * által , melly
Grace nevet visel , a' kô
mett, és sok bor. A' vs Nizép tengerbe ömlik. A' vilussal és Moeris tóval csazét nem lehet inni. Az intornák által egyesült. Itt
az ellenséges Ichneumon , nét neveztetett.
crocodil , és a' vidrák imád- Hérault ont. az elöbbeni al
so Languedpcból egy részt
tattak.
foglal magában , térségHcroclium , feküdt nagy Deltában , jEgvpt usban , a' Ka- nagysága 1 i4Qmfd 301 100 1.
nobi torkolatnál , Hercules
négy közseg kerületekre vagyon osztva t. i. Montpel
templomával. Azonnevü vs
volt Lybia Marmaricában
lier , melly fö vsa , Lodeis , és Thessalia határán.
ve , S. Pons , 's Beziers;
Héraháta , magyar helység
mindöszve 333 kôzséget 36.
' Vas Várm. Szombathelyi
kantonban foglal magá
jár ban , Perénth vizénél ,
ban.
kis Unyam mellett, Szom- Herba , helység hegyes tájék
bathelyhez 1 óra. F.U.több
ban AlgiértóíConstantinába
nemesek, alacsony kastélvezetö úton , melynél mj.
lyal gyönyörü tájékban ,
radékok majd 3 mfd körigen jó gyümölccsel
nyékben találtatnak , ezek
Heraletz , falu Cseh orsz. Czasközött vanAmphitheátromlaui ker. 63 h. egy kastél- nak eggyik része , Joniai
lyal , materia fabr., 's vátemplomnak elö része ,
szon fehérítéssel.
homloka egy kis mauzoleHerat, keleti Persiában tart.,
ummal legjobban tartattak
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tott, 1733-Ьлп nagyobb szormeg.
\icrbemont, vs Ardennes Fran, galommal ásattatott , 's
ekkor, és 1756 's 1757 régioszt.ban hegyen épült kasségnek legjelesebb maradétéllyal.
Helbersdorf, igen jól , épült ki találtattak.Királyikbíteégeken róla több rajzolatok
kastély Marburgi ker. alsó
Stajer orsz. melly hasonló tétettek, mellyek konyvtánevü kihaltGrófoknak törrokban tartatnak. Mostnazsbk házok vala.
gyobb' szorgalommal ásatfíerberitein , Uradalom 's kas
tatik.
tély Grätzi ker. alsó Stájer Hercules oszlopai , két h egy,
orsz. melly hasonló nevü
Calpe, mellyen most Gibral
kiholt Grófoknak törzsök tar fekszik , 's Abylaa'szoros tengeren innét Ceuta
házok vala.
Herberstein , l. Herbstein.
mellett , Spanyoloktól Sié
Herbignac , vs alsó Loire Fran. ra Ximiera, vagy Sierra de
las Manas , az az majora
OSZt. 2020 1.
HerboUheim , mvs Badeni N.
hegynek neveztetik.
Herczs. Treisami ker. 1200 Hercynius , HaTcynius Saltus,
1. nagy len míveléssel.
9 napi járásnyi széles, és
Herborn , kis vs hegyen épült 60 hosszú erdö volt Gerraakastély Bergi Sieg oszt. Dill niában ,
mostani
neve
mellett, 400 h. 2500 1. egy Harzwald.
refor. akademiai Gymná- Herczeg stigetei, l.Prinzeninsel.
siummal , posztó, harísnya, Herdenen , falu Badeni Trei*s pipa fabr., timársággal.
sam ker. 24 h. 83 1. vasérez"Herbsleben , Forsteri Urodagödrökkel.
lomhoz tartozandó helység Yierdicke , vs a' volt Ruhr Ber
Gothai Herszs.ben Unstrut
gi oszt. Ruhr mellett 850 1.
mellett, 313 h. 1450 I. hügyapjú , 's vas fabr.
velyes vetemény , legin- Hereford, Angliában Grófság",
kább spárga 's len itt mímellyet délfelé , 's és/.abra
veltetik. Pamut fonással.
Shrop Grófs. , n,apnyug.ra
Herbstein , Herberstein vs Ful
Radnor , 's Brecknok felé
Hatteralgeb , délfelé Mon
da Herczs. 200 h.
Hercoie , kis eziget a' Tos- mouth Grófság 's Glouces
cánai tengeren , Piombi- ter, napkeletre . Worcester
no Herczs.nek ezomszédsáGrófság határozz. Térség
nagysága 39 □ mfd , 8 vst
gában.
Herculanum , Heraclium , re
176 Ekkl. , 17944 h. 89190 1.
genten jeles vs Nápolytól ezámlál , nagyon jó folddel
nem messze Oíase orsz. ban, bir, b&velkedik vízzel, termelly a' mai Torre del Gre
mékeny gabonában leginco , 'e Fortici közöttfeküdt. kább búzában 's árpában,
Titus római Császár' u-^ melly egész Angliában legralkodásának elsó eszten- jobb, igen becsültetett komdeiben Vesuvnak kiüté- lót ia terem. Dombokkal
se altal eltemettetett , mi- gazdag a' lapályságokon le
dön rhár ennek elötte tpbb ge! juhoknak egy neme ifoldindulás által igen meg gen vékony gyapjúval. A'
rontatott volna , mar 1680, gyümölcs termesztés Cy*s 17] í-ben az ásás alkalma- derre használtatik , melly '
iosságával valami ezen sze- még a* fö vsha is vitetikrencsitlejí vsból feltaláita- A' fók, mellyek minnyáján

- 4$3 Wallis hegyeibol erednek , tr.val , Klára udvarával »
legnevezetesebbek : Lug , azegény Asszonyok számára
Wye, 's Munow, az elsö készittetett ispitállyal, és a'
kettö . hajókázható. Wye Klingenbergilntézettel.S.Jámindég jó í/.ü lazaczokban nos Collegiomi templomWittekindnak
kimeríthetetlen. Földmive- ban nagy
léssel , 's marha tenyészet- csontjai , 's ívó edényiei
tel Iegjobbaa foglalatoskod- íentartatnak. Máltai Rendnek volt itt egy Comen nak a'lakosai. Fövsa
Hereford, Wye mellett, 1279 h. tursága.Lak.foglalatoss.ágai
fonás5230 1. egy kesztyü fab.val, foldmivelésben ,
Püspöknek lakja. 16 kano- ban némelly fabrikákban
nokkal , 's kaptalan tem- í'onál, 'ь vászon, kereskeplommaL
désben állanak.
Ee'regh,helys. KomáromVárm Herges, pléb. falu Herrnbreiben Gesztesi jár.ban Szenek tungen kant. Eschwegi ker.
vizénél, ny. Ujfalutól 3 ora. Werra oszt.a'voltVestfáliáb.
F, U. Esztergomi káptálan,
rezet olvasztó huta val. Mellak. Magy. kath. és ref.lul.
lette í'ekszikMommel israétemp.kal , két malmokkal,
retes vas kornyék.
jó szölö heggyel.
Hergúdorf t mvs Sihulenburg
Derentals, (51° lo' 45" É\ Sz.
Grófokhoz tartozandó Klie
22O 2,0' 14" K. H.) vs Ne- patakon Mansfeld kamt ,
the mellett eggy. Belgiom Halle ker. Saale oszt. Westíáliai volt Kir. i tempi. 113 h.
orsz. 2.540 1.
Ветре, Magyar Herepe, Her
630 1. kik jobbára marha,
tenyészetbôl , foldmíveléspen falu , melly 71 familiból , és bányász munkából
ákból áü, Erdély orsz. alsó
élnek.
Fejér Várm. lak. ref. Magyarok , '« nem egyesült Herjedalen , vagy Herjeädagörög01ahok,egy ref.'s nem
len Svéd tartomány, Noregyesült görög pléb.val :
landban , melly TS orvegia ,
igèn jó szölö" hegyekkel Jámtland , Heisingland , 's
bir. F. U. Alvinczi 's más
Dalarne között fekszik ,18
fam. Nagy Enyedtôl 5 \f<i
\J% Svéd mfd hosszú , 7—8
ora.
széles , nagyszága 98 » (máНелforden, (5*0 7/ аз'/ E. Sz.
sok szerént '126) □ mfd 4000
1. Durva, kietfen , erdös,
260. i8' .54" К. H.) Fô vs
Bielefeld ker. Weser oszt. a' 's hegyes tájék , melly egy
volt Westfália Kir. alahosszú völgyet, magas hecsony résszerént mocsáros
gyek kÖzött formál, vízben
tájékban Werra , 's Aa ál- nines héjánossága, de még
tal 3 részre t. i. régi és új
is csak nem terméketlen, kevs 's Radewischra osztatik,
vésgabona, krumpli, répa,
bofallal, 'skertekreváltozméz, komró. kender, s. m.
tatott sáncczal körül van
eféle termesztetik. Jelesek
véve. 5 kapukkal. 4 luth,
az erdök , a' marhatenyészet is nagy divatban va» ref. tempt. 878 h. ,5020 L
gyon , vadászat , halászat,
8 oskolával, mellyek között a' vsi Gymnásium ,
'a sajtkereskedés a'lahosinak
Colégiom , Dámák intéfoglalatossága. Jämtlandi
'/etével , melly a' vshoz tar
kerületi itélôszébhez tarto
zandó, Gestrik , 's Heising
tozandó, 1 szegénysk klas-
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tart.nyal a' Gefleborgi orsz.
SeelandDániaiszigetben fek
helytartóságot formálja.
vö jeles oskola , melly re
genten Klastrom volt , mátieri , 1. Herat.
Hcricourt , vs felso Saone Fr. sorlik Fridrik Rirály Heroszt. i4go 1. bör fab г.
luf Trolle Admirálissával
felcseréltoHilderodsholm UHering, vs Starkemburg Haszsziai Herczs.ben, 66 h. 340 1. rodal.ért , hol'annak utánna Friedrichsburg épífteOtzberg hegyen épültvárral
tett , 1562-bi.Ti. Ezen hires
Heringen, hasonnevü kantonnak föhelye volt Werra oszt.
Admiral is 1/56.5-ben itt ezen
oskolát egy kónyvházzal
Hersfeld ker. az eltürlött
fundálta , melly ugyau akWestfáliaKir. Werrának bal
kor nem sokára elenyészett,
partyán, mellyen által itt
de újabb idökhen jnegént
egy fa híd vezet , 1 tempi.
122 h. 720 1. ■
felemelkedett . Hires Dániai
Herinnes , vs eggy. Belgiom
torténet író Herald Huitf'eld , a* ki 1608 ban halt
déli Brabanczia tart. 2930 1.
Herisau , (47Э 23' 16" É. Sz.
meg itt vagyon eltemetve.
A' s/.erzö fi-lesegestöl már26° 56' 10" K. H. ) nagy,
ványból készült pompas
népes , jeles, ]ól épült, 's
sírban feks/.ik. A' kürnyévshoz hasonló helys. Ap
ke korüi fekvö erdök mipenzell
auszer
Rhoden
att igen kellemetes.
kantonban , az egész kantonban legjelesebb , *s leg- Herinanecz , Beszterszebányai
vshoz tartozandó fold , Zónagyobb helys. több szép
házakkal , egy vsházzil,
lyom Várm. rézhutával, hol
a' vsi Richtergrund, 'я Sandegy szép pléb. templ.mal ,
bergi érezek olvasztatnak.
fegyverházzal , özvegyekházaval , vászon , 's pamut üermannsladt , vs Cseh orsz.
Chrudimi ker. 270 h. 1770
fabr.kal és igen kiterjedt
1. egy kastéllyal 's könyvkereskedéssel.
periston, vs Allier Francz. tárral , egésséges kutákkal,
jeles márvánnyal> gypsszel,
. oszt. Cher mellett 1-22 h.
szép kath. pléb. temp. mal,
1060 1.
Hérisson , Hirson Herissy vs
egy ispitállyal, esfy lovagló
Aisne Fr. oszt. 277 h. 2020 1.
oskolával, vadillatok 'síáHerk , Archa , hasonnevü fó
czányos kerttel.
mellett fekvö vs also Maas Hermonnstadt , falu Austria!
Silé/.i.jban Nisze Hec zs.ben
oszt. 880 1.
Herкemer , ész. Amerikai sza- Troppaui ker.ben a' Hercz.
bad társaság NewYork tart.
püspöki Zuemantel hívaban Ontario Gróf tavától talhoz tartozandó az Opnapkelet felé , nagysága 630 pai hegyek között, egy kat.
Q mfd, 14000 1. dálkeleti ré- pléb. tefnp. 's oskolával,
sze igen termékeny , más- 344 h. 20"o 1, kik németül
képen erdoséggel , 's mo- bes/.éllenek.
csárral tellyes.
Föhelye Herman ttadt , Nagy Szeben,
Whitestown Mohawk mel
Ctbinium, Villa Hermanni,
Szibio , (46= 22' É. Sz. 41o
lett.
Herlisheim , vs Lauch mellett 48' ,58" К. H.) hasonló neennekelötte felsö Rajna vü S/ász széknek fövsa , Er*
Francz. oszt.
délyben ; szabad K. vs Cibin mellett ; felsö '« abó
Herlufiholm, yagy Herlesheim

vsra osztatik egy külsó hegységel , nap nyúgotról
vssal , vagyon benne 8 fö,
Szerdahelyi Szék határozz.
's 30 mellesleg ütsza, több
Nagy Szebeni Szék a' Fö
Székre , két kissebb , Tai
mint 1800 h. 4 evang. lutk.
3 kath. 1 réf. 's egy eggye- maos, '5 Szeliste Székekre ,
»ült görög tempi. 2 klastr.
ide 'a tova fekvñ helységek500 özvegyekre , 's talált
re mellyek a' 7 Biró Jógyermekek számára rendel- szágnak mondatnak , osztatetett haz , szegények ispitik fel. Termékeny gabotályja, ilt van fö posta, 's
nában gyümólcsben '» fáharminczad hívatala,és egy ban,marhatenyészete jeles.
evangel, fô oskola is ,
Езеп Székben vagyon a*
mellynél egy konyvtár va- Veres yár ( Roththurm )
gyon , egy kath. Collegimellett Oláh Orsz.ba vezeom , egy nemzeti oskola , tö fö út, Károly útja mellett
falusi oskola meslereknek hyarminczad és vámházzal.
Seminariumával , 15,600 Hermunt i vs Puy de Dome
darabból álló konyvtárral, Francz. oszt. 108 h. 550 1.
pénzek , ásványok '* írott
Auvergne hegyek küzbtt.
képek
gyüjteményével , Hermit , ( Г ), sziffet a' Tüz
melly Bruckkenthal Báró Tartom. deli részén déli
ajándéka, 17 malmokkal ,
Amerikában dél - keleti
egy réz hámorral , egy sa- vége Cap-horn, mellynél a'
Magelláni úton keresztül
létrom fozéssel. A' 12,000
lakosok posztót , pakróczot,
mégyen az útazás.
,
Jíészitenek , tartanak ti- Yiermon^ magas hegy Antilimárságokat , salétrom föbanushál Török Acre Basazéseket , puskapor malmo- ságban Palaestinában.
kat, réz hámorokat, 'sa't. Tüermosello , erös vs Leon KiUagy Szebenben tartatik az
rálys. Spanyol orsz. hol
Erdélyi Szászok nemzeti Douro , 's Tormes két foArchivuma.
Erdélyi Fô
lyók öszve jönnek.
Kommandónak , katonai Fö Ylermsdorf, Schafgotschi GrófTorvény széknek , Kir. Fö
hoz tartozandó faluSiléziáb.
Comissariusságnak,K.Kinc8Hirschbergi kerül. KynasTár - Mesternek , 's a' nem
testovében, 1290 1. jeles feegyesült Püspöknek lakó,
jéritokkel. Kobált gödrökés a* Szász nemzeti Unikel, egy kastéllyal,'s könyvversitásnak 's Nagy Szebeni
házzal , fegyver , 's rajzoSzéknek gyülés helye. Itt " lások gyüjteményével.
egy német újság adattatik Mennsdorf , falu Siléziában.
ki , vagyon két könyvLandshut Bolkenhaini ke
nyomtató , 's két köny város
rül. Grüssaui klastromhoz
mühely is , és 3 vásár tar
tartozandó , 1280 1. és ketatik. Megyeshez közel , 's
ményitô fabrikával.
Bécstol 113 mfre fekszik. A' Dermsdorf , falu Cseh orsz.
Nagy Szebeni Szék Sedes
Königgrätzi kerül. Brauna»
Cibinensis Szék Erdély Orui S. Benedek szerzetének
szág Szászok Tartom.ban
apátságához tartozandó 216
29 \fi mfd. a' nagys. mellyet
h. len , 's gyapjú szovo székekkel.
északra alsó Fejér Várm.
napkeletre Ujegyházi Szék, Uersmdorf , falu Szász - Erca
délfelé Oláh Orsz. határos •hegyek kerül. Frauensteuife

hívatalban no h.7201. niész
kô gödrökkel.
Yítrnád , Hernáth , Kuhnert ,
Kundert , fó Magyar orsz.
melly a' Kárpát bérczeiben
Sepes Vármegyénelt Királyhegy' neviï berczébol ered,
Iglót és Kasáát nedvesítvén Gölnitzet > Szekosovot
és Sviniczet *s Torissát ,
felvévén Köröm alatt Tiszába ömlik.
Hemani , vs Biscaya Spanyol
Tart. gyümölcs termesztéssel.
,
Hernosand , (62O 38' E. Sz.
,3.5° 27' K. H.) Angermannland Svéd Tartom. fö vsa ,
Hernon szigetén , melly
egy híd által a' száraz folddel öszve vagyon kapc.solva, a'Bothni tenger öbölbe
való Angermann folyónak
torkolatjánál , helyesen épült vs Ország-Helytartónak, 's egy Püspöknek 1аkó helye , jó rév parttal , fö
oskolával , 3700 1. kik mesterségekbol , bo halászatból, hajókázásból , 's igen
jeles , itt készített vászonnak kereskedésébôl élnek
Hernskraetschcn , utolsó falu
Cseh Orsz. Leutmeritzi keriil. Szász Ország felé, Albis
mellett , határ vámházzal,
fa portékáknak lerakodó
helyek , mellyek Albison
Szász Orsz.ba vitetnek.
Hernyakova , vagy Hernyakowa Zella , Oiáh falu Temesvár Várm. Lippai jár.
banRékáshoz г óra Oláh lak.
kik szölö mivelésbôl, méh,'s
marha tenyészetbol élnek ,
vagyon itt egy nem egyesült görög plébánia tempi,
erdökkel körül vétetett. F.
U. a* Kir. Kamara.
'Herrenberg, vs a' Würtembergi
Királysáeban , Rothenburgi
kerül. Tübingen meMett,
18,50 i. egy kastéllyal.

Herren - Grund , tótúl Spana»
Dolina, hegyen épült helyfcég Zólyom Várm. Besztercze Bányától nem messze »
vagyon itt egy nevezetes
réz bánya , gazdag gálicz
viz , melly több mint 20
szobába fo'lyik. Gálicz rézböl tobákos pikszis , ivópoharak , nap-órák , 's más
csekélységek
készítetnek.
Az 1.384 lak. mind bányászók
's bányabélí ítéloszék alatt
vannak kat. pléb. HerrenAausen 31 házbó'l alió
falu Hannovera» mellett,
egy mulato kastéllyal , '9
jeles kerttel,melly ben szok5
kút vagyon , ennek erös
súgárja i2olábnyi magas.
Htrrentuis , kit vs eggy. -Belgiom
Orsz.
Brabanczia
tart.
Hermhuth , Atyafiság kozségnek fö helye az úgy nevezet
Herrnhut valtás bélieknek
felsö Luzátziában, Zittau,
's Lobau között 1722-ben
építtetett , midÖn a' Cseh ,
's MorvaAtyafiak Hut hegytÖl Zinzendorf Gróf.hoz tartozandó Berthelsdorf falunak földjere jöttek , melly
azután vs lett. 94 h 1200 f.
Vagyon itt egy temploro ,
portékák letevése , egy patika , több jeles mestereinberekkel az idevaló fabrikánál , 's kézmív portékák,
ugymint vászon , karton ,
spanyol-viasz , kés , aczél,
szijártó , 's czipö munkák
nagy becsben tartatnak.
Herr ¡itt (nagy) falu Austriai
Siléziában Troppaui kerül.
Troppaui Herczegségben ,
egy jeles kastéllyal , urod^ími fö hivatallal , egy
kath. plébániával , 's osko
lával , 142 h. 880 1. kik németül beszéllenek, és fáczányos kerttel. Nagysága 2506
hold ezántófold / 267 hold
lege»

- *л legeléere seolgálo kertekkel,
nevezeteè, #
940 hold erdôséggel.
Rermue , Jóniában , PhocaeáHiriniones , e' név alatt esnál a' tengerbe szakadó fomértettek a' Hermundur
lyó viz.
Cattus , Chemskus , és Sve- Hernicujoi , északra Marsusofc
vus népek Germaniában ,
és Aegnusok , tobbnyir»
Svevusoknak pedig nevez- Volscusok szomszédi voltanak Latiumban Itaiiában
tettek a' Semnon Quadu» ,
Mansingus, Burius , Osus, Б' Dionysius Halictanúsága szerént hatalrrias , és
és Lygius nemzetségek.
harczra termett nemzetség
germon, Chermon , hegy az
elöször magán uralkodott^
északi határon , Libanus
utóbb Latiummal eggyemellett délre ; ennek egy
része szüntelen havakkal sittetett , köves Tart.baa
»öperzik Bir. 3,3. Jos. 11,17. lakott. Fñ rsok volt AnagJordánon innen is Prolema- nia és Ferentium.
istól északra 100 stadium- Herodium , jeles helység Plinyi magas _ hegy
Her- nius tanúsága szerént Jumon nevet viselt. Ez mész- daeában , azon nevü kerülettel , Jer u sálembol 6o sta
koves ; Tábor hegve mel
lett ifi délre volt illy nevü dium. Egy dombon vala
egy kastély , melly e' völgyhegy.
Цвгтшрош , Magna Merruríi ben feküdt,és szépen épült
Ci vi tas, azon nevü Nomos vst oltalmazta. Herodium
fö vsa kozép Aegyptusban nevü , Herodestßl építtenyúgot felöl Nilustól tá- tett vár volt Palaestina
vulra t Ibintól 24 Oxirinahatárán is, az Arabiai hegy-'
hustól 54 mfdnyire. Itt а*
8¿gen.
Kynokephalus (kutya fejü Keroopoiis , Heroum Civitas,
forma majom tiszteltetett.
azon nevü Nomos fö vsa
Mostani nevé Aschmuncin. al. Aegyptus keleti részében. Arsinoe vstól nein
Volt kis Hermopolis is a'
nyúgoti alsó Aegyptusban. raessze ; itt folytak PtoloHermopolitana , Phylake , erös macus , és Trajáh Cs. rsakastély ugyan ott Nilus tornáji ; eddig ment Josef*
nyugoti partján Thebaia' Atyjának eleibe. Pethom ,
partján ; vám hely volt , Pithom , Pathumnos nevet
mellyet a' felsft Aegyptusbóí is viselt arért ; Haimos névvel is jegyezt.etett , mive^
Thebaitba útazók fizèttenek portékáiktól.
itt ônié Typhon vérét a*
Mtrmunduroi , hajdan Saale és mennyköt. agyon üttetvén.
Elbe vizek küztt szinte Herrnales , Austriában En»
alatt való Tart. Bérsi erdó
Moenusig elterjedtek Ger
jttaniában i utóbb egész
alatt lévô fertályban a*
Dunáig hatottanak. Jobb
Bécsi linean kivül , Ais fofelöl a' Marcomannokkal , lyócskánál egy kath. plébalról a' Nariskusokkal.
bánia templom. Angol ApáSaale körül a' Cattusokkal,
tzák к last. Becsiektöl naElben tul a' Semnonekkel gyon meglátogatott kálvávoltak határosok.
Több ria heggyel , bagaría bör,
kissebb nemzetségekbôl p.
's plajbász fabrikával 130 ht
o. Cennueokból , 's a' t. ál- Herrnbreitungen , mvs 's f&
lottak. Vibillius Kirilyok helye hason nevü kaot, щ*
иüb. ь£х. II, в &я«
g»

volt Werra Westfáliai oszt.
Eschwege kerül. hatáxeza ,
. Eschwege kerül. Weira nagysága 32 48/100 □ mfd.
mellett egy kastéllyal , mellyen 9.3,353 emb. lakik
melly ennekelôtte S. Benejobbára reform, de még is.
dek szerzetének Apátursá- eok zsidók,'s luth. ; vagyon
■ ga vala.
ezen kerül. 9 vs 4 mvs 274
Herrnrieden , kis vs Bajororsz.
falu , mellyek ai kant. es
Rezat kerül. Altmühl mel1105 kôzségekre voltak fellett 160 h. egy kastéllyal, . aeztva. Fft vároea
4s egy feiéritéssel. Ország Hersfeld , Fuldának bal partítéloszéknek lakó helye.
ián , melly a' vs felett
Herrnsheim , vs ennekelôtte Hannt , úgvmint a1 vson
Donnersberg Francz. oszt. keresztM folyó Geisz vizet is
1000 l*
; ■
i magába veszi,rajta egy ko
Herrnstadt, vs Siléziában Wohhid vagyon. A* vs régi 's
laui kerül. Bartsch mellett jeles, 4 réf. tempi, egy fö
249 h. 1490 1. posztó , paoskoíával , 1 özvegyek hámut, 's pántlika fabrikázával, János kapuja mellet
val.
,
ispotállyal, 617 h, 1 4020 1.
Hersbruck , kis vs Bajor oriz.
kik mestersegek'böl élnek,
Rezat kerül. Pregnitz melkiváltképen sok rázsa kélett 1500 1. nagy komló
ezitök lakják, egy kézmívtermesztéssel, 's serfôzéssel , ' vela 16 Octob. vásár alkalOrszág itéloszéknek , 's
matosságával az úgy neve. számtartóságnak lakó hezétt Lullus innep tartatik.
lye.
Hersiberg , kis vs, 's kastély
Hersek , 1. Herzegowina.
.. Westfália Herczegségben.
Hersfeld ,Herczegség alsó Has- Herstelle, falu Weser mellett
azia, Thüringia, '» Fulda; Beverungen kant. Höxteri
Herczegség között , melly
kerül. a' volt Westfáliában ,
regenten ieles Apáturság
Fulda oszt. puszta hegyen
- .volt , melly a* Westfáliai
épült kastéllyal,melly nagy
. békekotésbe 1648 világivá Károlytól nyerte nevét, a'
. téttetett. A' Hessencasseli ki itt táborozott, 979-ben,
i háznak mint Herczegség vagyon egy Minorita klastadatott által , nagysága 8
roma.
; ¡
3/40mfd 1 vssal, 78 faluv. 36 Hertford , Grófság Angliában ,
- .:: majors. 1 kastéllyal, 1627Û 1. mellyet ész. Cambridge,
» Werra oszt. része volt West- 's Bedford, napnyúgotrói
fáliában. Innét vette
Bedford , 's Buckingham
Hersfeld , kerület a' nevét > dél felé Middlesex , napkemelly egész Hersfeld Herletröl Essex határozz ; «7 □
czegsegböl, Schwalm jobb
mfd. nagys. 18 vst, 120 Ekkl.
részén fekvö Ziegenhayni
18172 h. 97580 L számlál;
ré«zbôl,alsô Hasziának egy északi hegyes tájékban'sharészéból , más több dará- tárjában mész kö , 's puska
bokbol áll ; napnyúgotrói kovák találtatnak , sok fo. Marburg kerül. meílytol lyók erednek itt. Fbldének
Schwalm által választatik , nem legjobb mivolta mel
det felé Fulda Herczegség 's
lett, a' foldmivelés még is
Hasziai nagy Herczegség,
virágzik. Kézmívei csekékeletröl
Herczegi Szász
lyek, levegöje igen egésséTartományok ,
északról
ges. Fñ 's legnevezeteeebb
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íolyóji : Lea , Stört , '* Ivel. fonást , több szinü máteFö vsa
ria. szóvést , és a' csipke
Hertford, 3400. 1. Lea fó melcsinálást igen ûzik.
fett igen kellemetes völgy- Herzberg , Ilefeld m eil et t lévo
ben a tempi. 1 ezabad os- hegy, Neuatadti kant. Nordkolával , búzával, 's malá- hauseni kerül. Harz oszt*
tával kereskedik.
a' volt "Westfália Kir. HarzHer//^*/» , falu Badeni Nagy hoz tartozik ; 633 lábnyira
Herczegs.ben,Wieeeni kerül. Ilefeld felett.
194 h. 370 1. vas bányával. Herzegowina , Hersek TartoHertnek , tóth falu
Sáros mány Daímatziában , naVármegy- Szekcsöi jár.ban gyobb része Bosniához tarBartfától 1 1/2 ora, Tiszán tozando igen durvahegyekinnét F. U. G. Forgácsnak
kel , de termékeny vblszép kastélyával , kertjégyekkel, 's lapáiyságokkat
vel , 's erdövel. A' lakosok bir , Horváth lakosokkal.
sok sindelt készílenek. Itt Fö vsa Plewglie.
a' hamuzsir
summásan Berzhausen , falu Waldeckí
égettetik. Ezen helytöl az
Herczegségben Eder melegész Grófság neveztetik.
lett , arany mosással.
Herttegany , Herczegi falu Herzhorn, urodaloin 's TiszOláh falu Erdélyben Za- tartóság kis Rheine fónál ,
ránd Vármegyében Bródi , Stormarn Tartom. Holzáker.ber Szelistie mellett ,
tziában. Glückstadtól másбога F.U.Naláozi fam. arany
fél mértfoldnyire.
érrel , ezüst bányával , 's Herzmanmieztetz , vs Cseh Ortul pléh.val.
szágb. Chrudimi kerül. 368
Hervé , vs Ourthe Francz. oszt.
h. 1570 1. nevezetes Spork
40.0 h. 2190 1. Itt legjobb
Gróf'nak honnja.
Limburgi sajtok készítet- Herzogau , falu Bajor Orsz.
nek.
Main kerül. 47 h. 290 1.
Herxheim, vs ennekelötte az
üveg hutával, melly tükór
alsó Bajna Francz. Orsz. üveget, 's festett üveg gor
most Burkus Orsz. tarto- lyóbisokat készit.
zandó, 328 h. 2160 1.
Herzogenaurach, vs Bajor Orsz^
Herzberg , Iiis ve Burkus Orsz. Rezat kerül. Aurach melWittenbergi kerül. fekete lett *oo h. egy kastéllyal ,
Elsternek eggyik szigetjén
egy ispitállyal, gyapjú fab307 h. 1600 1. hüvelyes vete- rikával, gabona, komló,'s
ményekkel, gyapjú, 's posz- dohány termesztéssel , ha
to kereskedéssel, salétrom
lászattal.
fózéssel.
л • ■
Herzogenburg , mvs 'e Intézet,
Herzberg, (.51 0 39' 26" É. Sz.)
melly S. Agóston szerzemvs 's fö hely hasonló ne- tes Kanonokokhoz tartozik;
vü kant. Harz oszt. Ostero- Austriának Ens alatt való
dé kerül. Sieber mellett tart. Bécsi erdo felett való
Westfáliában 1 kastéllyal, 1
fertályáb. Trasen nyúgoti
majorsággal, 1 tempi. 357 partján , Ország ítéloszékh. 2800 1. nagy fegyver fab- kel, egy plébániával , 166
rikával, melly .500 embert h. az ide való tájék igen
f<)gl(ilatoskodtat egy vas há- jó gabona folddel bir.
morral , 's egy papiros ma- Herzogenbusch ,
Hertogen1.0 m mal. Lakosi a' pamut Jbosch, Im Bosch , Bois le.
- за *
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Dut,, Sïtva Ducis, (510 41' Cera» ellenében. fekvo Gor34" É. Sz. «2° 58' Vf" K. H.) gades szigeteken túl feküdRajna torkolat Francz. né- tenek nyugoti Afrikában.
hai oszt.nakfo vsa. mester- Heitel, folyó a' volt Westfália Kir. Bielefeld kerül.
seges folyók ájtal , áltha
ered, Versmold kant. és Ein»
iított völgyben Dommel ,
mellett Emsbe ömlik.
's Aa oszvé f'olyásánál, mel
lyek öszve kapcsolások u- Hessen , Hasstia , Római bi~
rodalomnak felsö Rajnai
tán Diest nevet nyernek ,
^ól megvagyon erösitve , 'a részében , i fö részekbol
állott : alsó Hassziából jobegészlen viz alá tétethetik,
15 tempi. 3773 h. 133,50 1. bára Werr;» folyó , Fulda, '*
A' vsház , 's Sz. János tem- Eder mellett,most a' HessenCassel Országi Grófhoz tarploma ieles épületek. Vagyon itt refor. fö oskola; tozik ; déli vagy felsó
Hassziából melly egészMaiazon kivül találtatik itt
vászon , kés , tö , és kalap nig terjed , most nagy Herfabrika , pálinka égetés ,
czegségnek
czimje alatt
Hessen Darmstadti Országi
olaj , tôrés , 's csermalom,
Grófhoz tartozik. Ezen nagy
A' lakosok gabonával kereskednek. Wilhelm Gra
Herczegség 200 □ mfdet
vesand születése helye.
foglal magában .538,260 L
Mertogenrade , Rolduc, vs alsó
felsö Hasszia Herczegség
mellett 91 □ mf. 246,54$ l.
Maas Francz. oszt. 940 1.
Starkenburg 's Westfália
Herzog York Szigetje , AustHerczegségbol áll. Termérálxában Georgi kanális: так kozepén , 10 mfd. hosz- keny gabonában borban ,
«zú , igen termékeny Ana- gyümölcsben búzérban lennászra Yamsra , czúkor nád- ben , kenderben , fában ,
ra , kenyér gyümölcsre , 's szarvasmarhában , gyapa' t. né/.ve. 'A' lakosai }ó íúban , sóban , jovedélroe
termetuek , mezítelen jár- 3 ipi mill. for. hadi serege
8000 emb. mellyekböl .5000
nak.
Hesbon , Esbon , Chesbon , Si- álíttatott a' Rajnai szövetcon , Amoniták Királyának ségnek felntartására.
lakhelye , Ruben nemzet- Hessen - Homburg , Hessen
eég' foldén , hegyen épült Darmstadti háznak mellesjeles vs , Jericho általelleleg lineája , mellynek biránében , Jordántól 20 mfd.
sa 9 □ mfdet tészen , 6830
Heidin , Hédin «rös vs Calais 1. Hessen-Darmstadt Orszá
tengerzug
Frahcz. oszt.
gi Felsöseg alatt vagyon.
mócsáros helyek
között Hessen-Philippsthat 's Hessen
Canche mellett,938 h. 3790 1.
Rothenburg , mind kettó
Hesidru* , Indiában , Jemne
elébbeni Hessen - Casseli
(Joraanes) vizébe folyó viz háznak mellesleg lineáia ,
Plinius tanúsága szerént birása a' volt Westfáliai
Hyphusistól 168 mfd.
Werra oszt.ban vagyon.
Hesperia Ceras , nevet viselt Hessen , hasonló nevü KanAfrikának nyugoti foka ,
tonnak fö helye Saale oszt.
merre
Hannó
hajózása Halberstadti kerül. Fallment , mostarii Capverd stcin. tftvében i Kir. kastélmellett.
lyal 's kerttel , 2 tempi,
Mttperidet Intuitu , &' Hesperia
egy gzegények házával 1,5«

h. 1400 1. tart két vásárt.
kórüllévíTbányákbót, gy&pItt állott néha Hessen vár
jú kereskedésból , és pálina' régi Familiának lakóhekafozésból élnek. A' város
lye , mellynek jószága Re-*
alatt fekszik egy rézhuta
gensteini Grófokhoz,'s 138.3- mellyben a' 6 körül fekvoban Braunschweigi Herrózbanyákból ,
mellyek
ezeghez általtnient. E' fe- mintegy 8000 mázsával
lett fekszik az úgy nevezett nyers rezetadnak, a'nyer»
der neue Bau majorság, rez elolvasztatik, 's hetenBraunst hweigí , 's Burkusi ként 40 mark ezüst , 150 —•
vámház Leipzigi uton , 's 200 mazsa kész réz elküldea' nagy Bruchon által ve- tik. A' réa hámor.30 embert
Teto út.
fotflalatoskodtat, az ¡íe vaHet , 1. Hit. ' ,
Ió réz - baayászat régi ',
Hetény , Hosszu-Hetény , nagy már nçobenaz elsö réz göfalu Baranya Varm.ben.
drük timdöklött-k.
Fécsi jár.ban Pécsvaradtól Hattendorf, Cs. Kir. muíatá
i/4> Pécstól 2 óra. F. U. a' kerstély Bécs mellett AustriPecsi Püspökseg , 1800 íak.
ában Ens aíatt való tart.
raind kat. tul. pléb. és
az igen tïszta levegö miatfc
tempi, több metszö , és ftr- kelemetes, helybéli káplö malmokkal, 's jó szölö
lánysággal.
miveltetéssel.
Kelt/eld, Г Haidíngsfeld.
Heteroicii , egy árnyékúak , Heubach, csekély vska Wür«
így neveztetnek mérséltlett tembergi Kirs. ban Schornfoldnek lakosai , kik árdorfi ker.ben Remse eredenyokat délben, mindég a' ténél, 870 I« pamuttakácsvilágnak eggyik része felé ,
eàggal,kôzel hozzája egy
tudniillik vagy észak felé, nagy hegyen Rosenstein
vagy mindég délfelé vetik. kastély fekszik.
Hcthárt , Siebenlinden mvs Heubach , (kis) v. Haidbach*
Sáros Várm. az Eszalti jámvs Main mellett Badení
rásban , fekszik kies he- nagy Herczs.ben Main '»
lyen , számlál 990 kat. Iak. Tauber keriil Hercz.LöwenF. U. a' Nemes Cserneki stein Wertheimnek közönDesseöffy Familia , melly- ségee lakóhelye ; fával kenök lakja ékesiti , van is- reskedik.
pitálya, jó termo földe , és Heubach; (nagy) 'az elöbenielég erdeje , serháza , és
nek irányában Aschaifennépes Országos vásárjai.
burg Herczs.ben 1150 I.
Hét-Pogoddk , 1. Maweliewa- Heüberg , jetea hegy Würtemnom.
bergi Kirs.ban RotyveilmelHetruria, 1. Toskana.
lett fold sülyedéssel.
Hetlingen , nemes vs , 's kas- Hmkelum , vska Maas torkolat
tély Alb mellett, Lancharti
ennekelötte francz¿ oszt,
fónál. Hohenzollern Sigma- most eggy. Belgiom orsz,
ringeni Herczs.ben 570 I.
Merwe mellett 500 1.
Hettttädt, békeritett vs, 'sha- Htuscheuer , (50o 28' 25" E. Sz.
sonló nevü kantonnak fo- Glatz Grófs.ban legnagyobb
helye a* volt Vestf. Kírs. hegy 2900 lábnyi magasabb
tale oszt. Halle ker. Wip^
Wipv a' tentrer
Saale
tenger szinénél.
szinenel. LegmaLegm«
per mellett. 48,5 h. 2680 U gasabb tetején vagyon egykikkoaeU'ekvü.rezhutákból* köszikla теЦуге 7, grádi*

eson, 's з Ms hídakon menni
bell, honnét az egész Grófságot meg lehet látni.
Heusden, (,510 44' 4" É. Sz. 22o
48' 8" K.. H.) igen erös vs
ennekelötte Rajna torkolat
Francz. oszt. Maastól лет
messze , ezzel egy ôrvény
által öszve vagyon kapcsolva , mellyen által másképen maga a' viz folyását
vette. 600 h. 1640 1.
TUtusienstein , Gróf Schönborni Urodalom, Isenburgi Herczegségben.
Heves Vármegye , Comitatus
Hevesiensis, Magyar orsz.
ban innensö ker.ben. Az egyesult Heves
és külsö
Szolnok Várm. fekszik a' Tiszán innen való ker ben, noha a' régi Szolnoki megye
a'Tiszán túl nyúlik el meszízére. Hossza Szolnokkal egyetemben több mint 16
szélessége 5 mfdekre terjsd.
Az' aleó csúccsa Csépa nevü
puszta a' szélességnek 46o
48' érdekli, és a' felsö csúcsesa a' Szederkényi puszta
mát a' 48-dik grádicson felül a' 6-dik minutumig nyulik-fel 120 és 7/10 ,Q mfdet
foglal magában. Esz.ra Gömör, Nógrád, Borsod, keletre ismét Borsod , Szabolcs , és a' Nagy Kunság ,
délre Békes, nyug.ra Pest,
a' Jázság , és Nógrád Vármegy ék határozzák. A' felsö
része a' Várm.nek egészen
hegyes , az allya , melly a'
Tiszának , és a' jász vidéknek nyúlik igen róna. Hegyei között elsö nevezetet
érdemei a' Mátra, melly-1
nek magasra fel-nyúló berczeit a' tölgyek árnyasetétíti. Legmagasabb pontja
ezen hegyek lánczának az
úgy nevezettKékes , a'-Sári hegy, a' Parádi magasok
'* a' t. Ezen hegyek között

számos mulato kastélyaikat , a' vagy vedjekre szolgáló váraikat helyhesztettékôseink, mellyekneh mohosodott falai már ma düledékekb. hevernek. Igy Bene1, Sírok, és a' meredek
Szarvas-kö erös menedéki
némelly Nagyainknak az
idök visszontagságábanmár
ma csupán kevés falakban
tartják fel neveket, melly eket a'késobbi maradéknak
megkéméllett a'másképellenséges idö.— Foiyóji a' két
egyesültt Várm.nek Tisza ,
Körös , Borettyó , Tarna ,
Zagyva, és Eger, az utolsó
nona csekély , mind az ál
tal az essozés , vagy hó olvadás idejében káros özönnel háborgatja magát is a*
Megye fö várasat — Tavai
között a' Siroki , mélységéröl nevezetes , emlékezetet
érdemei a'Varsányi mocsáris Devaványa alatt. Savanyu vizének forrási között
a' Parádi dicsértetik. Lakosi Hevesnek Magyarok , és
nehány Németek , hasznos
foglalatosságok a' szölö mivclés Egern ek vidékén. A.'
legjobb borokat az Egeden
szürik az Egriek , és ízére
igen egyenlö a' Bourgognei
borral, továbbá a' marha
tartas a' Tisza járásnak kiterjedett pusztâjin , a' dohany termesztés Vespeléthnek , Debrönek' határain.
Négy járásra osztatik He
ves Vármegye, úgymint a'
Gyöngyösi , Tarnai , Tisza
melléki és Mátra járásokra.
Egy érséki vson kivül a'
melly Eger, 1 5 mvsokat fog
lal magában , 129 helységeket, és .105 pusztákat a'
legcsekélyebbeket is ide
számlálván. Lakosinak s/.áma 2i(5358j ezek közül egyedül kath. 162896 vannak;
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A' Protestánsok pedig ,51 1.5З Heydan , helység York Angol
kik közül egy két száz e- • Grit's, kis révparttal kevée
vang. kivévén a' többi retengeri kereskedéseel.
forraatus. A' Görögök 728 , Hejrerten , Elze Kant, helys,
a' Zsidók 1576 vannak , а*
Hildesheimí ker. Ocker oszt.
katholikusok tartoznak az . a' volt Vestfália ker. egy
Egri Érseki Megyéhez , nésóbányával, melly Brabecíc
melly részeit kivévén, nielGrófhoz tartozandó , eszt.
lyek a' Váczi megyéhez taráltal mintegy 10000 Hiratetoznak. Portájinak száma neket ád, 83 h. 670 1.
126 Egerben4 magában 13 Heymnuth , 1. Aimouth.
mind öszve 139. Fö,vsa Eger. Heysand , 1. Ouessant.
Heve* , (47° 36' 8" E. Sz. 37O Heyet ob den Berg , vs Nethft
58' 6" K. H.) mvs a' most
mellett eggy. Belgiom orsz*
nevezeltVárm.be,n mellyBá6,530 1.
ró Orcy, 's másfoldes urak- Hhadesi , megtelepédett Arab-<
hoz tartozandó vagyon itt soknak második rendje ,
Pléb. 's k&th. tempi, azonmelly vsokban lakik,mesterJdvül egy s/.ép urodalrni la- ségeket , 's némelly erómiv*
kóház , lovagló oskola, mé- béíi munkakat üznek> Benesudvar , melly Haller
duinusok által igen meg->
Grófhoz tartozandó.
vannak vetve.
Hevit , Hogyiz , magyar oláh Hhawisa , 1. Ahwas.
faluErdély orsz. FejérVárm. Hiamen, v. Emouy, szig. Fö»
Oltfolyónál,2 ¡elesforrások- tkien Chinai tart.hoz igen
kal,mellyeknek egyikelágy
közel egy révparttal, melly
meleg , másika pedigarany
A* mint mondják 1000 hajókútnak mondatik , mivel
kat foglalhat. Chinai öriaranyt tart magában.
zeLtel, melly 7000 emb. áll.
Hexham , vs Northumberland Hibe , Ibis, al. jÉgyptus keleti
Angol Grófs.ban^Tyne melrészénhatár, és katonai óc
lett, 3500 1. kik timársággal hely volt Polemmyer^ es
kesztyü , 's czipó fabrikákMazyker mellett. Ide ezámkal foglalatoskodnak, ezen
kivettetett Nestorius.
tajékban gazdag ólom gö- Hibbe , Geip , Geib , Gybba ,
drök találtatnak.
tót falu Liptó Várm. NapHtyde, Bor, Löwenstein-Wer- keî. jár.ban egy kath. '«
theimi vs Cseh orsz. Pilseevang.. tempi, valaha^ néni ker. nagyobb ré.sze Pa- metek lakták, hegyen épült
takokkal korül vagyon véve.
helység vala. AzutezajiBi222 h.
bükus neveket víselnek ugy
Heyde , szép helys. alsó Dit- mint: Bethlehem, Emaus ,
marsenben Meldorptól 1 ,
Jericho, Samaria, Sodoma,
Rendsburgtól pedig .5 mfdGomorrha, 140 kath. 622
nyire, melly 1773-tól fogva
evang. lak. Kir. Kameráli*
JDániai Koronához tartozik.
Hradecki urodalomhoz tarItt két ló vásárok, Nordertozandó.
ditmersennak egyik részé- Hierin, I. HuTtschm.
röl at Itéloszék tartatik.
Hiddenhausen , Bünde Kant.
Heydenfeld , mvs Würzburgi
helys. Bielefeld ker. Weser
nagy Herczs. Main mellett
oszt. a' volt Vestf. KLrs. egy
315 n. i6oo 1. bor ter-nesznemes telekkel.
tessel , 's kereskedéssel.
Hidden*te , sziget Rügen tart.
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fcyugoti részén Svéd Pomenemes fam.Tak. Magyarok»•
■'
— hosszú,
.
< de
oláhok, ref, é» ó hitüek,
rániában
3 mfd
tul. plébán.val.
legtöbb tájékokbannem szélesebb mint 1 mid 500 1. kik Hidvégn , mvs Va» Várm.ben t
Körmendi jár.ban, Rábavijobbára halászok , déli hezénél , Vasvártól i ora lak.
gye Jellennek mondatik ,
a szoros tenger Hiddensee, 's
nemes familiák, Magyarok,
kat. tulaj. pléb. vásárokkal.
Rügen közbtt Stolpe faluюак tájékában Troggnak Hietmar, tó Svéd Südermannland tart. 7 mfd hosszú , 3
mondatik.
Tttiddeuen , vs Lippe - Detmold
mfd széles , 8 П mfd nagy,
' Herczség, porczellán fabri4o réfnyire Balti tengeren.
felül fekszik , több szigekával.
Hidrg-kút , Kaltenbrunn,' mva tekkel, 's koszálokkal , ha" Vas Várm.ben, Tótságijár- iókázható, gazdag halakban Kuszinera patak melkal, de kiontése által nagy
ïett, Topolócznál , Stájer kárakat okozz , Torfyätta fó
Rakersburg (Regede} vs's hajóházható Arboga katól 3/4 óra ; az also Lendvai nális által Millar i to val ösz•urod.hoz tartozik, lak. Venve vagyon kapcsolva.
dusok , kat..tul. pléb. Hideg- Hielt, 1. Heltau.
kut nerü falu igen számos. Hiera, a' Lipari ezigeteknek
egyike, melly Vulcaniának
Bidegiég , kis Endréd , Vede1 ein, magyar falu, Sopron
is neveztetett , a* föld belVárm. fel. jár.ban Soproneö tüzei által tolódott ki;
hoz 1 3^4 óra. Nizsideri tó
itt Vulcanus tiszteltetett.
mellett, egy kath. tempi, T&ier*polii , hires vs volt Ly
mal, szép majorral , hires
dia és Phrygia köztt, Маеander vizénél , Laodicea álborral. Széchényi Ferencz
tellenében; soktempl.okkal,
Grófhoz tartozandó. Lak.
Horvátok kat,
meleg ferdökkel , es Pluto
nium névü barlanggal ,
Bidjos , Hegyes, Oláh falu Toí rontál Vármegy. T. Kanisai melly szüntelen füstölt. Era»
lítetett Sz. Páltól kol. levejár.ban Mokrintól % óra Te
mes mellett. F. U. Tajnai
lében 4, 13. — Hierapolis volt
Coelesyriában is Euphrates
fam. Az ide való oláh lak.
nyugoti partján ettôl 4
вок búzát vetnek, juh tenyészetból élnek, júh fagSchönus, Zeugmától 24 mfd
Cosroes Persiai Királytói égyúval nagy kereskedést üzpíttetett ; pamuttal is bönek.
velkedett ; innét Bambyce,
Bidvégh, Érseki falu Hont
Bambe Mabog nevet is viVárm. Ipoly mellett köfalas
hiddal , homokos , de igen selt, mostani nevé Menbigz.
termékeny földön , sok do- Ez Atargatis vagy Decreto
hányt termeszt, melly PaIstenség széke volt
lánkai dohány nevé alatt Hierassus , fó Daciában Ister
be fó viz , némellyektôl
messzére vitetik.
Bidvégh, Hidagú , (47° 4'É. Sz. Pruth, másoktól Szereth
vizének tartatik.
U° 24' 59'/ К. НО f*lu Eriély orsz. Fejérvár Várm. Hieres Arne , 1. Hyeres.
a.
Braseóhoz 3 1/2 óra Török Hiero, 1. Ferro,
fonal fabrikával, egysava- Bieromax, fó vólt Palaestinajayú viz kúttal. F. U. t»bb
ban , Gadara vsa mellett
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folyt , ée Jordánba szakadt
kel , timársagokkal, vashiA' Tiberiási tonál ; arabs
raorokkal bir. A' kereskedes«
nem jeles. Jövedelme mintneve Jarmuk.
fíierus , Hieros , Corsicának egy 100000 taller. Fö vsa
napkel. részen í'ó viz, mai Hildburghauten, Werra mellett
neve ürbó , melly Sacra ¿00 h. 2500 I. rendszerént
vagyon épitve , egy Palohelynél ered.
Uifluu, falu felsö Stájer orez. tával térséges kertekkel ,
Brucki ker. Eisenerz, 'e Al
szúp tanácsházzal, deák osten mark között igen hegyes kolával , mesterek Seminátájékban Ens melíett , mel- riumával , ée gyapjú fakrilyen által né/.ésre méltó úgy kával.
neveztetettfa gerebény épít- Hildesheim , Herczség 82'¿-t¿l
tetett. E/.en tájékban jeles
1802-ig Püspokség , melly
malom kövek találtatnak.
akkor határosvala Goslar
High Suffolk, tájék Suffolk An- birodalmi várossal,mintegy
gol tart. raellyben sok markár térités Tilsiti békeség
ha neveltetik , 's sok irós- által Burkusnak, 1807-ben
vaj készíttetik , melly AnVestfáliának
adatott ,
gliában leg jobbnak tartamelly Ocker oszt. пак egy
tik 'ssummásan Amerikába
részet tette. Most a' Hanno
vera orsz. gal kapcsoltatott
küldettetik.
öszve. Goslarral együtt 40
fíigham Ferrers, mvs Nordhampton AngolGrófs. melly
□ mfdön 9 vst , ,5 mvst 250
9 követeket küld a' Parla- falut 21 klastr. 40 korona
hivatatoka$ , 's majorságomentomba.
Higuera, vs Andaluzia Kirs.kat, 73 nemes teleket foglal , mintegy 15000 házokban Spanyol orsz. Lucar la
kal , H2074 emb. Jövedel
Majortól 8 mfdnyire.
Hijar, Ixar, (41o 17' É. Sz. 16o
me 1,0,50000 fbr, volt. Ezen
27yK.H.)vs Arragonia Spa
Herczs.töl nevét vette
nyol tart. Rio Martin mel Hildesheim kerültt, Ocker oszt»
a' volt Vestfália К ir. nevelett 4920 1.
üikarkor , nagy szerecsenek
zett Herczs.nek részébôl ,
falúja , Királynak lakóheWolfenbütteli Olsburg tiszlye Ualoífer tart.ban kôzép
tartóságból áll , mellyet
Senegambiában Afrikában.
délre Eimbeck , 's Goslar
Hikura, 1. Portendik.
ker. kel.re Goslar , 's Braun
Hilchenbach , helys. SiegBergi schweig kerületek , északra
oszt. puskapor fabrikával.
alsó Albis 's Aller oszt. nyu•Hildburghauten, vagy Sachsen gotra az utolsó 's Eimbecki
Hildburghausen , különos kerül. határozzák. Térség
Lineája Sachsen Góthai Her« nagysága 16 3/100 □ mfd.
czegeknek , kiknek birása
69664 1. jobbára kath. de
Coburg Herczs.nek egy rémégis számosak a' luth. A'
ezében 10 □ mfdön 31200 1.
vsokban zsidók is laknak.
Hennebergnek egy részébôl A' helys.eknekszáma 167, 5
% □ mfdön 1800 lak. ¿11. város , 3 mvs , mind 16
kan. 143 kozségekre vannait
Csaak déli részében termékeny, de jeles erdökkel , 's
felosztva. F6 vsa
marha tenyészettel , sok ha- Hildesheim , (5a0 9' 31" E. Sz.
-7o 35'*3"K.H.) alsóPraelakkal , mindenféle ásvásyokkalj gyapjú kézmivekfektusnak lafcóhelye , és.
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polgári itélo széknek , lafogyatékjai találtatnak
pályos völgyben fekazik In Kille, hasonló nevu kant. fo
nerste mellett merevény föl- helye a' volt Veetfaliá We
don sánczokkal körül vaser oszt. Mindeni kerül. 1920
Iak.
gyon véve , nagy ugyan de
minden rend nélkül, régi Hillebrunn , vs Gäslrikland
mód szeré.nt épült , az úi, 's Svéd tart. egésséges kutakkal.
régi vsra osztatik. nkath.
's 8luth.templ. 191 r h ill to Hillerod , lus vs Seeland Dáni1. A'káptalan tem.ban nézésai szigeten , szomszédságáré méltó rajzolatok,'s régisé
ban Friedrichsburg kasgek találtatnak » mellyek
tély vagyon.
közül Irmen oszlop is egy. Hillersdorf, (alsó),faluAustriA* zsidóknak vagyon itt l
ai Silé/.iában Troppaui Her
czegségben hasonló kerül.
Sinagogáiok, Kath. tisztségGottschdorfi urod.hoz tar^
nek, '& luth. Consistoriumtozandó, mérséklett völgy
nak lakóhelye. Azon kívül
ben egy kath. pléb.val, 's
ieles serfo/.és, fold, 's kert
oskolával, egy evang. tempi.
mivelés , marha tenyészet ,
némelly polgári mestersé- 3 örlö malmokkal , 's egy
deszka malommal , 188 h.
gek, fonállal , 's vászonnal
1040 1. kik németül beszélkereskedik. A' vson kivül
fekszik már elromlott Bar- lenek.
Hillesheim , 1. Hildesheim.
tholomaeus Intézete.
Hilesford, nagy helys. Kent Willigersberg , vs eggy. BelgiAngol tart. Methway fónál.
om orsz.ban déli Hollandia
Hilgerer , Hilgert , Neuwidi
tart. 3000 1.
Hercz.hez tartozandó falu Ylilpoltstein , Hippoltstein , vs
Nassaui Herczs.ben cserép
Bajor orsz. felsö Duna ker.
edény fabr.val, 's pipákkal.
Roth fónál egy kastéllyal
Г •»
I Z* оSolm
_ 1 11
'f
T *
" országitélo széknek,
"
Htilgersdorf,
Reiferschei1150 1.
di Grofhoïi tartozandó falu 's számtartóságrtak lakhelye.
Cseh orsz. Leutmeritzi ker. Hilsbach ,. Leiningi Hercz.hez
243 h. fonással 's szövessel.
tartozandó vs Badeni nagy
Hilgert, 1. Hilgerer.
Herczs.ben Odenwaldi' ker.
Hilla, Hella, (32" 28' 30" E..
128 h. 700 1.
Sz. ) vs Bagdad i Basaság- Hilsiarough, ujónnan épült
ban IrakArábiábanEuphrá- helys. Carikkfergus öbölnel
Irlandi Down Grófs.ban, Ul
tes jobb partján, mellyen
ster tart, musselin takácseSV 3a kis hajókból álsággal , a vs birtokosának
lo hid vezet , igen terkaetélyjával , ki már a' termékeny, kiváltképen pálmészettol is szép. tájékot
mafákkal megtöltött lamég jobban ékesíteni ipar! pályságban 10— ícoooL Itt
fel porceellán edény, gyapjú
kodik.
övek, selyem, patyoíat, íó Hilsborou%h , New-Hampshire
kantár kéezittetik, ezomészak-Amerikai szabad tart.
szédségában Babil falu mel
ban Merrimack Grófság*
lett régi Babylonnak manyugoti részén 68 □ mfdnyi
térségén 32870 1. hegyes, de
radékja, vagy jobban omladványa Bagdad felé pedís
)ól miveltetik. Föhelye Aranagy 's jeles Seleucia,
heest.
Ktesiphpn vsoknak némelly Hilsborough , északi Carolina
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eszak-Amerikai szabad tart. után alsó Albîs Vestfáliai
ban fö vs, Neusz folyónál 8o
oszt. mintegy 3 mfd hosszú,
lamiliával, egy fft oskolá1 i/¿ mfd széles. A' lak.ok
val , kormányozó széknek
foldet mivelnek, rnarhát,
lakóhelye.
,
's méheket nevelnek , nagy
Hilversum , falu, 410 h. 3410
turfa kereskedést visznek ,
1. kikposztó, 's gyapjú ma- végbe Stade 's Hamburgba.
tériát készicenek, egyesült Himmelstadt , falu Würzburgi
Belgiomhoz
tartozandó ,
nagy Hercz. Main mellett
déli Hollandia tart.ában.
141 h. 700 1. kik között 30
Hilzholmen , 3 kis Dániai szizeidók vannak , szölö mi.getek Jütlandban halászatveléssel.
tal.
Himmelstiidt , Brandenburgi uj
Rimberg, szabad mvs AustriMarkban majd legjelesebb
ában Ens alatt való tart.
hivatal, több mint 20 faluBécsi Erdö alatt való ferkat foglal magában , több
tályban egy kath. Pléb.
pusztaságakkaí. Vagyon itt
tempi. karton szövö kézmivegy mènes, üveg huták , 's
vel , 121 h.
bádoghámorok.
Mimera, két fó Sicilia szige- Himmelsthür , falu a* volt Vesttében, mellyek Nebrodi hefália Kir. Ocker oszt, Hilgyekböl eredvén egyik ész. desheimtól i/ií órányira,igen
másik dél felé foly , és most
kellemetes tájékban, viaszFiume di Termini , és Fiufehéritéssel.
me di Salso nevet visel. Itt Hims , Hems, (valaha Emesa)
balról volt hires Himera nevs Tarablüsi Asiai Basaságvü vs is, melly a'Zanelaeban selyemmel kereskedik..
usoktól építtetett, a' Car- Hindelang , mvs Bajor orsz. Ill
thagobéliektôl pedigelpuszker. 1900 I. só rakodó hátíttatott.
Kokka.l 's ménessel.
»
Himmelberg, Lodroni Grófhoz Himlelbank , hely Helveczia
tartozandó urod. 's falu Ka- Bern kant. Zollikofen orrinthiában Feistritz forraszág itéloszékben két kassánál , egy kastéllyal, sok téllyal, két koporsóko miatt
kasza kovácsággal.
jeles mellyck Nael, v. Nahl
Himmelkorn, kastély Bajor orsz» kép faragó által készíttetMain ker. Igen kellemetes
tek pléb. tempi. ban állanak.
tájékban fekszik febérMain Hindelopen , Friesland tart,
mellett, sok szép épülete- Zuyd tenger mellett, egy
ket foglal magában. A* né- révpartal,, 1500 1. kik jobhai Cisztercziták apátza bára halászatból 's hajócsiIdastromnak tempi. ában e- nálásból élnek , mostegyelébbeni Bayreuthi Mark suit Belgiomi Kirs.hoz tarGrófoknak teraetó helye tozandó.
vala.
Windenburg , ( 510 44'4i"E.Sz.
Himmelpfort , Burkus kir. kas26o 49' 6" K. H. ) Asseburg
téiy , 's hivatal Ucker Mark- familiának nemes telekje
ban Lychentöl , nem messze egy hegyen Brekel kant.
igen nagy tónál , mellyen
Fulda oszt.a* voltVestfál.Kir.
által Havel mégyen , Mek- Hindostán, Hindus, 1. Ost India.
lenburgSterlitzihatárokon. Hindu hegyei, 1. Soleiman.
Himmelpforten, hivatal 's falu Hingang, nagy vsChensitart.
elébbeni Brémai Herczs. a/.
ban , China birodalomban ,,

Asiábaii»
Hingoa , £8 váro* Fot - bien
tart.ban , China bir.ban ,
Asiában.
Hinkley , helys. Leicester Angol Grófs. egy dombocskán
9000 1. kik gorombább harisnyákat készittenek, 's azért igen gazdagok.
Hinojosa, (38o 28'É. Sz. цо
35' K. H.j nemes vs Cordo
va Spanyol tart. 4000 I.
gorombább posztó fabr.val,
melly csuklyás Barátruhához szükséges.
Hinsberg t 1. Heinsberg.
Hinternach , falu ennekelôtte
Szász Kirs.hoz tartozó Henliebergi részben mellyet
Burkus Királynak engedett. Schleusingentöl egy
órányirá, ¿6 h. 300 1. szeg kovácssággal, bádoghámorral,
bor kereskedéssel.
Hintersee , tó Bajor orsz. Saltachi kerül. mintegy \f<t
órány» hosszú 1/4 órányi
széles , pisztránggal 's lazacczal gazdag.
"Hintersi'nnu)aid , 1. Cseh Zinnwalde.
Hinzuan , 1. Anjuan.
Hio , kis vs Wetter tó mellett
nyugoti Gothlandban Svéd
orsz. lakoeai hal , kiváltképen lazaez fogasból élnek.
Hiôrring, kis keresdô vs északi
JütlandbanDániában, melly
Aalborg intézethez tartozandó.
"Hipolstein , mvs Bafor orsz.
Rezat kerül. 54 h. nagy juh
tenyészettel.
fLippokrene , ama forrás Heli
con hegyén Boeotiában »
mellyet Pegasus patkójivaí
rugott ki ; azon nevü fortás volt Argolisban is Ttö. zen mellett.
Hippo* , vs Idumaeában a'Tiberiasi tó mellett 30 stadi
um j tole aeveztetett el é*

Hippene kerûlet. Illy nevû
hegy is volt a' Sz. 38o 30'
Sz. 3a? o' alatt Palaestinában.
Hippus , fó Cholcisban Tarsuras vizétol 1.50 stadium.
Hirschau, ve Bajor orsz¿ Regeni ker. igy h. 900 1. szomsrzédeágában egészlen áltailátható igen veres S7arv, 'л
tüz kövek találtatnak, melIyeket igen ezépen pallérozni.
Hirschau , Hirsau , falu Wur
temberg Kirs.ban Calwkerül. Nagold mellett , Calwtól nem messze, 520 1. kanál kovácssággal, szattyán
fabr.val. Méllete S. Benedek
szerzetének klastroma vala,
melly késobben herezegi
klastrom oskolára változtatott, de 1692-ben Fran»
cziák által felgyúitattatott.
Itt Trithemius János (1516)
Chronicon Hirsangiense ne
vü munkájat irta.
Hirschbad , fördo Würtembergi Kirs.ban Stutgard mel
lett , mellyben üstbe melegitet viz , résszerént vitetik a' szobákba, résszerént
csatornák által a' fordo kádakba bocsájtatik , nem
messze tôle Berg falunál Neckárnak két karjai között,
savanyú viz kút ered, melly
ide '* tova elvittetik. ,
Hirschberg , (50o 55/ 4*" E-Sz.
33° ib' K. H.) iól épült néÍ>es vs Jauer Herczi.ben Siéziában , hol Bober , 's Za
cke fók öszve jönnek. 1046
lábnyira a' keleti tenger szine felett, 904 h. 6250 1. A*
pléb. tempi, katolikusokhoz
az oskola pedig , melly nevezetes a' lutheránusokhoz
tartozandó. Nézést érdemlök a' kertek , 's fehéritôk ,
mellyeken vásznot, patyolatot, melly épen csak Siléaiában keszittetik, 's más

fêle a~szonyi munkákat fe- Шглогна , -Chereowa те Bubhéritenek,'s ezekkelnagyon gáriáhan Duna mellett.
hereskednek. Jó eszt.kben a' YÜrtberg, 1. Hirschberg,
kévitel 3 milliom, leg ros- Rirzholmen, három kis Dániai
«zabbakb. pedig i mili, tal- exígetele Fladstrandtól egy
lérokat hoz bé. Vannak itt mfdnyire Cattegátban laposztó , papiros 'e harisnya kosai félszeguszót ,
más
fabrikák, кarton , 'svászon
halakat fogdosnak, Kopennyomtarással. Hirschberg hágát , 's az egész tartoBreslau után legnevezete
mányt vélek eltartják.
•ebb város Siléziában ; egy "Uhingen , Hing, Svéd szigcfc
mfdnyire a' vstól vagynak
Göthaelfwa fónak béfolyá-»
azon kiresS'. haí'gotsc hi egés- sánál Westgothlandtartom.
■éges fördök , Warmbrurm
Gothenburg vsnak irányámellett , 1. Warmbrunn.
Ьап,з Svédmfdnyi hosszú»
Ui'scnóerg , HirZberg, vs Vest's egy mfdnyi széles.
fáliai Hercz. 112 h. 790 1.
lAUpalit t Colonia Romulensiâ,
T&inchbeig, kis vs Saale fó- régi 's hires kereskedö v»
viz mellett, ReuszEbersdorf Hispaniában Bactis vize
Grófhoz tartozandó 1 68 h.
jobb partján.
Torténetii;
1440 1. pamut
bör fabrimegirta Hirtius; mostani
kával.
neve Sevilla.
Hirtchberg , vs 248 h. 1400 1. Hispania , Spania, Iberia, HeCseh orsz. Bunzlaui kerül. «paria ultima, Celtiberia,
Leutmeritzi ker.nek határneveket visel azon föld resz
ján, sok hegyek között,nae
Európában, melly kelletre
tó mellett egy kath. pli
a' Gadesi tengeröböl, vagy
val , iepitállyal , kart on 'в Fretum Herculeum , ész.ra
más fabrikákkal.
a' Cantabri tenger , és PiViirschbronn , falu , Oettingen
reneus bérezek által elváHerczs. felsô Duna kerül.
lasztatott Gallia , ny.ra pe
Bajor orsz. ezép kastéllyal.
dig az Atlantikum tengep
ViirscJifeld , kis vs felsö Luzá- között kiterjedt. Augustus
tziában egy mfdnyire ZitСв. idejében Róma építtetautól Neisze mellett. 1300
tése után ,5,56 eszt.hen a*
1. len takácssággal.
Rómaiktól meg hódoltaWrtchfeid, 1. Hersfeld.
tott ; és citerior és ulterior
Wirtchholm, Dániai Királynak
részekre osztatott ; a* túlsómulato kastélya, Kopenhának pedig egyik feleBactica» másik Lusitania nevefc
gától 3 mfdnyire Sunde felé
Seeland megyében bol a'
visel ; az innensft TarracoJneg holt Sophia Magdolna nensis Hispániának is neDániai Kiralyné mulatni
veztetett. Constantinus Cs.
ezokott. Az udvari kert épüalatt hét tart.okra oszta-letivel eggyütt igen szép ,
tott : u. m. Lusitania, Galegy hivatal tôle veszi nelaecia, Tarraconensis, Carvét , mellette igen rendbe
thaginensis , Baetiça , Beleari szigetek , és Tingitána,
»zedett vska épittetett.
Hirjchhorn , kis vs 's erös kasmelly Afrikában feküdts
tély Neckar mellett StarLusitania lakosi voltak t a'
kenburg Hercz. Heidelberga Lusitanus , Velton , Celtifelett 210 h. 1270 L
cus, nemzetségek; BaeticáBirson , I. Hérisson.
ban laktanak a' Baeturiaiafc
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Turfletanüsok, Turdulusok,
vásárok tartatnak.
Bastulus Poenusok , éf Bas- Hitting, vagy Mariahitzing ,
templ.mos falu's jószágEnstitánusok. Tarraconensisalatt való Austriában Bében laktanak, Gallare ¡sok,
' Asturok, Cantabrusok Con- csi erdô al itt fekvô fertályban Schönbrunni kercanüsok, Autrigonesek, Vas■ сопок, Vaccaeusok, Pelen- ten kivûl, melly Klosterdonek , Arevacusok , Car- neuburgi raegyéhez tartozik,
az ide való teroplom hires
petanusok , Olcadesek , Ocru da helynek tartatik. Vanretanusok , Jaccetanusok ,
nak itt szönyeg , tükör ,
Vescitanusok , Ilergete$ek ,
Ceretanusok , Indigetesek , pipa fej 's ing gomb fabriAusetanusok, Lacetanusok, kák.
Laletanusok , Cosetanusek, Hlaupietin , falu Cseh orsz.
Celtiberek , Edetanusok ,
Kaurzirni kerül. Prágától
Ilercaonesek, Lobetanusok,
egy órányira jeles timsó *s
Contestanusok , 'e más kisgáíicz olaj fózésekkel, kobásebb népek; mellyekröl, es
nyákkal.
fó városaikról külön van Hlimko , mvs 374 h. 1170 1.
Cseh orsz. Chrudimi kerül.
szó , mennyire méltó.
Chrudimka fónál egy kath.
Bitpaniola 1. Domingo.
plébr tempi. mal. Az ide va
Histerreich , 1. Istria.
Hit,, Het, Háita, (33° 9' 3°" ló lakosok jobbára csekély
cserépedény
csinálasból ,
E. Sz.) vs Irak Arabia tart.
Bagdadi Basaságbari Eufrat fold, és len , miveleeböl, 's
gyolcs szövesböl élnek.
mellett, gazdag földi gyánta
esipaforrásokkal,mellyek az Hlubosch , falu Cseh orsz. Beegész dombot szurokkal elrauni kerül. Litawka meltakarnák , ha eztet az ára- . lett 62 h. vannak itt vasdó Eufrát пега hátrálná,
bányák, melly ek esztendön
ként 1500 mázsa közönseges,
's elmosna.
500 mázsa szerszám , 's 100
Hitchin , helys. Hertford Anmázsa szég vasatadnak.
gol Grófs.ban 3200 1. Hitch
fónál , egy völgyben szép ШиЬыеп , 1. Leobschütz.
templ.mal jó szabad oskolá- TAoang-Hay , az úgy nevezett
val, búzával '» malátával
sárgatenger , v.tenger öböl
kereskedik.
,
Korea 's China között.
Hitcröe , 3 mfdnyi hosszú , 2 Roang-sin~fu , vs Kian-si Chimfd széles sziget Norvegiai niai tart, hegyes , de meg
Drontheim megyében a' la- is jelesen' mivelt 's termékosai halászatból élnek.
keñy tájékban.
Hithaunazin, Sz. Vincenti Kapi- Ноап-Ло, a' sárgafó , nagvon
sebes fó Chinaban melly4 tányságban , Brasiliában ,
déli Amerikában , melly a' nek eredete még fel ne'm
találtatott. Schensi Chinifti
Portugallusoké.
tart. folyik, innét egyen esen
Hit tacker , vska a' volt Vestfáliai alsó Álbie oszt. egy déltól északíg Mongol tarf.
ezigetben Jetze fónál, melly ba megyen , mellybftl 80 német mfdnyi folyása ulán
itt Albisba folyik , 78 h.
déli erányzásban Chinába
majd a' vs kozépen vagyon
vissza tér , ezen erányzás
Albis vámháza , holazadó
vert pénzzel fizettetik., Itt ban 90 mfdig foly, innét
napnyugot felé fordúl Но
e&ztendo altal jeles gabona
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■ nan tartományon kereszgas hegy Bajo? orsz. Salzatülfolyik, 40 mfdnyifolyáchi kerül.
' 1
' ,
sa után dél keleti erányzás- Hochkirch, falufélsô Luzátziban a* tengerbe ezakad.
ában Bautzen, 's Lübau köHobgarten , Hopgart , utolsó
zött.
falu Szepes Várm. Tiszán Hochkirchen, kis vsSiléziában
innét Sárosi határon , a' Liegnitztol egy órányira,
lakosok különöien beszélle- Hochland , 1. Mailand, 'e Högлвк németül 1150 katfa. 1. land.
különös pléb.val, 's tempi. Hochländereh , északi Skótziámal, itt a' Popradon által naklakosai rieveztetnek ig^
fa hid ve/.et.
kik famitiákra, vagy ClauHofiro'é , csekély mvs Aarhuus sokra vannak felosztva ,
Nordjuti megyében Dániáminden osztálynak maga
ban.
kapitánya vagyon , kimint
Hochaltingen, Hochholdingen,
egész familiának feje nézetmvi 's hegyen épült Jkastetik , fttftl minyáján etély kozonséges lakóhelva - gyenlö nevet viselnek , au
Oettingen Spielberg! Her- illyen kapitány oily tíszteczegnek íelsü Duna kerül.
letben áll a' lakosoknál ,
Bajor orsz. 1000 1.
hogy egyetemben vele baHochberg , kastéJy Freyburg rátságot, vagy ellenkedést
mellett Badeni nagy Her- tartanak. ;
czs.ben, Treisami ker. Hoch- Hoch-Ubin, Allodial Urod.Cseh
bergi Mark Grófoknak törorsz. Rakonítzí kerül. nazsüki házok,honnét a'Mark*
gyobb része lapaly, igen
grófok , 's mostani Bádeni szép erdSséggel , majd kö~
nagy Hercz.ek származnak.
zépszerü,majd jóbuzafoldHoch - Burgund , 1. Franche
del , Wallis Grófhoz tartoComté.
zandó. A* lak. németül beHochdorf, hasonló nevü her.
széllenek. Fö helye
nek íohelye Luzern kant. Hoch-Libin , kastéjty 's falu 4Я
Helvetziában , pléb.val biró
h. St. Basilius templ.mával.
falu, ezen tájékban néha itt Hochroten , kis vs Letten tart,
igen sok római vertpénz ta- ban Lieflandban. Rigától
láltatott.
12 mfd.
Hochenau , mezövs Austriában Höchst , (47* 26' 44" É. Sz. 27o
Ens alatt valí) tart. Manni8'K. H.) Nassau -Usingi
hard hegy alatt való fervs Main mellett 350 h. 1100
tályban, March mellett, egy lak. dohány fabr.' 's pamut
plebániával 155 h.
fonással.
Hochgestrast , durva Albnak Höchstadt , vs Bajor orsz. Re-'
része Würtembergi Királyzat kerül. Aisch mellett ,
- ságban.
,
mellyen által szép hid veHochheim, (50o o' 31" E. Sz.)
zet 208 h. 1300 1/egy kastélhelys. Nassau Usingeni Herlyal, polgári ispitállyal, par
czs.benMainhozküzelFranc- mut fonással ser fozéssel ,
furttól két mfdnyire, 1800 1.
orsz. itélôszéknek lakóhelye,
Itt terém a'legjobb Majnai Hochstadt, (48o 36' 30"' E.Sz.
bor.
.
-29° 13' З0" K.H.J kisváros
Hochholdingen, 1. Hochaltin- feleö Duna ker. Egweidnak
gen.
,
Dunába való béfolyásánál
Hochhorn, 10630 lábnyi ma395 h. 2230 1. ország ítáí5
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«zéknek , 's számtartóságmellyek eloazthatatlan ges*nak lakhelye. Ezen vs 1703, tenyéhez hasonló diók&t
1704 esztendóbéli csata hoznak.
altal nevezetes , az elsöben ïlôdsdg , Odság , Bárs Várm,
Bajorok és Francziák gyöben abó jár.ban , Karabuzedelmeskedtek az Austriakova mellett, Zomborhoí
iakon , másodikban pcdig 41/2 ora. F. Û. a' Kir. KaAustriai és Angol eggyesüLt mará , nagy é¡¡ népes róna
eeregtol nagyon megvere- földön fekvö helyséí 2478
tettek. ;
•
lak. többnyire ííémetek ,
üochstadt , helység egy ma- kat. tulsó pléb. es tempi,
gas dombon, Hannautól 1
mal, jó hafárral.
órányira, Ottenbach tól más Hveft , vár napuyugoti Bur
iel mfdny ire , Hannaui Grókus orsz. hol Weichsel fó
hoz tartozandó. Az ide va- két ágra oszlik. Danczigtól
ló jó bor miatt nevezetes.
3 mfdnyire.
Hochstein,, 2803 lábnyi magas Hoei-tscheu, vs Kiangnan Chihegy Oriás hegyek között,
niai tart, legjelesebb keresSchreiberschau mellett Si- kedöknek lakóhelye , kik
lézíában.
egész orsz.ban kovefeket'
tLochvogel , (47o 23' 21" E. Sz. tartànak , lakosi azonkívul
28o 5' 35" K. H.) 9000 láb.
igen jó í'estékeket, 's fa
magas hegy Sonthofen melmetszeseket kés/ítenek. Elett Ш ker. Bajor orsz.
zen téjékban legjobb thea
Hochwald , Urodalom Morva talállatik.
orsz. Preraui ker. sok erdö- Hof, kanton Casseli ker. Fulséget foglal magtában, nagy
da oszt. a' volt Westfália
marha tenyészetet, vas bákir. 8 kozséggel, 3530 L Fi
nyákat 's üveg hutákat. Itt
helye,
feküdt a' pogány idökben tl'f, plébániávalMró falu.
hires Radosti hegy.
Hof, Dworec vs Morva orsz.
Hochwieten , Welka pola, néOllmützi ker. pléb.val, Pósmet mvs Bars Várm. a' lak.
ta házzal , só , 's vámházfóldmívelésból , és széna
zal , 242 h. ?66o 1.
árulásbói élnek. Pléb.val , Hof, mvs Ens alatt vató Áustr.
mellyhez 2011 lélek tartozik.
Bécsi erdo alatt levo ferHockenau , falu Siléziában ,
tálybanL* ithától nemmes-*
Goldbergi ker. kóbányával.
sze , Leithaberg mellett
Hoddesdon , nevezetes és jó
egy kalh. pléb.val , 163 h.
mvs Berfordshirben , AnCs. K. Familiai Scharfegliában.
neck Urad.hoz tartozandó.
Hodrmont , helység, tulajdon» Ho/", (in Gastein) mvs Ba*
képen Vervjersnak külsó
jor orsz. Salzachi ker. Ache
vsa, Ourthe Francz. oszt. Itt
mellett 900 lábnyira a' tenszép posztók készítetnek.
ger színe felett , pléb.temHodonin , l. Göding.
plommal , 103 h. mellyek
Hodosfalva , Hodisz, Hodischu,
között csak ,50 polgár há"Oláh falu Erdélyben , Kozak találtatnak. A' lakosilos Várm. hegyek között
nak nagyobb része mesterHyireshez 1 \fk óra. F. Ü.
séffei mellett földet mível
G. Bánfi , lak. ó hitüek tuosszágítélószéknek lakhelajdon templ.mal , az itt
lye.
lévô diófák miatt nevezetes, H</, (Stadt am Hof,) Curi*
Vari»
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ferdövel.
Main ker. 610 h. 5000 1. egy Но/war, helység Westgothfö oskolával , konyvházzal,
land Svéd tart. Nerike hatobbféle úgymint patyolat, tárjaifelé, a' körül f'ekvô
festék, gyapjú , painut, tájék tavakkal , 's mocsábór, '» papiros fabr.kal. A' ros helyekkel körül vagyon
vs nagy marhatenyészetet,
véve , ugy bogy senki sem
's kereskedést üz. Szomszéd- mehet t*vdbb az orsz.ba
ságában szép márvány taha csak ezen helyen keláltatik.
resztül nem mégyen. VaHdfelein, falu Morva orsz.
gyon itt egyKir. posta hiZnaymi ker. Taya bal partvatal, béhozó vámházzal.
ián Grasbachi Uradalom- Hofwjrl , Helys. Bern Helvèhoz tartozik. Pléb.val , és
tziai kant. Fellenberg memajorsággal , 121 h. 930 1.
zei gazdagság' és nemzétí
Hofgeismar , vs és azon nevü
nevelés' intézetéveL
kantonnak föhelye Fulda Hogeiand ,. sziget Endeavour
Westfáliai oszt. Casseli ker., útban új- Hollandia melEsse mellett , ó 's új vsra
lett.
osztatik, mind kettöben 2 Hof-eveen , vs Yssel torkolat
pléb. tempi. 396 h. 2380I., volt Francz. oszt. 4320 1.
találtatnak. Szomszédságá- Hägland, Hochland (,59s 5%'
ban van egy ásványos forE. Sz. 44Э 40' K. H.) 10
rás, mellynél ferdö 's jól- Werstnyi fçrosz mfd) hoselkészitett kút találtatik ,
szú , 4 széles sziget Finniai
's azért annak idejében etenger öbölben Wiburg Ozen helyet nagyon látorosz Heíyt. két faluval , 350
gatják.
•
- lak. kik a' hal fogásból,
Hafheim , Nassau-Usinpreni vs
's tensreri borjú vadászatGulden patak mellett »200
bol élnek , másképen halak.
. jóslegények is. V annak itt
Hofiirch , mvs Ens alatt yalo
két vilégító tornyok.
Austriában. felsö M ühl fer- Hogoien , a' Carolini , vagy
tályban Rana mellett tauj - Philippini szigeteknek
kácssággal.
legnagyobbiká , OstindiáHofkirchen , mvs Bajor orsz.
ban , Asiában. A' Spanyoalsó Duna ker. Duna melloké.
lett 182 h. 440 1. bor ter- Hogsties- islands , les Etoiles* „
mesztéssel.
(Disznóól szigetek) kissziHöflein, falu Ens alatt való
getek nyugoti Indiában BaAustr. Bécsi erdö alatt fekh a ma szigetekhez tartozanvö fertályban Bruck meldók , iÚ Bahamai' szigetek
lett Leithánál egy pléb.val
Helytartójának engedelmé156 h.
velWreckerek hajókáznak,
Hoftösnitt , T ißt órányi hoshogy a'szerencsétlen hajókszú szölöhegyekkel beulte- пак vagyonjait kiszabadíttett hegység Miszniában ' hassák. . ...
ègy falùval , melly vincze- Hogue ,A Hougue, (la) (49» 43/
lérházakból áll.
33" E. Sz. 15Э 44> so„ ¿
Но/'stadt , falu Auer patak
H.) fok Cherbourg mellett
mellett Starkenburg HasCanal Francz. oszt. melletsziai Herczs.ben egy ásváte vagyon.c
nyos forrással, 's egésséges Roguç , helys. 's eroség 271h.
HÜB. Ш. II. DAß.

- Si4 soio î. vagyon itt egy higyon ittfoldmívelés, gypsz,
kötöhely> melly T Isle à 's darázs kóbánya. SzomMadarae erôség által vé- - ezédságában vagyon egydelmeztetik. A' lakosok ha- barlang kôvé változó vizlászatból élnek.
zel , találtatnak itt római
Hôgyész , jeles mvs es Urod.
ritkaságok is.
Tolna Várm. Tolnétól 4 1/2 Höhe , bércz , 1. Altkonig.
ora, Dusses Kulazna köztt, Hohe, Höchte, lengyelül Wy(46o 29' 10" É. Sz.) a'lak.,
zyna, Danzigi Urodalomkiknek számok 1565 kath. nák eggyik része napkeleti
19. luth. 1 réf. 270 zsidó.
tengefben terméketlen 's
Magy. 's Ném. utolsók jobhomokos. Itt vagyon Hebára német orsz.ból jöttek
lavs.
' által. Aponyi Gróf famili- Hohegeisz, helys. Benekensteiájához tartozandó. Itt sok
ni kath'. Nordhauseni ker.
dohány termesztetilí, melly? Hárz oszt. a' volt Westfáliai,
jobbára Sváb dohánynak Kir. Brockenhausen után
mondatik. Tudva vagyon,
legmagosabb lakott helység
hogy ezen tájéfcban eszten-' a* Harzban 4760 lábnyira a'
dónként 300000 mázsa tft— keleti tenger felett.. 115 h.
rem. Fö tulajdonságai az ' 840 1. egy órányira innét
erôség, 's nehézség. Ráczok, ' Braun palakon fekszik gá's Görögök nagyon veszik.
liez olaj égetés П h., melMajd Cs. K. Apaldó által
lyek 1800— 2000 mázsa gáAustriai örbkös tart.kba,
liezkövet elfogyasztanak.
majd külsö országókba , és Ylohenalm , falu Bajor orsz.
Fiume 's Triest által Olasz
Salzachi ker. bádog fabriorsz.ba's a't. és némelly nékával.
mét orsz. fabr.kba vitetik. ïlohenaitheim , falu 's mulato
Gyümölcs itt általjában sök
kastély Bajor orsz. felsö
terem , krampli is gondoDuna ker. Oettingen Walsan neveltetik. Nagy a' juh
lersteini Herczegnek nyári
/ tenyészete , mellyek sók- mulatóhelye.
gyapjúval birnak, mert so- Hohenaschau, Preysingi Grcfha sem fejettetnek. A' hör
nak Urodalma 's hegyen éis boségben terem, ugy hogy
pült kastélya Bajor orsz.
az Uraság dézsmája 20000- Isar ker. 3172 □ mfdönjsoo
akókra felmegyen. Nádban
1. Vagyon itt egy vas básines héjánosséga, a' házak
nya , mellyet a' -király a*
íedettetnek vele. Ezen UroGróffal közösen bir, esztendalom jövedelme 100000 for.
dônként általjában véve
felülhalladja. Azllraeág kas1100 mázsa pallérozatlan
télyja Franczia módon vavasat ád.
':d:iv .;
gyon épitve szép Angolkert- Hohenasperg , (48° 54*' 50" E.
tel , térséges pinczéfckel ,
Sz. 26o 48' 30^. Ki H.) hemellyekben 30000 akó elgyen épült vár Würtemberfér, vagyon itt egy kath.
gi Királys. ban Neckar meltempl.
lett Stuttgarttól 3 órányira.
Hohbach , Hohenlohe-Ingelfin- "Röhenberg , Kir. Würtembergi mvs Jaxt meUett. Oeh- gi Grófs. Schwarzwaldhan
ringen ker. Würtembergi
12 □ mfdon 43000 1. ¿YsokKjrályíágban 113 h. 640 1.
kal, szép mvsokfcal, a' felkik között 62 zsidó. Vaso , 'e abó Grófs. ra oszt^.
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tilt, mellyek egymástól tá- Hotienßnow, falu Brandenburvol feküsznek.
' gi közep Markbanfelsö BarHohenbcg , helys. Bajor orsz. nimi ker. Parket, drót , 's
Main ker. Eger mellett Cseh. szeg fahr., dohányt terhatárhoz közel 70 h¿ he- meszt.
gyen épüjt kastéllyal, melly Hohenfriedberg , 1. Friedberg.
sánczokkal körül vagyon Huhenfurt , (48o 37' 24o É. Sz.
véve.Vannakitt vas gödrök.
31o 59' 15" K. H.J mvs 137
Huhenbruck, Hercz» Colloredoi h. Cseh orsz. Budweisi ker.
vs Cseh orsz. Königinngräti Moldau mellett, mellyben ilt
ker. 290 h. 's takácssággal.
szép gyöngyök találtatnak,
Hohenbüchen , templomos fa- Hohengeroldseck , 1. Geroldlu Delligsen kant. Eimbe- seek.
ki ker. Leine oszt. a' volt Hohenhameln, Pléb. falu 's. azon
Westfália Kir. 27 h. 210 1.
nevü kantonnak f ôhelye a'
Az ide való 12 eserépedény ^.olt Westfália kir. Ocker
mesterek sok barna eserép
oszt. Hildesheirai ker. 78 h.
«dényt kávéskánákot 's t.
¿40 l. Aue mellett , tart 3
ef. adnak , és mellette vi- vásárokat.
zi cséveket, 's retortákot ké- Hahenhard , Hohnhardt , falut
ezítenek.
• Würtembergi Királys.ban
Hohenburg, mvs's kastély Ba- Elhvangeni ker. Hall meljor orsz. Regeni ker. egy
lett , 480 1. JAnos Péter Lumárványhegyen.
dewignak Hállai UniversiHohenburg , L. Homburg.
tas Canczelláriusának szüHoheneck , falu Wurtemberg'
letés helye , ki azért HoKirálys.ban Ludwigsburgi
henhardi Péternek nevezker. Neckar mellett 500 1.
tetett.
bor termesztéssel.
Hohenhaslach , mvs WürtemHoheneggelsen , Pléb.val biró
bergi Királyságban LuHazon nevü kantonnak föhe- wigsburgi ker. 1060 1. bor
lye a' volt Westfália Kir. termesztésssel.
Ockér oszt. Hildesheimi Hohenheben , (Höwen), Fürker. 2 tempi. 162 h. 1050 1.
stenbergi Úradalom BadeHohenelbe , Hohelbe, hegyen ni nagy Herczs.ben 6650 1.
épült VS435 n* 'S00
Cseh
hol van Engen vs.
orsz» Bidzcwi ker. Elbe mel- Hohenheim, Kir. mulato kaslett , jeles patyolat , 's bat- tély Stuttgardtól két órátiszt szövesekkel , czin- nyira Würtembergi .Kir.
bányával , kastéllyal , Démajorsággal , nagy Angol
kán templommal ,
pakerttel , mellyben ' római
piros malommal , jeles vá- templomok, sírok, ferdftk,
szon kereskedéssel. Szom- 's a' t. találtatnak , de már
szédságában vagyon a' feigen elromlottak.
hér kaszálló , mellyen Au- Hohenhöwen , 1. Hohenheben.
pa 's Weiszwasser származ- Hohenkirchen , mvs Gothai Hernak, plántákkal bövelkedö
czegs. Apfelstädt mellett.
kerttel.
V .',ä. . ■
143 h. 640 1. fával kereskeHohcnems , mvs Bajor orsz. III
dik.
ker. Illtöl nem messze kén- Hohenkirchen, falu Casseli ker. "
köves ferdövel.
Fulda oszt. a' volt WestfáHohenfelt , mvs Bajor orsz.
lia Kir. 2 \fi órány ira CasДе£ет ker. 130 h. 590 1.
seltöl, vannak itt vas bá
33 *
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nyák;
határján vámházzal.
fío henkUngen t 1. Stein am Hohenmauth , Cs. vs köfallal
Rhein.
békerített Cseh orsz. ChruHohenliebenthal , falu Sziléziádimi Iter. Lauczna patakban Hirschbergi ker. hol-, nal, 68.3 h. 3620 1. Cs. Kir.
egy kobánya találtatik.
póstaházzal , jeles Dékán
Hohenlimburg , 1. Limburg.
tempi. A' Polgárok némefíoken linden , Hofmark Bajor tül 's Csehül beszéllenek ,
orsz. Isar ker. 30 ház. len
kozépszerü íüldmívelésbol,
termesztéssel , nevezetes a's kozônséges vsi mestersézon csata által , mellyben
gekböl élnek.
1800 Dec. 3 kán ел Austria- Hohenmölsen , L Meisen,
iakon a* Francziák gyöze- Hohennauen , nemes falu Brandelmeskedtek.
denburgi kozép Markban
Hohenlohe , a' Német szövetHavellandi ker. egy mfdségben Herczs. Tauber Ko- nyire terjedhallal bövelkecher, Wörnitz , 's Jaxt fókdö tónál , melly a' vizét
nál ; 24 □ mfdön 80000 1,
Rhynböl kapja , Fercher,
WürtembergiKirálynak fö'
's Stollen tó , 's egy nagy
halâlma alatt áll, azon tarárok által Havelba f'olyik.
tományokat kivévén, mel- Hohenneuffen , 1. Neuffen.
lyekSchillingsfürst.'s Kirch- Hohensaizburg , 1. Salzburg« ..
berg lineàhoz tartoznak , Hohensolms, hegyen épült kasezek Bajor alatt vannak
tély 'svs, melly Hohensol's Rezat ker.ben fekszenek.
mi Herczs.hez tartozandó
Ezen tart.nak termése gaHassziai nagy Herczs.ben
bonában , lenben , kenderSolms Herczegeknek, 's Gro
ben , borban, gyümölcsben
foknak familia házok.
kerti növevenyekben, krap- Hohenstadt , vs Morva orsz,
ban , fában , marhatenyéOlmützi ker. egy pléb.val,
szetben , vasban, gipszben,
2 templommal , urodalmi
meszetben , sóban , ásvá- kastéllyal 221 h. 1.500 1. Sa
nyos kútakban áll. A' Her- zawa mellett fekszik. Itt
czegek két fö lineára oszjeles vásárok tartatnak.
tatnak fei, I. Neuenstein, Hohenstaufen , magas hegy
4 ágazatban , 1) Oehringen
Bajor orsz. Salzachi ker.
8 □ mfdön 25000 1. 2_)Lan- Hohenstaufen, (48o 44' 35" É.
genburga 1/2 □ mfdön 8000
Sz. 27o 23' 22" K. H.) mvs
L 3) Ingelfingen 2 3/4 □
Würtembergi Királys.ban
mfdön 8000 1. 4) Kirchberg
Schorndorn ker.mellette va2 1/8 □ mfdön 8000 1. ezen
gyon a' Paraszt háborúbañ
linea közönsegesen Ober142.5-ben eltörültetett hegleicheni Grófságot Gotha gyen épült hasonló nevü
Herczs.ben birja. II. Wal- k&stély, 's Sváb Királyokdenburg.3 ágazatban 1) Barnak familia házok.
tensteinÍ7Q mfdön 230001. Hohenstein , Lengy. Olstineck
2) Jaxtberg .çp mfdön 10700
(.53o 34' 50" É- Sz. 370 57'
1. 3) SchitJingsfürst 7 □
K. H.) vs nyugoti Burkus
mfdön 23000 I.
orsz. Morungi ker. AmeHohenmaut , ország fejedelmi
long mellett 178 h. 1080 1.
mvs alsó Stájer orsz. Mar- régi kastéllyal,
burgi ker. Drávának éaza- Hohenstein , vs Szász orsz. Meiki partján , Kárinthiának
szeni ker. Polenz pataknál,

517 —
14000 I. 60000 for. jövede109 h. 460 I. kik fonásból ,
lemmel , szbvetséghez állies szovésbôl élnek. Vagyon
itt egy pásztor oskola , 's tandó katonasága 93 ember*
egy régi hasonló nevü he- 2) Hohenzollern Sigmarin
gen, 19 □ mfdön 39000 1.
gyen épült kastély.
"Hohenstein , vs 402 h. 3600 1. 24°ooo for. jövedelemmel állitott 197 emb.
Mulde mellett Szász orsz.
Erzçebirgi ker. Schönburgi Uohenznííern , f48o 19' 2,5" É.
Grófhoz tartozandó , a' la- V Sz. 26= 38' ¿o" K. H.) régi
kosok bányászatból, vászon hegyen épült kastély 1/2 órányira Hechingentôl gip
's gyapjú szôvésbbl, harisnya kereskedesböl , 's fehé- lab. magas hegyen az uralrítésbol elnek. Szomszéd- kodó Brandenburgi Burku$
háznak, 's Herczegeknek fa
sá^ában akhát, 's kígyóko
milia hazok.
találtttik.
Hohe/юеп , magas hegy WalHohtnstein , l. Hohnstein.
decki Herczs. ben jeles köve
Hohentengen , helység «500 1.
váltokkal. Tovóben Diemel
Thurn-TaxisDak Friedberg
fo ered.
Scheer nevü urod.ban WürHohlmünte , az elébbeni bátembergi Királys.ban.
dog vertpénznek nevé , mi*
Hohentriidnigen , falu Bajor
vel az eggyik felón közö'norsz, Rezat ker. 50 1. erös
ségesen mély vala.
várral , cserép edénykészíWohnhardt , I. Hohenhard.
tô miihelyekkel.
Uohentwiel, (47° 46' E. Sz.só3 Hohnstein , Hohenstein , fel?ó
Szász ker.nek régi Grófsá28' 43" К. H.) nagy szikga , melly Halberstadti fó
lán fekvö var a' Bodeni tó
megyétül Szász Választó
felé, Würtembergi Kir.ságFejedelemhez 's Braunban Rotwecli ker.
echweigi házhoz általment,
Hohenwarth , mvs szép Beneezeknek elh tlása után részdictinus Apátzák klae'romászerént Halberstadti Her
val Paar vizénél Müncheni
czs.hez , részszerént Braun
ker.ben , fel. Bajor orsz.
schweig Lüneburgi házhoz
ban.
esett , részszerént pedig, a*
Ho henwerfen,Werfen, mvs mel
mennyi a' Szász fejedelem.
lett fekvö eroség Bajor orsz.
választó háznak részét iletSalzacht ker.
te Schwarzburgi Hercz.re
Hohenwiese , falu Szilézi4ban
által szállott , elso két réHirschbergi ker. 450 1. vanezeit a' Tilsiti békeség a*
nak itt félselyem , 's több
volt Westfáliai Királyságszínü vászon fabr.
gal üszvekapcsolta , ugyПоЛвпюИегп , Herczs. mostani
mint Hohnstein Grófságot,
Hemet szövetsegben Duna
melly Stollberg- Stollberg's Neckar között , hegyes,
böl , Stollberg- Wernigeromarhában gazdag , de an
débôl , 's Braunschweig!
nal terméketlenebb gaborészbôl állott, 3 □ mfdön
nában , fát, vadat , mézet,
1 vst i mvst 9 falut, 8 mavasat, 's a' t. nyujt. Két lijorságot 8.500 emb. számneákra osztatik , mellveklált. Lora 's Klettenberg
nek Fejedelmi alatvalóinak
Grófságokat magában fogiiagyobb részével katolikulalá,mellyekben 8 1/2 mfdön
sok. 1) Hohenzollern He4 vs 67 falu 3710 h. 2666»
chingen , 5 1/2 □ mfdön
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emberek voltalt , Bodungen
másik helységjekt&I írják
Srhwarzburgi megye nin- ' magokat.
csen héosztályozva.
VLoldemesse , fok Angliában
Hoiichen , vs Kou-ang.tong
York Grófs.ban , melly be
let f'elé messzére a' tengertart.ban Chinai bir.ban , 9
be kinyúlik, mellynek legvsok vannak alatta ; más
ozonnevü vs van Kinang- utolsó csúccsa Spumheadnak neveztetik.
nun tart.ban , ,5 vsokkal
Hokian , vs Pe-Tcheli tart.ban líotd-Meió-Vdíárhety; magyar
mvs Csongrád Várm. a'TiChinai birban.
"Holaôrun , mvs Ens alatt va- szán túl lé vö járásban , nem
16 Austriában Mannhard messze a' Tiszától , Szegedhegy alatt való fertályban hez északnak 3 mfd. Ma
gyar orsz.nak eggyik a' legegy pléb.val
Póstaváltásnagyobb 's népesebb mvsi
sal . Znaymi uton.
Hojach , Hohenloch, falu's kas- kózül, számlál 5700 kath.
17612 protest. 660 nem eggy.
tély Bajor orsz. Rezat ker.
Uffeuheim mellett, ez 1760- görög és 20 zsidó lak. tobb
diktól fogvft Oettinger U- tempi, és más jeles épülerakhoz tartozik. Hohenlo
tekkel. F.U. Gróf Károlyi.
he Herczegeknek 's Grófok- Határja róna 's 13 pusztának eredendô házok.
ból áll , bort, de kivált gaHolbeck, kis vs Seeland Dániai bonát böven terem , marszigeten Isefiordnak eggyik hatartása nagy , erdo nélkarjánál, Kopenhagától 8
kül szükblkodik , hold for
mfdnyirenapnyugotfelé egy ma tava 's nadas rétjei
ltikütóvel, mellyböl eszten- vannak.
dímként sok gabona vitetik Yloltoa , Királyság , fel. JEt»
ki. Vagyon itt fegyverí'ab- hiopiában , ny.ra Nil vizérika 40a mívesekkel.
vel, ész.ra Amabara, kel.re
Holberg , BároságSeelandDá- Queca vizével, d.re Xavániai ezigeten , ezen nevü tu- val határos.
dósnak 5Fridrik Király ál- Holegrab , szoros út Schwarz
tal ajándékoztatott , ennek waldban Villingen, 'sFreyhalála után Soröe Akadeburg kbzbtt.
miához esett.
VLolenfjurg , mvs Ens alatt vaHold , Arad Várm.ben fekszik
ló Austr. Bécsi erdö felett
Hegyek közbtt ceup*t sík való fertályban Dunának
földön , hasítja határát a'
és/.aki part ja f'elé egypléb.
fehér Koros, melytöl vala- val 70 h.
ha holt Körösnek nevezte- Holeschau , Urodalom , 's )6l
' tett ; jó szántó , és kaszál- épült
vs Morva
orsz. Prera
j.
-—
ló földjei vannak; Arad vsui ker. szép kasf ellyal , 's
eától 1 1, Erdély orsz. hatá- kertel, népes zsidó kózségrától pedig 3/4 mfdnyireegel ,* Pléb.val , és egyszerssik lakják ó-hitü oláhok ,
mind országi Dékánsággal,
az elbtt Kamarai helység
256 kereszt. 49 zsidó h. 297a
volt , hanem az 1804-ik esz.
kereszt. 1300 zsidó lak.kal ,
töl fogva Királyi adomány
több jeles kertekkel , keresimellett Korneli Urak birják, kedik gyapjúval.
kík innét, ésTü szomszéd- Boites, Holitsch, (48° 48' ü.5"
ságában lévô MézesnevezeÉ. Sz. 340 47' 30" K. H.)
tü ugyan akkoron nyert mvs Nyitra Várm. Szakol-

estai jár.ban , Morva orsz.
határán Morawa mellett
szép Kir. mulato kastéllyal,
egykor Capucinus klastrommal , nagy cserép edény
(majolika^ fabrikával, Spanyol juh tenyészettel , Cs.
ménessel , mesterséges kácsafogással zaák hálók által a'tavakban. Vagyon itt
egy kath. 's evang tempi,
egy Sinagóga, a' zsidóknak
száma 400. Az jól elkészíttett Kir. mulato kastély eerös várhoz hasonló , sánr
czokkal, falakkal körül vétetett.
Yiolkenliofen , Báróság Fünen
Dáaiai szigetenegy kestglylyal Holk Báróhoz tartozandó. ■
Holkham , mezoi lak , Norfolk
Angol Grófs.ban Welstöl
nem messze, szép kertekkel.
Holland, I. Lincoln^
Holland, iól épült vs egy dpmbon , Weeske vizénél keleti
Prussziában , 1 kastéllyal.
Holland a , hajdani egyesült7
tart.nyoknak most 18 fö«
tart.nyoknak eggyike, mellyet délfel/í Brabantzia,napkeletre Gelderia tart.nya ,
's Utrecht , 's Züder-Zee ,
északra ugyan a/, , 's aa
ész. tenger , napnyugotra
pedig ész. tenger határ-oz.
7 tart.nyoknak legnagyobbika vala , de általjában igen alacsonyan fekszik, nagyobb része alacsonyabban
mint sem a' tenger, azért
a' kiontések eilen nem csak
jeles 's draga sánczok készittettek hanem még több
árkok , 's kanálisoktól i» által vagyon hasítva , mellyek által a' víznelt sokasága lecsapoltatik, az ész. tengeren való homokhalmok
toltések gyanánt ezolgálnalt, mellyekben. mingyárt

közel a* tem»erhez édes víz
forrásai fakadnak, ugymint.
a' víz alatt vashomok >
érczmészgcirongy istaláltatik. Az agyag itt olly böségben ásattatott, hogy kozónséges parancsolat áltat
megtiltani szükségesneklátszattott ; porczellán , 's
pipák készitetnek beiöle.
Az ide való levego tisztátalan , nagyobb része ezen
tart.nak legelöhely , azért
irósvaj 's sajt készítés a'Iapályságban lév& Jakosinak
legnagyobb foglaiatosságaik. Délfelé fekvü 'része jó
gabonát ád : eHenében a'
kózép része joßMr«. , turfa
földböl áll , meliy ugyan
jó turfát ád, de a' solí tur
fa gödrökböl tavak formáltatnak , mellyeli idövel veszedelmesek Iehetnek. Azon
nfcgy folyókon kivül , mellyeket Hollandia egyesült
Belgiómmal
egyetemben
bír, vanrrak nékie különös
bis fóji , úgymint: Vecht,
Ametel , -Zaan , Spaaren ,
Schire, Gouw*» Yssel, Vlist,
's Linge, mellyek sok helyett kanáiisok által öszve vannak kapcsolva , 's azért mindenvs, falu'sközség közöttöszveköttetest okoz. Ezen . kanálisokon lehetséges naponként egy
helyrol a' másikhoz csekély
pénzért útazni. Hollandia
jelesen vagyon mivelve , '*
igen népes, mert 37 vsokban 8 mezövsokban mint-;
eSY 4°° falukban majd
1,000,000 embert számlál.
A' vsbéliházak közönsegesen téglából építetnek, Sehol egész világon nincsenek'olly szép , házak mint
itten vagynak , és sehol
sem uralkodik annyira a'
tisztaság, nem csak eggyenként vé ve a' házakban ha-

mintegy 60 Jansenistáknak
nem még a' falukban is úgy
mint itt. Legcsudálatosab- tartattak. 40 tempi. A' luLh.
19 kôzségeik valának 28v
ban , 's legnagyobb pontban uralkodik a' tisztaság Predikátorral; Remonstran's pompa az ész. Hollandi- sok közül 30 közseg 's 33
Prédikátor.
Rebapt.is<inában , mert itt oily faluk
soknak 76 kôzségeik , 163
is találtatnak, mellyeknek
házai, padlásai , 's fából tanitókkal. Colíegiátusok
Collegiomokkal
álló házi eszközei oily tisz- legtöbb
tán , 's fényesen tartatnak birtak. Quakereknek egy
kozségek találtatik Amsteva' mintcsak gondolni lehetséges : mellyeknek házai dámban ; az egye.siilt evangelikumi
testvérekszobáji,'s más faból álló esznek löhelye Herrendyk ;
közei még a' házakon kíAmsterdamban, Rotte rdamvül is p* o. sorompók, karók
ban , Dortrechtban , Leya' kaszáló helyeken , meldenban(Lugdunum Batavolyeken a* marha dörgölödrum) Gravenhaagban anzik , 'б zöld fáknak törzsöki
gol Presbyteriánusok , Am
bévagynak festve ; hol a'
kémények , még a' marha sterdamban pedig angol
Episcopalisok templomokat,
istálók is kipadolva , 's fabirnak. Ezen tart.tól az elai
hegyszegü kövekkel
gyesült 7tart.nyok Hollanк i vannak rakva , hol a'
diának neveztettek , úgyházi gazdák istálóban lakmint ezen koztársaságból
nak , hogy az igen szép , 's
tiszta szobájikat kémeljék.
áUittatott 1806-ban Királyság Hollandiának hívattaItt a' téglákkal kirakott
tott, ezen tart. azulán Zuyd
útszák igen tisztára mosattenger Maas torkolat 's
tatnak.és szép tiszta homokkal béhintetnek. Ezen tart.
mind a' két Neth Francz.
széles viz által , mellynek
tart.nak oszt.jait foglalta ,
nevé het Y , melly Ziiyd
de Párisi békeség , 's Bécsi Congressus sze'rént egtengerböl Amsterdam mellett folyik, déli , 's északi
gyesült Belgiomi Kirájy*
Hollandiára , vagy Holsághoz csatoltatott.
landiára 's napnyugoti Fri Hollandsdiep , Biesehbosch "s
esland tart.ra osztatik , de
Haringvlier között való viz
mind a' kettönek egyenlö
Franczia orsz. melly által
kormányozó széke vala ,
Höcksche Wardnak nevezmelly nemesekb&l , 's voktetett sziget formáltatik.
solható vsokból állott. A' Holle , tempi. mal bíró falu ,
nemeseknek száma ritkán
hasonló nevü kant.nak fft
halladott felül tizet, de a'
helye a' volt Vestfália Oc
voksolhátó vsoknak száma i#
ker oszt. Goslar i kerül.
vala t. i. il déli Hollandiáb. Holle , hegység 's 2 órányi
és 7 az északiban.A'kovetekhosszú
szoros általjárás
nek száma,kiket a'vsok külSchwarzwaldban, Treisami
döttek , nem volt meghakerül. Badeni nagy Hercz.
tározva. Gyülekezethelyek
A' lapályságba v&íó kimeGraavenhaag vala. A' mi
netel Himmelreichnak ne
a' Religiót illeti: a' Kath.
ve ztetik.
mintegy 250 temp. 23.5 pap- Hollfeld , vs Bajor orsz. Main
pal birnak , ezek között
ker. Kaynachnak Wieseutbt
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való torkolatjától nem meskeleti tenger között, térség
nagysága 1.5.3 1/2 □ mtfd,
sze 160 h. 1000 1. több vánépessége 325743. A' földe
sárokat tart, ország ítélo
jobbára lapályos's alacsony,
széknek lakóhelye.
Höllhammer , va.sbánya Brucki
Elbe 's éjszaki tenger felé
igen termékeny , de közeker. Steyer orsz. fökereskepén sok homok lapálysád'ó úton.
HeillvJny, Hullwinka, magyar gok 's pusztaságok találtatnak. Elbe, Stör, Bille, Al
réf. falu Bars Várm. ben, Le
vai ól 1 , Verebéltol 3 ¿ra, ster 's t. m. fók nedvesítik
ezen tartományt, szarvas
N. Salló mellett, Eszterházy Uer<zeghez tar tozando ,
marha tenyészete nagy, azért tehát irósvajrak 's sajts/ép földekkel , nagy ernak nagy a' kivitetése , a*
dökkel , 's bor termesztésHolsteini lovak nagy becssei.
ben vannak , 's es«tendö álHolly , helyséc északi Amerikának New-Jersey szabad tal több mint 6000 adatik
tart. Burlington Grófs.ban el az országpn kívül. A' kereskedésnek hasznára 1777Ancocus Creek mellett , vaben a' Holsteini kanális elgyon itt vasöntö mühely.
Holmeby, Northampton Angol kezdödött, 1784-ben pedig
elvegzödött, 100 lábnyi széGrófs.ban kastély , melly les, 10 láb. mély , 4 2/3 mfd
ben elsö Károly Király néhosszú, Eider által , melly
hány
holnapokig fogva
a' Flemhudi tó' kanálisának
ült.
legnagyobb viztartóját forHolm Patrik , kis szigetke Dub
málja , északi 's napkeleti
lin Irlandiai Grófság mel
tavakat oszvecsatolja , Kilett , hol Sz. Patrik (a' mint
eltól , melly vsnál Leven
mondják) lakott.
sau Kielehafenba , napke
Holomauz , 1. Ollmütz.
leti tengernek egyik oblébe
líolomnitz , v. Polumnitz, Hovégzodik , Regensburgig ,
lo-Lomnicz , falu Szepes
hol az Eider hajókázható ,.
Várm. TiszAn innét , Berfolyik , 90 terhü hajókat
zevirzy 's Ujházy nemes Faviszen , 1798-ban 22,50 hamiliákhoz tartozandó , vajók mentek rajta által. Egyon itt 1 kath. 's evang.
zen Herezs. Ranzaui Gróf
tempi, két szép kastély s
ság mellett foglalja magátöbb vászon fehérítések, 47
ban Pinneberg Herczs.get ,
kath. 810 evang. lak.
Holoszew , vs Gallicziában , Wagria, Ditmarsen, 's Stormarn tart.nyokat is , fövsa
Lembergi ker.ben Tense foGlückstadt.
lyónál.
Holowaczyn, vs Mohilew Orosz Holsteínburg , Grófság Seeland
Helyt.ban.
Dániai szigeten nevezetes
Holowieiow , vs Wolhynia OHolsteini Gróf familiáhon;
rosz Helyt.ban.
"tartozandó.
Holstebroe , kis vs Jütlandban Holste¡nsborg , Dániai leteleRupeni megyében , rozssal
pedes a' déli Inspectorságkereskeáik , ezen kivül oban Grönlandban.
kfökkel , 's lovakkal , itt Holsten , 1. Tenessee.
lazacz is fogattatik.
Holt , helység Norfolk angoí
Holstein , Holsatzia , Dániai
Grófs.ban , fával gazdag táHercze. alsó Elbe , északi 's
jékban , szabad oskolával.
-

flotte , vs Rietberg Kaunitzi
Grófs.ban Fulda oszt. a' volt
Westíália Kir. 150 h. 600 1.
posztó fabr.val , fonással ,
's fehérítésekkel.
Holten, vs a' volt Bergi nagy
Herczs.ben Fruesziai birtokЬап , 157 h. 690 Iak. posztó
's musselîn fabr.val.
JHolten , vs ennekelötte Issel
torkolat franczia oszt. most
*ggy. Belgiomhoz tartozik
298O lak.
Holt tenger , nagy tó Palaestinában , maskép Siddim tengerének is neveztetik , mi-vel azon kies Siddim nevii
rónaságot borítja , mellyben hajdan 4000 esztendö
elôtt a' népes Sodoma, Gôxnorha, Adma , Zeboim es
Zoan vsok virágzottak vala. Fekszik azÉ. Sz. 300 41'
■és $10 З9', a' K. H. 53Э 26'
— 55' alatt ; Judaea , Idumaea , Arabia 's Petraea
között vagy is a' mai Tbrök Damaskusi Basaságban;
északtól délnek terjedö hossza 14>У*2> és keletrbl nyug.
nak vett legnagyobb széleslége 33/4 német mfdre tétetik. vize tiszta , kevesé
timsós , de'felettébb nagyon
sós , sósabb tudnüllik bt»zör a' legsósabb tenger
víznél , melly miatt semmi
-féle állat benne nem élhet;
ugyan e' sósága miatt vi
ze igen nehéz , mellyért
tobbet bir más vizeknél ,
és az úszás is benne igen
Itönnyü , innen a* rege :
Tiogy semmiféle test sem
xilhet le fenekére ; a'"mi be' lé esik > légyen az állati
test, kô vagy novevény,
azt sóhéjjal béborítja ; íze
felettébb undorító. Feneke
homokból 's sóból áll ," ez
alatt pedig nyulós , büdös
's fekeba hegy szurok talál£»tik , melly alólról ki»za-

kadván , a' víz színén feípattan 's nagy büdbsséget
okoz ; innen e* tó Asphaltites tengernek i* neveztetett.
KüLsö formája hosszas és
karéjos , nyugot felé partjai üregesek ; kbrbs körüL
hegyekkel kerítetik , kivévén észak-nyugçti táját ,
mellynek róna , sos, terméketlen , kiégett 's hamuval
fedeztetett földe vagyon ,
és szomorú tekintetet képez. Keleti partjain , holott a' kbrnyékezó hegyek
legmagosabbak , kevés nád
nö ;
nyugoti ' partjaihoz
pedig kozel kis tüskés bokrokon teremnek az úgy nevezett Sodomai almák, mellyeknek külseje gyönyörüséges , de bebeje csak porból áll ; minden kétség hélkül ez a' Solanum melangenae nevünovevénynek gyümölcse , meíly ha a' f'ürkész bogártól megszuratik,
belölröl egészlen elromlik ,
de nagyobb részint külsö
pirosságát fentartja. Alacsonyabb partjaibasok gbdröket vájnak szomszéd lakosai , hogy áradás idején,
mellyet tavaszkor a* megdagadt Jordán vize okoz ,
a' Holt tengernek sos vize
azon gödrökbe szivárkozzek
holott kigozolvén , lassan
a' víz kót újnyi sóhéjat ie
hágy maga után , melly
azután kitisztíttatván , az
egész vidék lakójinak sóbéli szükségeket pótolja. ki.
Tobb folyókat fogad bé de
eggyet sem ere»zt ki , in*
nen vizének nevekedését a*
nagy kigözölgese gátolja ;
&' belé ömlö folyók ezek :
ész.ról a' nagy Jordán vi
ze , nyug.ról a' Jerusalem ¡
és Olajfák hegye között le
vo völgyben eredt Kidron
folyó ; déli csucsán Saphia.

■vftgy Saphria folyótól öbtó színén fekvß föld terü-i
let , • közöltetven a' tûz ,
lösittetik ; kel;röl pedig küzel küzepén szakad belé Zelángba borúlt, és a' terméred vize , es fellebb északkeny gyönyörü rónaság be
тдак az Arntín vize, melly
vsival egyetemben az alathajdan kcl.röl a' Gaditdkat ta rejtekezö tótól elnyeletés Rubenitákat az Ammotetett. Lásd e' tóról : Bblcsesség könyv. 10, 7. I. Mojüitáktól, és délrôl a' Rubenitákat a' Moabitáktól
zes 14, .3—13. 19, 23—29.
válasitja vala. E*zak-nyu's a' t.
pot telé a' tóból apadás al- Holum , vs napnyugoti Islanbalmával egynehány láb ' diában , Püspbknek lakó
helye könyvnyomt ttással.
Ttiagobháeny ira kövek látszarnab ïitallani , mellyek Hoty-tiead, (53° 23' É. Sz. 12»
,5,5' K. H.) vs a' tenger meltajték köhöz hasonlítnak ,
és eggyik a/ öt elsüllyedt lett ^Anglesey szigeten , bávsok' omladékinak tartat- torságos révparttal , hol az
Irían diai postahajók megnak.
állapodnak, mellyek IrlanEredetét e' tonfík egy hi
diából Angliába , 's innét
res 'I udós igy fejti : bizonyos
oda leveleket visznek. Latudniillik az , mondja 6 ,
kosai jobbára halászatból
hogy Jordán vizeaz ittlörélnek.
ténl iiagy vállozások elôtt,
e* rónaság fenekébe tóbb Holy- hland , v. Lindisfarne ,
Századok olta a" vizözöntöl
(5.5° 39' ю" É. Sz. 12° 55'
K. H.) kis sziget, jó erôség
rt'ili vala el vizeit , innen
által védelmezett halász kiszükségl-.épen a/.on viznek ,
melly n'ost a" Holt tengert
kötövel , Northumberland
állatja, már a/elfttt a' föld
partján Angliában.
alatt. jelen kellett lennij ; Holywell, vs Flint Angol Grófs.
ennek ■ színét külombféle
ban 6000 lak.
vasfagságú földterület. fe- Holzach , igen népes völgy Badezé , mellyet a' viznek fedeni N. Hercz. kobált, üveg,
nekéról bôven felható gyánegérko 's hamuzsir fabr.
ta 's hegyszurok tart vala, Hohapf'l , Grófság Lahn melinnen a" kies Siddim rónalett Nassaui Herozs.ben An.ságának számos enyves 's
halt-Bemburg1 Hoym Hercz.
hegyszurkos kútjai ("I. Moy.
hez tartozandó, i ifi □ mfd
14, 10.) millyenek mégma3800 lak. Itt vagyon
iglan is keleti partjain ta- Holzapfel , vs 1200 lak. vaeyon
láltatnak. Végre ezen nyimellette egy ezüst bánya ,
ladékokon sürüen felható
melly eszt.ként 600000 for.
kénHóves gö/.ök villám álnál többet béhoz.
tal meggyújtatván , és így Holzhammer , falu Bajor orsz.
valóságos kenköves 's tüzes
Main ker. vashámorral.
eso pyanánt lehullván az Holthnu , falu Erzgebirgi ker.
említett
kútakban
levo
Szász orsz.ban Frauensteini
gyántát 's hegyszurkot is
megyében ¿2 h. 300 1. kik
egyszersmind felgyújtották,
fa vagásból, más fa portékák , ú. m. kosarak , száezektöt a' fold alatt levo
nyok 'ja' t. készítésébol él*
gyántával 's hesryszurokkal, melly matérián nyug- . nek.
szik vala *' föld alatt lév6 Holzheim, pléb.val biró falu

44 h. hason nevü kant.nak
2 nemes telekkel ,613 h. 3360
lak. Vagyon itt vasbánya
fö helye Hersfeld ker. Wer's hámor , eszt.ként mintта oszt. a' ' volt Vestfâlia
egy 16000 francot adnak.
Kir. 12 kôzséggel , 480e lak.
îlolzkirchen , mvs Bajor orsz. Hamburg vor der Höhe , Hassîai nagy Hercz.nek mellesieg
Isar ker. Mangfall mellett ,
lineájoknak 1 íkóhelye Lahn
420 lak. kik sok sert foznek.
mellett 388 h. 2960 l. több
Holzminie ,
Sollings patak
kézmívekkel , vászon , seVestfáliában , melly Holzlyem , harisnya , sapka ,
mindennél Weserrel ószvekesztyü , kalap, óra 's üveg
kapcsoltatik.
fabr.kal, Hessen-Homburgi
Holzminden, (5'0 ¿o' 6" É. Sz.
háznak öröksege, általjában
27° .5' 9" К. H.) vs 's egyenlô nevü kant.nak fohelye ,
9 □ mfdön 6830 lak. száma' volt Westfáüa líir. Leine
Jál.
oszt. Eimbeck ker. Holzmin- Homburg an der Ohm , vs felsÔ
Hassziai Herczs.ben 2.57 há/..
dennek Weserbe való béfo1570 lak. vászon 's gyapjú
lyásánál , szép Sollingi kovekkel fedett házai vagyszö vessel, timársággal.
nak , 1 tempi, egy jól elin- Homburg-Hohenburg, Wertheimi Herczegi vs Frankfurti
,tézett Paedagogiummal ,
néhai nagy Herczs.ben Main
350 h. 2760 lak. vászon 's
vas kereskedésnek ezen támellett.
jékba letelepedô helye, van- Homburg, vs Mosel Franczia
nak itt 13 jeles kereskedô
oszt. Rosselle fónál 380 h.
házok , vas , vászon, czikó- Yíomburg, tulajdonképen Al
ri , harisnya , pipa, tüzö- lersberg, mvs 's hegyen étö , hamuzsir fabr. eczetfó- pült kastély Würzburgi
zés , timárság. A' folyón nagy Herczs ben Main mel
Bremába vászonnal, fonál- lett 117 h. 560 lak. bor terlal , vas portékákkal , fá- mesztéssel.
val, Sollingi, homok, 's pa- Homburg, Grófság a' volt Berlakövel, mellyek itt négy gi nagy Herczs.ben Saynmalmokban fedélkoveknek's WittgenstemBerleburgiHera' t. köszörültetnek , három
czeghez tartozandó , 1 1/2
□ mfdön 4300 lak. számlál.
vásárokat tart.
Holzsee , 16 mértfdnyi hos- Homenau , Homonna, tót mvs
Zemplén Várm. Nagy Mihászú tó északi Amerikában,
lyi jár.ban Laborcz vizénél,
felsö tónak v. az úgy nevezett Ober-Seenak északnap Nagy - Mihálytól 2 ifi óra ,
gyönyörü tájékban egy kasnyugoti része felé. Ezen tájékban 98o N. H. Londontól
téllyal , Csáky István és
Missisippi ered.
Vandernoth Grófhoz tarto
"Romberg , hasonló nevü kant.
zandó , szép mulato kertekkel és barlangokkal felékenak vsa *s fo helye a' volt
síttetett, a' mezövs mellett
Westfália Kir. Werra o;zt.
Hersfeldi ker. Elze mellett ,
fekvö erdñben igen jeles
két részból All, az ó 's
mulato épület van , melly
úi vsból, köriil vagyon keIstván nyugalmának nevezrítve , 6 kapukkal , 1 ref.
tetik , ezen kívül vagyon
tempi, a' vs elött Sz. György
itt egy jeles urodalmi mè
¿spitálya vagyon , 's magas
nes , egy kat. tempi, só ,
kegyeñ fekyó régi kastély,
Lotto tisztség , Loborcz fo-
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lyónál egy malom ; a' Holali jált , igen jó arany 's е-menau urod.hoz 100 helyzüst bányával.
ségek tartoznak.
Honden- Ey land , Insula Canum,
Homoriták, laktanak Arabia* a' del Zuí tengeri sziget,
küzép tart.nyában , az Ara-' Perunak áltellenében Amebiai tengeröbiil torkolatja, rikában , a' Hollandusoktól
és az Adramiták' folde ко- találtatott fel.
zött , a' rétfi Sabacusok lak- Hondischoote , 1. Hohscotte*
helyén , fft vsok volt S>ap- Hondo , tartomány Bors partphar. E/.en országi Zsidók nak belsö rcszében felsö
a' Keresztényeket VI. S¿á- Guiñeaban, Galawaitól ézadban iszonyúan üldozték. szakra , 4 Herczs.gekre , t.
Hommertshausen , falu felsö i. Massilagh , Dedowan ,
Hass/.iai Herczs.ben 200 lak. Dangurro,'sDandira vagyon
rézbányával.
felosztva , ezeknek FejedelHomoampas , hozzi juthatat- mi Quoschai Király álta!
lan népség Rio de la Plata neveztetnek ki, 's azért neki
Kirs.ban Spanyol déli Ame- adót fizetriek.
rikában.
Hondsholredyk , Maas torkoHomok , Német falu Vas Várm. lat hajdani Pr. oszt. eggy.
ben Fertô tava mellett, Esz- Belgiomhoz tartozik , most
terházi Herczeghez , 's más 770 lak. egy katonai oskoFölde9 Urakhdz tartozandó,
lával.
vagyon itt egy kal. tempi. Honduras, tartomány' Guatibor ter neszté«eel , ezen nemala Mexicoi Audienziában
vet Homok több csekély faészaki Amerikában , a' haluk Magy. orsz. viselik.
sonló nevü tengeröbölnel ,
Homonna , 1. Homenau.
tele van magas meredek
Romoród, ezen nevet két fók
hegyekkel, arannyal, ezüstviselik ' Erdélyben , mind
tel, mahagonival, festö fákettö azon hegyen szárma- val, török búzával. pamulzik f melly a' Csiki Széket tal, mézzel , viasszal bövelaz UdvarheJyitftl választja,
kedik. A' tenger 's folyók'
Szepsi Székben fiszvekapcsopartjain Mosquito Indianulódnak, 's Oltfóba ömlenek.
sok laknak. Fö vsa Vallan
Homoród-A'más , 1. Almás.
dolidHompoletscàï mvs Cseh orsz. Ronfleur, (49O 25' 13" É. Sz. 17O
Czaslaui ker. posztó , 's ma¿3' F>°" K- H.J kereskedö v*
téria fabr.
's kikötö Calvados francz.
Hönau, tart. Chinaban Kiangoszt. Seine torkolatjánál ,
nan , 's Schensi tart.nyok
1027 h. 8660 lak. hajókázás
- között, gabonában , riskáoskolával , só magazinum-sában , kakaóban, kék fákmal , halakkal kereskedik.
ban , déli gyümülcsben, se- Hong , folyó Chinába , YunIyemben , mézben , viasznan tartománynak hegyeiban, marbában , igen gaz- bol ered. Quang-si 's Quangdag, azért Chinai kertnek
ton tartományokon ált.al
is neveztetik , 2.5 milliom
mégyen , több ágpkra oszlak. és 110 vsokkal. Fövsa
lik , mellyek több kis sziKai-fong-fu.
geteket formálnak. A'CanRondal , -Kamerális falu Ertoni tengeröbölbe ömlik.
délyben Hunyad Várm.ben Ifángg , falu Limmat mellett
Magyar 's Oláh bányászok
Helvetziában Zürich kantv
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czi, Palástí és Bozoki. He*
130 h. bor 's gyümölcs tergyei nevezetesebbek : a' Selmeszléssel , selyem kotéesel
meczi , Börzsönyi és Palás's takár.ssággal.
Hong-tse t nagy h allai böveldi hegyek ; legmagosabb a'
S/.itna tetft , 's Magosfa , és
kedô tó Chinában NankingZebegény hegye. Némellyek
tól észak felé. . .
résznyire mertdek , kopaïloninioa , Uleaster , Uliaster ,
szok , többnyire élofákkal,
(4° D. Sz.) Molukki szigeteknek eggyike , 3 mfd hosfüvekkel züldellenek. Szászii , 11400 lak. szekfii borsmos más kozellévô helységektöl elneveztetett hegyek
ban gazdag. Föhelye Duuris vannak e'. Várm ben. Fostede.
H unit о n , helység Devon An-, lyóji jalesebbek Duna és
Garam vize , mellyek egy
gol Grófs.ban Oltroy f'ónál,
részét mossák , Ipoly vize
gyönyörködtetö termékeny
Nógrád Várm.ben eredvén,
tájékban, széles csipkéket
's irósvajat Londoni piacz- Bal.issa Gyarmat alatt foly
bé e* Várm. be, Szobb felett
ra küld.
Dunába vegyül. Említést
Honoriasnok neveztetett II.
Theodosius Cs.tól V. S/.ázad- . érdemlô patakjai a' Selmeban azon része , mellyben.- czi, Korponai (Krupinicza)
Claudiopolis , Prusias , He- , Bakabányai (Szikincze), 's
a' Csábrági. Mindennémü
raclea , Tios , Cratia, és
malmok forgatásával külödrianopolis estenek : e' kerület Justinianus Csász.tól
nös hasy.onra szolgálnak.
Paphlagoniához kapcsolta- Fördöji közölt nevezetesek
a' Gyögyi és Szántói meleg
tott ismét.
ïlonscotte , Hondisrhoote, (50o
ferdök , büdöskövesek , és
e^ésségesek. Savanyú vizei
.59' 4" É. Sz. eo= 15' 6" K. H.)
köztt hiresebbek a' Szalatvs franqz. ¿szaki oszt. .5.39
h/3170 1. Berguesi kanális- nyai,sós viz; a' Magyarádi
nál fekszik Fumes íelé.
vagy Szantói borkút ; a'
îlont , helye. Hont Várm.ben, Gyógyi , és Palojtai sava
Ipoly vize mellett, Drégely nyú viz. Orvos vizei közül
Palánkhoz közel. F. U. az
esméretesebbek a' Bakabá
Esztergómi Ersekség , lako- nyai és Drsenitzi kútfük»
si Magyarok, kat. Vara haj- Levegöje a' hegyesekben
dan nevezetes vala , most frigs, a' térségeken lágyabb;
csak omladéki és emlékeze- általjában egésséges. Ter. te van fenn ; határja ter
mélíen-ysége a* hegyek köztt
szükebb , a' sík térségeken
mékeny.
Tiont Vármegye , nevezetét vet- jó. Bövelkedik borokban ,
te Hont várától ; feks&ik
mellyek köztt a' Szudeni ,
Magyar ország Dunán in- Peeseniczi, Vinári, Moravi,
nenso kerületeben ; hatá
Nádasi/a Tót-Bakai hireseb
jaos kel.re Nógrád és Pest
bek. Legdrágrább termése
délre Esztergom és Bars ; az arany, ezüst, ólofn , fét,
nyug.ra Bars ; északra Zó- és vas néraelly drága kcilyom Várm.kel. Nagysápa vekkel .eggyütt. Dohányja
.53 □ m^ » hossza minteey
is hires terem* kivált Kós9, szélesjéga 2— 5 mfd. V¡- palagon. Legeltetöji és erdéke tübbnyire hegyes , 4 deiisigenjók és számosakíárásai: a.' Báti', Selme- ,3 kir. veokat, 9 mvsokat,

— Sa7 —'
6 falukat, 32 pusztákat
te Francz. oszt. eeen fônih
ámlál , 8.5,414 lakosi leg- . 1817 h. 8370 1. tart jeles
•bbnyire Tótok , Magyahajóépitést , írósvaj , sajt,
>k, és kevés Németek. Legmarha kereskedéat ; vanigyobb részént kat. evan- nak itt gyapjú materia
ilikusok kevés reform, és
fabrikak , szönyeg nyomry helyen ó hi.tüek. A'
tatással. Schouten Kapiith.sok az Esztergomi Er- tánynak születés helye, ki
•kséghez , és a' Rosnyói
1616 Cap Hoorn körül hajóispôkséghez tartoznak. E'
kázot/s hazája után Hoornirm.neh 102 4y¿| portáji
nak nevezte.
innak. KisHont Vármegye Hope, eggyesüli; atyafiak feömörrel egyesíttelett.
lekezetéhez tartozandó kozt, így nevezretik Schelség északi Amerikának New
;nek napnyúgoti ága ,
Yersey Tartom.ban.
elly Sandvliettól Vlissin- Hopersehante , erös ház , a'
;nig a' volt két Neth
foldnek egyik csúccsán II:anczia oszt. terjed.
menaunakÉlbébevalókifocC ixigeti , a' Markesasi
lyásánál a' volt Westfália.
igeteknek eggyike,'s legKir. alsó Elbe oszt. Winseigyobbika, 1595-beu találni megyében Hamburgi
itott fel , Cooktól «774vámháznak erányában.
m meglátogattatott.
Hop/gaiten , mvs Bajor Orsz.
ge , Dániai sziget SchlesSalzachi kerül. Ország lté—
ig mellett 241,920 □ Raj- lôszéknek , lakó helye, egy
4i vesszñ 130 h. 480 1. kik
régi pléb. templommal.
ijóká/.ásból , marha te- Hopfgarten , kasza fabrika felyészetbol,'s gyapjú szôvésso Stayer Orsz. Judenburgi
51 élnek.
kerül.
geveen , falu Yssel torko- Hôpital de Rochefort , vs Ligit ennekelötte Francz. oszt.
non mellett Loire Francz.
520 1.
<
oszt. 86 h.
getand , falu a' volt nyú- Hor , Tartom. Tibetben Tarjti Ems Francz. oszt. 1670 tária , Ngari , 's Kiang Tartom.nyok között , pallérogland, Zuydtengeri ennek- zatlan ide 's tova )árók
ötte Francz. oszt. 14,50 1.
lakják, kik Tatárok maglede, (500 ¿%' 51" É. Sz.
radéki látszatnak lenni.
jo 44' 52" К. Н.З vs eggy. Hora , (Brezowa) Birkenberg,.
elg. Orsz. 600 h. .3,530 1.
bánya helység Cseh Orsz.
gstratten , Herczegség, vs
Berauni kerül. 41 h. egy ei vár Antverp kornyéhézüst bányával.
en , Brabantiában , egy Uortm , 1. Oran,
elgiomban.
Uorazdiowitz , Horawicz , Lölum , Hoolar 1. Holum.
wenstein Wertheimi uradap, (Reménység) Herrnlom 's vs , melly 2З0 h. 1760
uterek gyarmatja Berbice 1. áll , Cseh Orsz. Pachini
ollandiai telepedés déli kerül.
Wotawa mellett
meriltában Corentin fo- nagy takácssággal , serförónál.
,
zéssel , pálinka égetéssel , a*rn , (320 38' É. Sz. 22o З9'
plébán. tempi, kiyül több
. H.) erös vs egy révpart- kath. templom. 's két ispiti Zuyd tenger ennekelöttályok találtatnak.
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Horb , (48э чв' 38" É. Sz. 260
napkeleti részén feküsznek,
ai' цч" К. tL) vs Neckar
's szerencsésArábiánakpartmellett Würtembergi Kijáig siemlélte. Napnyugot,
rál.ban Röthenburgi kerül.
's dél felé vagyon egy nem
16.30 h posï-tôval kereskedik.
igen széles völgy , melly
Bordai , Hogyal , Kameralis
Jah , vagy Isten vôlgyének
falu Erdélyben Hunyad
neveztetik , nyugot felé
V.ármegy. íekszik hegyek
való része Pocoktól Rephiközött, Német,'sOláh Bádim volgynek tartatik, hoL
nyászok lakják , ]ó arany,
a' zsidók letelepedtek mi's ezüst bányával.
dön Sin pusztaságból }öttlörde , kis vska a' volt Bergi
tek. Jah völgy észak felé
nagy. Hercz. Ruhr oszt.
terjed , hol lapályságban
Emschede mellett 740 1. az
vég/odik , melly egy Angol
egész Grófságban itt a' legmértíoldnyi széles Melgah
nevezetesebb köszen gödvögynek neveztetik , észak
rök találtatnak , jóságokfelé vagyon Raha völgye ,
ra , 's sikereségekre nézve
eztet követi Scheik Salem
az Angol Orsz*éval eggyenlö
völgye , èzen két völgyerangban állanak.
ket, 's Melgah volgyét PoTHordwer , Bhagpor vs keleti
cock Sinai pusztának tartIndiában, Scheikok Tartoia , mellyben a* zsidók vamányában Ganges folyólának Mósesnek hegyre va
nál szép templom.kal , 's ló hivása alkalmatosságával.
épületekkel , mellyekben
Vannak itt sok régi klastsokszor egész Indiábol a'
romok 's Török mecsetek.
Hindusok öszve jönnek , Horebat , vs egy rév parttal
hogy Ganges vizével büneHadramant Arabiai Tartoiktôl megtisztúlhassanak.
mányban.
Koreó , Sinai hegynek eggyik Woretti ,
Caledoniában lateteje sziklás Arábiában kott nép ; facitustól emAzsiában, melly sokszor Si
líttetnek.
nai heggyel elváltoztatjk. E- Morgen , mvs Zürich kant.
zen hegynek (28o 50' É. Sz.) Helvetziában Zürichi fó
tovéberi vagyon egy nagy
mellett 3.300 1. szép épüle
kornyék , mellyen két nagy tekkel ; az általmenó kereskosziklák Valának, az egykedésbol , 's hajókázásból
gyik észak , vagy észak
élnek a' lakosai.
kelet felé, a' másika del, Yíoriguelln , vs Walenczia Spavagy del nyugot
felé ,
nyol Királyságban hegyen
északi része Katalin hegy
épült kastéllyal , Püspöknek, déli rétze pedig Sinek lakó helye.
nainak neveztetik , északi Hort - Tcheou , hegyek köztt
része majd még egyszer olly
kellemetes fekvésti vs Kimagas , mint a' déli , 's így
angnan tart.ban; kornyéa' Bibliának tulajdon való
kében legthé terem , 's leg
Sinai hegye lészen , a' mint
jobb ezüst, arany réz erek,
modják 6000 íáb. magasés tômjén találtatnak.
sabb a' tenger szinénél. Ро Horizon , görögböl vett szó ,
коке (Pocoke) ezen hegyröl
látás határt , vagy valami
Arabsi tenger öbölnek mind
térséget , mellyen az ember
a' két részét azon hegyek ¡g
vagyon , jelent.
mellyek
Aegyiptomnak Horiíontal-Unia , olly linia ,
melly

iieMy minden pontjaiban
végén , 980 1. szomszédi' iöldnek kiizép pontjácól
ságában porczellán föld
îggyenlô messzeségben áll.
Ludwigsburgi fabrikáhos
rka , Landsároli' helysége
ásattatik.
Szepes Várm. savanyu viz Hornburg , vs Westfáliában
kú'ltal.
Saale oszt. Ilse mellett 4jo
r- linbamút , Ras-el-Fihl
h. 2120 1. vagyon itt nagy
;gy Kerúletneb fö helye Hakomló mivele»..
.essmiában fekszik egy er- Homb >rg , vs a' volt Ruhr
loben.
Francz. oszt.
ikuu, Cseh Orsz, uradalom H/mburg , mvs Albis kifolyása
\akonitzi kerül. Ottenhaukornyékében. Jtt sob len,i Báróhoz tartozandó . nageri rctek termesztetik.
jyobb ré.^ze heffyes, közep- Horncastle , gazdag vska Bane
ízérü szantó földekkel, Itt
mellett Lincoln Aneol G.-ófVk=7.fk Horkau (Zhor) í'alu
sagban,itt nagy Ió vá&árok
•égi kastéllyal.
tarfatnak , mellyekre a'
ikheini, falu Wiirtembergi .marha York Grófságból
íirál.ban Heilhronni kerül.
hozattatik , 's jobbára a*
leilbronn mellett, Neckar
Londoni ló kereskedöknek
olyónál 550 1. hajókázáseladatik.
.al. .Itt római régiségek ta- Hondon-on the Hill , Essex Análtatnak.
gol Grófságban helység egy
гл,- vagy Hora kozépszerü
dombocskán , Hopének ,
's-, 's kastély Lippe-Det- Themsébe való béfolyásánold Grófságban 2600 I.
tól nem messze , szép kiné186 h. gyapjú, 's fonal szözésekkel.
éssel , egy fertály órányi- Yíorneck , kastély 's urodalom
a fekszik azon jeles Exteabó Stajer Orsz. Grätzi keenstein , 1. Exterenstein.
rül.,
mf ve TeíFer folyóaál Ens Horn - Sound, (7.3O 45/ É. Sz.)
latt való
Austriában ,
szoros tenger észak kelet
lanhard hegy felett való f ele Baffin tenger oblének
ertályban, kath. Gymna- keleti részén Amerikában»
iumraal, p'lébániával j dé- Ide s Thomas-Smith szoros
ánságífal , Ország ítéló- tençerig terjed a' kelet 2
zékkel , pósla váUással ,
Polaris Amerikáról való/
6.5 h. Itt a.z úgy neveztftt , esméretünk.
lorni ser fftzettetik , 's e- Hornstein }> Szarvkö , német
ész Austriában szélyel vi- mvs Vas Vármegy. régi
etik.
kastéllyal Eszterházi Hern , 1 Cap-Horn.
c/.eghez tartozandó. A* la-n<igos , vs Estremadura kosok bor term. bôl élnek.
panyol Tart.
Hornya , falu Unghvár Vár«
nbach , kis vs hasonló nemegyéb. Pongrácz Nemes
ü íolyónál hajdani Don- Familiához tartozandó , göersberg Franc.z. oszt. 970 1. rüg temp. mal , Rika pata-»
nbeig , vs . 's szoros út,
kon való malommal, еду
chwarzwaldon keresztül,
ásványos fördövel , melljr
ruttac.h folyónál , hesfyen ido szerént való betegsépült kastéllyal Würtem- gekben nagyon hasznos.
ergi Királ.ban Rotweileri Hornyan - Homany , Tot fali^
erül. Kinzingi völgynsk Тгецсвец Vármegy, Д'
ÜB. JtEX.. II. DAR.
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kosok az itt igen jól fizetö
lap, 's flanér fabrikával,
foldmivelés mellett fuvarojó kereskedéssel.
zásból is élnek.
Horsham, helység Sussex AnHorocz - Horowctt , tôt falu
gol Grófságban Surrynak
Trencsén
Vármegy. Vág határán , szabad oskolával.
mellett egy révvel , egy Itt az Assisek , (rend kivül
kath. templ.mal , régi de való tijrvény tartások) tarmég is jól épült kastéllyal tatnak ; sok szárnyas állat
melly Madocsányi Famiíiá- vitetik irtnét Londonba.
hoz tartozandó.
Horsitt, 1. Horschitz.
Horodenha , mvs Gallirziában Horsley , kis sziget Angliában
Zaieszcyki kerül.» Dnéster- Harvichtól nem messze ,
tól délfelé , egy kath. nem- tenger öböllel.
zeti oskolával.
Horst , helység a' volt Ruhr
Horodetz , vs Slonin Orosz Francz. oszt. 4020 1. vászon
Helytartóságban azon* ka- 's posztó fabrikával.
nálison, meíly Pina f'olyót Horst, erös kastély Wight
Búg^al öszve kapcsolja , Angol szigeten.
mellyen által a' fekete ten- Horstmar - Horsdemer , ("540 gt
gorböl a' Bálti tengerbeva13" É. Sz. 240 56' Зз" К.
ló hajókázásnak kellene H.) ko/.épszeru vs hajdani
fennlállani.
íelsó Ysseli Francz. oszt.
liorodio , hajdani Warsói Lub1200 1. ,
lin oszt.
Horszow , vs Minsk Orosz,
Hôrsawa, Hirsowa , vs és vár Helytartóságban.
Dunamellett Bulgariában. Horm , vs Tiber mellett , a'
Hirschau , falu Cseh Orsz. Papa birtokában egy Püsftlattaui. kerül. 15 h. szép pöknek lakóhelye.
kath. tempi, egy kastéllyal, Horta , Fayal Azori szigetnek
nagy vadas kerttel, terméfö helye , a' ny ugoti parton
keny fóldekkel , legelö he- 4000 1. jó révparttal , és
lyekkel , patakokkal , fá- várral megvagyon erösitve,
czányos kertekkeljés szép ló
innét nagy bor kivitel üzelegelb helyekkel.
tik.
Horschitz Horsitz , uradalom Horváth-Orsxág , Croatia, Ma493 h. 4.550 1. Cseh Orsz.
gyar Országhoz tartozó OrBitschowi kerül. Prágai be- szág ; Drava vizétôl egész,
teg katonák házához tar- Adriai tengerig terjed ki ;
tozando, egy kath. plébá- kel.re Slavonia és Bosnia;
nia templommal.
nyug.ra Parti Tart.nyok ,
Hörtel, folyó Thuringiában
Stajer és Karniolia Hermelly Reinhardsbrunn hi- czegségek ; északra Magyar
vatálban ered, és Eisenach
Ország , délre Török Horvs mellett Neuszéba ömlik. vát Ország köztt fekszik.
H&rselberg , magas hegy Eise- Nagysága З55 □ mfdre ténach , 's Gotha között , tetik. Vidéke hegyes , völmellynél Hörsei vize által gyes , szép térségekkel. Nefolyik.
vezetesebb hegyei : IvanHorsens , vs Jütlandban , Aar- chicza, Kalnik, Eidohegy,
huus megyében Horsens
's a' t. Jelesebb folyóvizei :
Fiord tenger öbölnek végén
Dráva, Száva , Kulpa , sok
,500 h. 22zo 1. egy rév part- patakokkal eggyütt. Levetftl , posztó, gyapjú, ka- göje melegebb mint hideg.

Földe termékeny közep
gálat eilen türhe'tetlenek.
miveltetésére is. Termései
Constitutiójokra és Kormányoztatásokra a' Ma
legnevezetesebbek : a' külombféle jó Ьогок , gabona,
gyar Országgal eggyesülkukoricza , es fa gyümölcs;
tek. Vannak némelly tu
de szükségeiknél nem igen
lajdon szabadságik is. F6
többek. Dohányt jól es bövsok Zágráb ; mellyben laven terem , fával is bövelkik tulajdon Püspökjök ,
kedik.
Sertéseket
nagy
Bánjok, itt van katonai fo
számmal tenyésztet, egyébb
Comandójok , Kir. Táblás/.arvas marháji, szelíd és
jok , és akadémiájok is.
vad állati is vannak jó ízü
Ezen kivül van Gyninasiuhalakkal eggyütt. Meleg
mok Zagrábban és Varasferdöji köztt leghiresebb a*
don. Az eggyesüllt Püspök
Varasdi; a' Radaboji kénjök Körös vs. ban lakik.
kö ásvány igen gazdag ,
Ezen Országnak része.melly
globisokban , és egész daZágrábVárm.bol Szaván tul,
rabokban találtatván. Laa' 4 Károlyvári határ rekosi tulajdon Horvátok ,
gementekkel az i8<>9-dik£
kiknek nyelvek minden
Bécsi békeségnél fogva az
Slaví'ajok köztt a' LengyèIllyrikum Ors/.ághoz vonatlekével leginkább eggyez.
tatolt 1813-dikában a' HorVannak köztök Németek,
vátoktól tqbbnyire magoktól vissza szereztetett , és
és Magyarok is. Vármegyékre és határ szélekre
1814-diki békeség által &z
osztatnak. A' Vármegyék e*
Austria háznak vissza adahárom : Zágrábi Körösi és
tott, de mind eddig még
az Országgal nem egyesítVarasdi, 3 Sz. kir., 15 mvsckkal 21.36 falukkal 7 pusz- tetett. Horvíth Orszáínak
tákkal. A' Szeremi tôle «1- portáji nincsenek ; ös/.veszakasztatott. A' határ széséggel K. vsaival , és Bukalei , Károlyvári és Varasdi ri , 's más tengeri parjaiBánságnak is mondatnak.
val 113,615 for. 58 2tß I"*«
Az elsô négy ör regeOrszágos adó jutott reá. —
mentekb&l, a' másik ket- A' Török Horváth Ország
töböl áll. Ezeken kivül. két
ázon darab fold , melly
çyalog
regementet tart
Unna és Verbasz folyó vizeít
Horvát Ország , kik Bán- köztt esik ; nevezetesebb
¡ok alatt vannak. A' lahelyei Dubicza, és Grudiskosoknak száma 1810-ben
ka.
r$o ezerre tétetett , és így Yíorzeniowes ,' falu Cseh Orsz,
minden □ mfdre estek Königingrät/.i kerül. 64 h.
2 11a 1/2. Religiójok : uralkalap fabrikával.
kodó a' Katholika ; ehez THoritfrnik , vs Cseh Orsz. tá/allják magokat 647,882 kat. bori kerül. 125 h. egy kath.
ís 1829 egyesült görög szerpléb. templommal.
:artásúak , 528.37 ó hitüek. Honitz , 1. Hors'-hilz. *
Találtattak köztök 287 Ev. Hnrzowitz , vs Cseh Orsz. Be34 E«f. és 941 zsidók is. Alrauni kerül. 204 h. egy kas[apotjokra nézve : Nemesekf téllyal, bányávai , csekély
polgárok , és parasztok. In- foldmiveléssel , vashámorlúlatjokra : vitézkedésre
ral , juhárfa , szyrup , 's czú.ermettek ; jobbágyi szol- kor fabrikával. A' bányáji

f&Hossiú
—
ezüsttel, czinobriomnaal-> és
Asió , Langenthal , Hukejaesôvel «zolgálnalí. Vanszó , nagy hely Erdélyben*
îiak ittkószén bányák. S.zép
Küköllo vmben, N. SelykJ;<?llemetes tájékban lekszik
hez 3 óra. F. U.tübb nemes
Rothen patak mellett.
fnm. lak. Magyarok Ném.
homnócrg , mvs Salmi Her.ben
Oláhoh. kat. ref. evang. 6
Kyrburgi hívatalban , fel.
bit. tulajd. pléb. hegyei
Ilajnai ker.ben gazdag rézmindennómü fával bövelbányával.
kßdnel«.
Hospital , falu S. Gothard he- H ssiâ Hctény , magyar helygyén Uri kant. Helvetz'iáeég baranya Várm. Pécsí
bau , Matte mellett. Azért
járásban , Péesváradtól egy
neve/.etes , mivel itt a'
órányira , fekí-zik
kies
fc/egények , 's íe l fagyotvólgyhen hegyek között ,
tak , kik az most nevezett
számlál 1800 kat. lak. Vaíiegyen által útaznak-, jólgyon pléb. és szép templotévñ Capuczinus klastromma ; kevés gabonája , de
han szükséges étellel , 's orbora , fája gyüm olese '*
voseággal kielégitetnek , 's kiváltgesztenyeje bôségben^
innét vette nevét -is.
szomszédságában kcibányák
H»sse , ólom 's galmey bá
is míveltetnek ; üveg bányák Karinthiában. ;
nyája már elaludt. F. U. a*
Hostau , Hostow , Hóetátinie ,
Pécsi Püspükség.
.va Cseh Orsz. Klattaui ke- Hosszú - Mez¿i , Dluhópole ,
rül. хял h. 870 1. egy kath.
Rimpolting , mvs Marma
plébánia tempi. A' német
ros Vármben, Szigethez 1 1/2
labosok háláadatlaTL fold'
óra. F. U. a' K. Korona
pjívelésébol v külümbféle
lak. Magyarok , Rusnyálen pántlikák készítésébftl ,
kok, Német. ref, és eggy.
's niás; bó/.bnséíres vsi meshitüek. \ó mezovel, és íia-tériégeltbftl élnek. ■'.
lászattal Tisza vizénél.
Hastein , fiostin maga* hegy Hötensleben, Hessen-Hombur
Morv ! Orsz, Preraui kerül.
gi falu Elbe oszt. , ennek
Bisïtrb z mellett. A'Kereszelötte Veslfáliai Királyságténv hitvellásnak béhozása ban , 17.3 h. 520 1 Itt agyag
elott , ezen hegyen régi
találtatik , melly porczelHostin Bálványnaít templó
lánhoz szükséges , olvasztó
me vala.
hulák.és tüzet lu á 11 ó olvaszHosterHm , Hostiehradiee ,
tó kemenczékhez szükséges
helység Morva Orsz. Znaykövek.
mi kerül. Kromaui «roda- Híitscheu , 1. Hoei-tscheu.
lomhoz tartozandó egy pié- Hotomni Snlun , folyó napkebániával , egyszer'smind
let i Dschagateyban AzsiáOrszáif dékánsáffgal.
ban, melly déli erányzásIlus e witz , falu Elbe mellett
ban folyik , 's végtére hoDre.^danál Szász Orsz. semokban elvesz.
lyem^níveléssel.
Hottendnrf , Koloniális falu
Hosting, Hostin mvs Morva
Gradelegen
kantonban ,
orsz. Znaymi kerül. 84 h. Stendal kerül. Elbe oszt. a'
<6o 1. plébániával, és szép
volt Vestfália Kir. 10 h.
uradalmi kastéllyal.
100 1.
HoftHwic* , vs Cseh orsz. Be- Hottentattdh - Tartonxánya , fel
rauni kerül. 307 h. 1340 1.
sziget Afrikában , mellyet

íapnyúgotra Aethiopiai ,
lél keletre Indus tenger
íatároz , délfelé pe di.г Jó
íleménység foka,v. Afrikán.
1 éli vége felé terjed. A'
ía^y halas í'olyó dél kelete líalfer Tart-tól választa , észak nyúgotra pedig
\auszie folyó határoz/.a.
I'érség nagysága 6045 □
nídre számláltatik. A' keeti Indus tengeri útazók
tt a' szükséges ék-lniet
negszerezhetik. Itt csak két
sztendó rész vagyon , mireí csak két fo szelek ural<odnak, észak nyugoti téen . és dél keleti nj'áron.
Telen a' levegö ködös sürü,
s nedves h idear , ehfcor voi
la az essös ido, de mclly
iszta idövel , 's kelemet.es
îapokkal változik. A' nyár
iltaljában igen szár&z 's
^agy kiálhatatlan melegléggel, kiváltképen ha a?
lél keleti szél elmarad, vagy
;rös , 's sokszor hideg szeekkel öszve vagyon kap;solva. Ezen országnak bel,& részében emésztô szárazlág uralkodik , úgy hogy
T¡ég a' nagy folyok is kiizáradnak. Vannak itt sokizor erös szelek , mindazonüfcal a' levegö földnek mi
roita 's fekvése szerént igen
iülömbözik , még is >obbá:a alkalmatlan , 's sok beegségeket okoz. — A' -föld
nek mivolta nem egyaráíyos , kösziklas . homokos,
iovány , viz nélkül szükölködö, és száraz darab földek
gen termékeny , jól mi/eltt , V népes tajékokkal
/áltoznak ; dél keleti re
izen a' természet gazdagabb
nint nap nyúgoton. A' ke[eti részén nagy az erdñstég, melly nyugoti reszben
íibázik. A' folyók, mellyek küzül legtobbeo még

nincsenek megnevezve , ke
leti 's nyúgoii tenger féTé
ömlenek , az elsök nevezetesebbek 's számosabbak .
de minnyájan az essö által
megnagyobbodnak, '9 nyáron által kiszáradnak.A'legnagyobbakbaa vizi lovak
talállatnak, de más halak*
nem , mint azok , mellyek
a' tenger felé úsznak ; nagy
's mezételen hegyek észak
nyiigot'ól dél kelet felé as
eçész Tartományt áthasítják ; e/.ek között vannak
völgyek , mellyek észak fe
lé íapályságba végzôdnek.
Az egiíyenként valóhegyek
között nevezetesek a' Teu
fels v. ördög hsgye, Tafel,
v. tábla hegye , 's Löwen
v. oTObzlany hegy,mind a*
három Tafel tenger öbölnek dél - napkeleti részén.
Az országnak termései közölt jegyzést érdemlenek
az Europai gabona, földi ,
's kerti gyiimölcs, mellyek
a' Hollandusok ált al i de
általplántáltal ván , igen
iôl nevekednek , még e.'.en
kívül hazai plántáknak
gazdagsácra , leginkább patikabélieknek, u. m. aloe, amaryllis, büdös fa, gyapjú virág fa , Hassaga i fa ,
cziper fü , kalán fü , kenyér pálma , Egyiptomi
sinn plánta , zaser vira^
gl!-plánta ,murok , tobbféle ártalmas fák, ezüst fának egy neme , viasz , és
olajfa , a* lágy pharmazie,
a' capri bors , eb téjfunek
több nemei. Europai s/.elíd állatok mellelt taláH a! nak itt bivalok , vad loval^
szamarak , majmok , elefántok , szarvorrú , gazclle , iávor szirvas, oroszl inyok , hyenák , fáczányok,
pávák , tenjreri tphenek ,
(vagy Niiusi lovak , bo**
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Jak,) tôbbféle haï nemek.
nád által, mellynek végéñ
,Több táiékokban vas 's réz
egy réz gbmb vagyon ,
találtatik,Sónak is több he's mellyet a' Kapitány minlyeken nyemdoka találtadég magánál hordoz. Tatikt homokkö , köolaj , áslán az Anglusok , kik ezen
ványos viz , kiváltképen
Cap vst elfoglallák , ezen
meleg fördftk tobb tájékok- szokás mellett megmaradban találtatnak. — Hottentak. Ezen népnek egy rétotfák.kik magokat Guä- sze Hollandiai szolgálatban
guä iievezik , sarga barnák,
áll, más része pedig mint
jó termetüek 5—6 láb. maegy 1,5,000 szabadon élnek.
gasak , széles fejiel, nagy
M igánosan
vannak , 's
szemekkel , sima órral , szé- minden külsö származásles ajakkal , kinnálló áll
n;ik nyomdokát eltávoztatcsontokkal , fehér fogakkal
ják magoktól.
fekete fodor hajjal , kevés Hottentotten- Holland , Stellenszakállal , hozzá képest kis
boschi osztálynak eggyik
kezekkel , 's lábakkal , eros része Cap Tart.ban , szarciir bédorgolés által haj-' vas marhúkkal , juhokkal ,
lékony testtel , tulajdon
gabonával , 's borral , melly
nyelvck vagyon , mellyet Constantiai bor után legpattantó kimondások miatt jobbnaktartatik, Capon bôaz Europaiak nem olly velkedik.
itönnyen beszélik. Hitbéli Hottenplotz , vs Austriai Silévélekedéseik nincsenek , de ziában Jágerndorfi kerül.
ibábonaságot 's talán rosz
Ollmützi Éreekséghez tarléleknek jelentéseit is hitozandó , 305 h. 2160 1.
szik. Noha a' szemfényvesz- Ноиno Houat , (47o 23' 3»'' É.
töket napry becsben tartják, Sz. 140 4ß' 18" К. H.) kis
még is ezek életjeket soksziget Vilainenek irányászor elvesztik , ha mester- ban, Morbihan Francz. oszt»
ségek jól el nem eùl. An- 250 1. kik iobbára dardella
gol - Missionáriusok .által fogásból élnek.
nem regenten sok Hotten- Houdan , kis vs Seine , 's Oise
tották a' keresz. hitre ta- Francz. oszt. Vesgre 's 01nittattak , házak templo- ton oszvefolyásoknál 320 h.
mok , 's oskolak. épitésére' 2000 1. vagyon gyapjú haoktattattak. Mivelik a'föl- risnya fabrikája.
det , ruházzák raagokat be- Houei/ies vs éppen ottan 1700 1.
csületesen , a' szükséffes Ho«$Wíi¡?,vsFrancz.erdñk oszt.
házi , 's fbldi kéz míveket Ourthe mellett 760 1.
magok készítik. Az egész ~ñougñrden , eggy. Belgiom
nép familiákra 's hordákra orsz. déli Brab. 2430 1.
osztatik fel. Minden Kral- Uoughton-hall , Oxfordi Grófr»ak vagyon egy fö Fejenak mezei háza Norfolk Andelme,'smind egy kis s/.a- gol Grófságban, gelesen pinbad társasásfot lèhet tekéngált képek gyüjteményével.
teni. A* Fejedelmeket , vagy Houque , 1. Hoque.
Kapitányokat , H ollandíai Houlsworthy , Devon Angol
letelepedésekben választot- Grófságban kis vs.
ta 's letette eddig Cap vsá- Houlx , 1. Oulx.
ban levó Hollandus Hely- Hounslow , kis vs Middlesex
biHó egy nayy Spanyol Angol Grófságban Hestern
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nellett.
egy vasalusa ki külombи Quan , nagy Tart. Chiség obáért kis Braknak ne
veztetik , ehhez tarto/ i к
lának kôzép pontjában ,
nelly en Yang-tse-Kiang álSenegal karj.dtól forméUatott elég nagy Bif'esche szi:al folyik , nagyobb része lapályság , tavakkal , pata- get. Ezen terraéheny , '»
tokkal , 's mesterséges fo- kereskedésre
alkalmatos
yókkal gazdag ; terméTart.ban 1 találtatik a'/.on
hat mértfôldnyi hosszú %
«enysége míatt Chinai rozs
kamarának neveztetik ; gamfd. szélea Panie-Fúl Tó ,
mellynél tobb helységek
bonával, gyümolccseljtheá¿ral , házi marhákkal, és érfeküsznek, áHaljában ezen
izekkel bövelkedik ; fo vsa Tartomány népes. Fö helye Navianghe.
V o u-ts cha ng-fu.
Howden , vs York Angol Gróftusa , 1. Monghir,
iiise Island , Northumberságban
land Angol Grófságban szi- Howe' siigetei , (Lord),3r¿ sziget, csak egy mértfüldnyigetekbol álló csoport Aure a' tenger"
stráliában (íOgo'P. Sz. 1.590
íger partjától,tenpartj
geri kácsák miatt neveze14' — 159° 37' К. H.) alatt
tes , mellyek itt költenek, Kokuszdióban gazdagok, laezen felül itt sok tengerí kosaik setét réz szinüek,
borjúk is találtatnak.
erösek 's jó termetüek.
nussti , I. Haussa.
Howe íiigi te , (Lord), kis kiш-Tcheou , vs Tche-Kiang ellen szieet (310 3^' D« Sz.
1.590 К. H.) Port Jacksonnak
Tart.ban , Chinai bir.ban ,
észak keleti részében AuTayhon fó mellett ; nevestraliában vannak itt sok
zetes azon szép thé miatt,
tekenyos békák , galambok,
mellyet nevel.
<>nt¿ritan , helység Hérault ludak , káposzta pálmák.
Francz. oszt. szölö 's gyü- Uowt/i , i el szíget Dublin Irmölcs termesztéssel.
Jandiai Grófságban , melly
oval v. Unlo , koztársaság a' Dublini tenger öblöt forUalofi Tart.ban közep Se- málja , tetején világosító
negambiában
Afrikában torony áll.
Senegalnak torkolatjánál , Höxter , Huxaria, kerület a*
ennek mind a' két részén, volt Fulda oszt. Westfália
melly itt több karokra osz- Kir. melly Corvey Herczegségbol , Paderbornnak egylik 's sok folyókat formal,
gyik részébôl , Ottensteini
északra Arabsok birtoka
eggyik
Trarzas familiából ha- Braunschweignak
tára nyúgot felé Atlanti hivatalából, Hassziai Tren
delburg' megyének egyik
tengerrel , délfelé Kajorrészébôl , Bodenwerdi vsból
ral, helet felé a' tulajdon
némely Calenbergtöl el¿zaUalofi 's Fuli Tart.nyal.
Térség nagysága nem na- kasztott darabokból öszve
álittatott. Délre Casseli
gyobb mint 200 geogr. □
mfd . Királyság, de Fejedel- , ker. melytöl Diemel által
me most Szerecsen Trar- szakasztatik el, keletre Leizas familiából való Her- ne oszt. melly
czegtol függ. Brak nevet , Weser határtformál . észak(melly annyit mind Ki-} ra Calenbergi Herczegse^.
Tály) visel , vagyo^ пеЦ I^PPft '* Рртод^ Нж«**£

eég , napnyúgotra ï*aderborni kerül. hatérozzák ,
mellytöl Teutoburgi erdöюек hátulsó része által választatik. Térség nagysága
26 6/100 □ mfd népessége
6.5,973, lakható htlyeknek
s/á.na 19 vs 2 mvs 187 falu,
mellyek 120 kozségekre és 17
kantonokra osztattak. A'
bath. Religio legtöbb községekben uralkodik , lu l h.
az ennekelötte Braunchweigi 's Calenbergiban,a' ref sok
pedig Trendelburg , zsidók
szokás szerént tóbb vs. ban
szerteszét laknak.
"Höxter, kanton Weser mel■ lett foglal magáhañ 6 kbzséget, 3050 1. fö helye 's
vsa
Höxter, (.51 o 46' 42" Ë. St.
270 1' 16" rí. H.) Grovénak
Weserbe való Léfoiyásánál
fekszik , bé vagyon kerítve,
van itt kanonokok collégioma , 2 ,kath. 2 luth,
tempi. 403 h. 2&30 1- kik
foldmivelésbol
mesterségekböl , kevés kereskedéshhl , L.a)ókáz.ásból élnek,
ftlsó Praefektusnak lakó he
lye , 's a' polgiri itélñszekïiek , még a' kerületbéli tanáis is itt gyülekezik öszve.
ff»y, Orkney szigeteknek egygyike South Ronald teng-er
oblétfil észak nyúgotra ft
mfd hosszú , de hegyekkel,
• *á kos/.iklákkal tele vagyon
eg-y része terniékeny. A' hegyeken vad juhok legelnek,
a'partokon pedig a' veszedelraes madarak fógdozása
vittetik véghe. Hoyon taJáítatik egy igen nagy kö,
mellynek belsö rés/ében
némelly fekvö.helyek találtatnak ; tréfából the Dwar
eic Stonénak az az : torpe
kÖnek neveztetik.
#»ra> (5-2° 30'— 530 É. Sz.260
l#-?f° èf К» Ц.) hajdarti

Grófság Westfáliai kerül.
Minden 's Bremen között,
annahutána Aller oszt.nak
része a' volt Westfália Kir.
4.; Q mfd nagy 70,000 I. Az
ataí'sony 's lapályo-j fold
homok halmokkal általvagyon metszve, de Weser,
Aller , Dehne, 's Hunte foly¡'k raellett marha tenyészethez igen alkalmatos. Az
ország gabonát, lent , kendert , dohányfc» termeszt
vannak itt jó lovak, fö vsa
Hoya, (.520 48' 47" É. S/.. 26o
47' 44" К. H. ) Weser mellett 226 h. 2.00 1. vagyon
erös kastélya, vászonnal kereskedik.
rbje» 1. Huy.
Hoyerswerda , Szász király' urodalma volt ennek elfttte
felsö Luzátziában , most
Burkus Királyhoz tartozandó P640 I. kik Németek 'в
Vendek. Fö helye
Hoyerswerda , fekete Ebternél
fc-kvö város 240 h. 1500 L
kik föld 's kert mivelésboU
serfôzésbôl 's aprókereskedésbcl élnek , vagyon itt
егу méhéz társaság.
Hoy m, vs Anhalt Bernburgi
Htfrczs.ben Anhalt Bernburg
Hoym Herczeghez tartozandó , Getelnek Selkébe való
béíolyásánál 350 h. 2000 1.
Hoza , kit vs Niemen vizénél
Troki vajdaságban, Litvania Herr z.ben.
Hrabin , mvs Austriai Siléziár
ban Tropaui Herczegségben
Tropaui kerül. Sudeti bér^
c/.ek' fokánáL, 49O 53' É.Sz.
alatt , vagyon itt egy uro- '
d lrni kastély majorsággal,
helybéli káplányíágg. kath.
oskolával 105 h. 600 1. kik
Sléz-Morva beszéd módot
követnek.
YLrabuwka , (ót falu hegyek
között Trencsén Várm, Vág
mellett Illésházy Gröf^o?

irtozandó. A* lak. földmi/- Barát klastr.mal, Вапн<5 Гпelésbôl élnek. Vagyon itt spectorsággal , sóházzal ,
Kir. kerületbéli hivatalnak
ivanyüviz, kút, meílyet hi
es Cranz Dot tor meg vis- lakóhelye. Regenten határ
vár Magyar orsz. eilen vala.
ált.
bnky , Orosz. falu Sáros Kradischi kerület
Morva or
szágban Magyar orsz. haárm Zombori jár.banva
yon ittnem egyesült gürög t áran , maja általjában heгтр!от , 6 savanyú viz gyes, mivel általa tbbb Kárutakkal. A' lakosok mar- pát hegy' agai terjednek;
a tenyészfctbftl és sindely
de még is kiváltképen nyugot feie' több termékeny laiinálásból élnek , hegyek
pályságai vanhak, mellyek
erdök álíal kórül vagyon
sok jó bort szolgáltatnak.
éve.
deck, tôt mvs Liptó Várm. Fö folyója March. A' kerül.
2 kir vsokat, 13 vsokat, 23
en Okolicsnához i 3/4 ora,
mvsokat 329 falukat , 3*969
^amerához tartozandó egy
astéllyal , vannakitt jeles h. foglal,meIlyekben 200130
emb. luknak.
as hámorok , mellyekljen
эк vasportékák k'észítet- Uradijcht , Hradi.«t, nagy tót
ek , ezen kivül szép jól el- falu Nyitra Várm. Szakol' ' ' vendég
* ' fogadóház,
~ "
И ban
1
TI 1Г 1 1% ,5. ft
czaiî jar.
, Holicstól
endeltt
5 nemzeti ozkola , evvel órájBrezowa mellett, mtlly
szvekapr solt jeles vadászat
itt 5 örlö 's 2 kalló malraoskola , rajzolás, muzsika, kat hajt , de nagy kiontéasszonyi munkák oskoláseket okoz. A' lak. kikköíval érdemes Morgensterzül több mint 300 házigazda számláltatik , jobbára
i Wiesner Ur munkássáának dicsftsége, egy kath.
pálinka némellyek mész égetésb&l éluek. Az idevaló
empl. 655 kath. 20 evang.
ik. vannak itt szép erdöbükfa erdö a' disznó hizlaégek , ésa' deszkákkal kelásra igen alkalmatos. Itt
eskedése igen esméretes.
kender , 's len igen mivelideck , urodalom kastély, 's
tetik , len , '« kender magvából olaj préseltetik, jeles
du Cseh orsz. Prachini ker.
itt az urodalmi serház, va
#ésséges fördövel , kút.tal
gyon kath. temploma Erdöíelly Wodolenow vagy Wody Grófhoz tartozandó.
olenkának neveztetik. Volak itt régenten jeles e- Hradisrya, magyar kozépszertt
üst bányák.
falu Nógrád Várm. hegyek
idisch , nagy szép , de 1784- között, Szent Iványi familiához tartozandó. A' laen eltörültetett Praemonkosai, minthogy kevés földtratensis szerzet , helybéli
del birnak bükfa , 's tölgyaplánysággal Monva orsz.
•llmützi kerül. egy major- fa erdojeket annál jobban
ággal , vendégfogadó ház- mivelik, sok kocsikat 's más
házi eszközöket készitenek.
al. Ollmütztöl csak egy fer^
ily órányira fekszik.
Ezen kivül még szép kaszálidttch, kerületbéli vs Morlókban sincs héjánosságok
a orsz. Marchnak egy szimellyek marha tenyészetre
etén , 272 h. 1700 lak. egy
igen alkalmatosak.
iléb.val , melly egyszers- Hrdlorecz, Schönfeldi faluCâeh
nind országiDekánság>egy - - Orsz, Kaurzimi kei;üi» Prá»
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gától egy mfdnyire 20 h.
rályságban.
jeles papiros fabr.val , ne- Huamaliet ; Tarma tart. Kerúvezetee angol kerttel. A' palete Peru Kirs.ban 80 legupiros malomban naponként
asnyi hosszú, 30 széles , sok
több mint 20000 árkus pa
ezüst 's kenesö gödröket
piros készittetik.
foglal , vagyon itt какао 's
Hrebenick , 1. R/.ebecnick.
dohány plántálás 14230 1.
Urob, KKostergrab, bánya vs
Föhelye Huallanca.
Leutmeritzi ker. Cseh orsz. Huancavelica , vs Peru Kirs.ban
105 h. bányászattal»
Guamange
IntendantságUrounk au , Hrosenkau , falu
ban (kapitányságj, gazSag
Morva orsz. Hradischi ker.
kénesô gödrökkel , nagy heSwietlaui urodalomhoz targyeken , mellyeknek felsö
téraége havas Cordilleri hetozandó , ide 's tova fekvö
hegyi lakásokból all, helygyeken bellbl több béhajlot
pyramisokból áll , mellyek
béli káplánysággal Comsok völgyekct magok között
merciális vám házzal 337 h.
formálnak. Ezen gödrökböl
1840 1. ezen 's Bosácza ma
való nyeressúg regenten
gyar falu között Lopenik
nagy vala , 219 esztendö álhegy fekszik.
"Rruliieszow , V. Rubieszow, vs
tal nyert summája ijyç-ig
1,04045a mázsa kenesöt téennekelötte Warsói nagy
Hercz. Lublini oszt. Huczna
szen , azonban most a' jöfónál, posta váltással.
vedelme 's a' nyeresség naUrujsotvíí, Hruschowa, tótfagyon megcsökkent.
lu Gömör Várm. Tiszán in- Huanaco , Tarma tart.nak kenét köböl épitett evang.
rületje déli Amerikában Pe
templ.mal Ezen helyben sok
ru Kirs.ban 17 leguasnyi
viasz kereskedök találtat- hosszú 32 széles , gabonának. Ezen tajékban napke- ban czúkorban mézben káletfelé Akhát, 'skové vált véban, jó illatú gyántacsifa , jobbára kortvélyfákból pában 's a* t. nagy gazdaszántó földeken találtatik.
ságot mutat; 16830 1. F5
"Hrujtin ,, Hruechtin , nagytót helye Leon.
falu Árva Várm. Lengyel Huanaco , 1. Guanoco
határon , sok juhakkal , Hundías, Tarma tart. kerü
nagy erdoségekkel , egy
letje Spanyol Peru Vice-Ki
kath. templ.mal 1384 kath.
rályságban déli Ameriká
12 zsidó lak.kal.
ban, 42 leguasnyi hosszú,
Huahrine, Ojaine, (6o 43' D.
23 széles , 40820 1. gabonáSz. ) társaság szigeteknek ban , pamutban és czúkor
egyike Polynéziában két fél ban gazdag.Föhelye Huaras.
__; L.1.1.M áll,
¿11 kôrnyéke
í.u
:i, „ Huayteca, szigetek, 1. Chiloe
szigetekböl
7 tengeri mfd , sok tyúkoszigetek.
kat, disznókat, és kutyá- Hubertsburg, (51o 16' 56'É.Sz.
30O 36' 10" K.H.) hajdani
kat nevel.
Hua/guayok , vs Peru Kirs.ban vadász kastély , mostgabobányával, vannak fold alatt natárház Szász orsz. Leip■útjai nagy ércz darabokkal zigi ker. Wermsdorf helys.
«ootoisnyiraa'tenger szinén
mellett. Itt 1763-ban Ausfelül, most éroczel biró Pes- triai 's Burkus házak között
coud Huantajaye mellet leg- békeség kötettetett. Itt An
gazdagàbbak egésa РегцЩ- gol ceerép «dçny , '* cwrép

§39
wales, Prinz Williamsland»
parlement készíttetik.
Hubnicken , falu napnyugoti
Eskimo 's Creek tart, neBurkus orsz. Sfhakeni ke- veztettnek igy. Az Angol
rtil. Borostyankö gödrök- Hudson tengeröböli társaságnak itt némelly várai
kel.
Huddersfieid , 1. Husterfields.
vagynak számolóházakkal,
Hudickswall , Hudwi<kswall ,
úgy mint Hudsons hous (550
о' 32" É. Sz. 88° 46' .30" К.
(6i° 44' 8" Ê. Sr..) kisváros
H.^Saskashawan folyón. Et
Svéd országi Gtífleborg fö
kapitányságban Norlandiá- zen tart.oknak jókora része
magas térség kosziklás foldhan a' Bothni tender öböl
del , mellynek legjelesebb
mellett, egy rév parttal 's
fegyver fabr.val, Fennel, vá- hegy lánczai fényes 'б köveszonnal , irósvajjal , desz- verses hegyekböl állanak,
kákkal, és bésózot halakkal rend kivül gazdagok vizbèn, legjobban ész.rafekvó
kercskedik.
részekben a' levegö igen
Hudson , (42° ay É. Sz. ) Co
lumbia Grots. nak föhelye durva. Legjelesebb terméészaki Amerikának New sei : tükörgipsz, ásbest, vas
York sí-.abad tart, hasonló réz , kénkô, hegyi kristaly,
nevü folyónál ,500o l.hajócsi- labrador kövek , földi epnálóheílyel, vítorla vászon тек, nyirfa, veres fenyb,
fabr.val , hal zsirfozé&sel 's irámszarvas, medvék, farkasok, nyestek , vidrák ,
kereskedéssel.
Hudson, f'olyó északi Ameri- kásztorok , rókák , czethakában 43o 4,5' E. Sz» ered , lak , töke , és lazaezhalak.
Mohawk folyó altal ész.ra TüudwickswaU, 1. Hudbkswall.
Ontario tóvr.l ¿iszve кар Huffciestvagen , helység Bergi
csoltatik , 2 karokra oszol- nagy Herrz. Rajna oszt.
Wipper mellett 738 h. 4400
ván New York mellett a'
tengerbe szakad.
1. vannak itt posztó , sia
Kudson'öble, (51 o — 68° E. Sz.)
mois, harisnya, és aczél fa14000 □ mfd nagy tenger- brikák , festo miihelyekkel
öböl Labrador, Canada, 's
's pamut fonással.
észak Amerikai fold 'ssarki Ylued-il- Barbar, {6 Afrikai Bartart.ôk között, hova az ész
bariában, Atlasz heaven etengerböl, tbbb szigetekkel red, gyöngyöket hajt mamegrakott Hudsoni út ál- gával , 's Tabura mellett
tal , érni lehet. Leg job- kôzép tengerbe foly.
ban délre f'ekvô része (51— Hue-fu, fö , 'sfejedelmi lakó
/55° Ë. Sz. ) Jamesbay , vagy
hely 's vs Coohinc hinában
Jamesi tengerqbölnek , ész. keleti Indiában nagy fónál
nyugotra pedig
legjob
melly essös idfiben sokszor
ban fekvö nyugoti partja , 's
kiönt, 's nagy kárakat oBarreni sziget közblt Tho
koz , 10— iî német mfdet
mas Roes Welcome, vagy
számlálnak kërnyékében ,
épen csak Welcomének ész.
400 pagoddal mesterséges
pedig Baltonsbay, v. Bal- folyóktól által metszettetik,
toni tengeröbölnek nevet- de rosszúl vagyon épitve.
tetik.
A' Királi palota magas fold
aánczokon, négy szegletes ,
Hudson' öböl tartományai, ezen
tengeröböl körül fekvotar- jól erösitet várban fekszik.
tora any ok Labrador, Neu- Hue/tan,, vs Coohinchinában

Chian tart. Han fónál alüveg csinálók , *s kometkalmas révparttal , raelly
szök, ezomszédságában jekissebb haioknak szolgàl ,
Íes köszörülö kö bánya tacsak këreskedok jobbára
láltatik.
Chinaiak lakják.
Hugomér, hely. Somogy Várm.
tluelgoot , helység Finisterre
ben Gyallánytól 1 órá, Ka
francz. oszt. 770 I. egy 6pos KereszturtÖl nem mesz, lom bányával. ,
sze , Kaposberke mellett.
tluelma, (37o 34' E. Sz. 13O 5'
F. U. Szent Györgyi Gróf
K.H.) vsJaen Spanyol tart.
Hugonnai Sigmond. Lak.
2400 1. ,
kat. Magyarok. Emlétést
\\uelva , hclys. Sevilla Spaérdemel azon kanalisért ,
nyol Kirs. Odiel, 's Tinto
mellyel Kapos lápja lecsatorkolatja közott , ltt sok
poltatott , üveg hutájáért ,
apró heringek fo.^atnak.
mellyel barlangja kitisztitЛиаса, Faventin Hosca, (40o
tatott , orvos erejú kutjá2' É.Sz. 16o 22' K.H.J nagy
ért , mellynék vize gyomor
va teres lapalyságban Isuela gürcs eilen hasznosnak mon
fónál , Arragóniában 8000 1.
dât ik. Vannak diszes épüegy Universitással , 's Püsleti is , és jó malmai.
pokséggel.
Huggenlaubach , helys. Wür-.
Huesear , Osea, vs Monte Sa
tpmbergi Kirs. Alldorfi ker.
gra hegy mellett Guardador Törringen Grófhoztartozan's Bravasse folyók között
dó il lak. Noth mellett vaGranada Kirs.ban Spanyol
16 fördövel.
orsz. két pléb. tempi. 3000 Hugly , l. Ganges 's Chinsura.
lak.
Hühnefeld , vs ennekelötte Ful
*H«eí , Opta Julia, város igen
da Frankfurt! Herczegse'gezép 's termékeny lapaly
ben 1490 1.
ságban egy ker.nek fó vá- TiLuhnerßujt , Iiiodas Galinhas
rosa- Cuenca tart. új Casti- Parti fó Bors parton felsö
lia kirs.ban Spanyol orsz.
Guineáhan Afrikában, Hon
eddig 10 Pléb. templomok,
do tart.ban ered , »zereosen
5 Barát 2 Apátza klastrom.
Bulam-Monu , 's. Quilliga3 ispitályok számláltattak Monu országokon keresztül
benne alig 500 familiával.
folyik 6° .58' alatt tengerbe
Bor 's elesség itt igen jó ,
ömlik. Torkolatjában két
sok sáfrány miveltetik.
kis szigetek feküsznek. Ezen
^Lufe, föidi vagy mezei mérnevet Portugallusok tyuték , ez némeily helyen 12 koknak nagy száma miatt
máshol i,5, vagy 18 néme- adták néki , mert oily ¿zályütt 24 jobbára 30 oily he
mosan neveltetnek hogy
lyen pedig 42 hold földetis párja egy pár fillérért adafoglol magában. Cseh orsz.
tik.
•gy Hufe 60 holdföldet, vagy Hühnerintel, Bidschuga szige12600 réfet jelent.
teknek eggyike abó Sene"Rüfingen , vs Fürstenbergi ugambiában kôzép Afriká
rod. a' Badeni nagy Hercz.
ban , sok Gyöngy tyúkokDuna kerül. Bergach mel- tól neveztetik igy.
iett 1300 1. vagyon fenyiték, Hühnerkabel, hegy Bajor orsz.
's dolgozó haza.
Begeni kerül. e' mellett va
Jïâ/'enbe,g , Meiningeni Hergyon azon nevezjetes kíSbáсг&,Ьед Ши. z h. 13 l. kik
uya, melly a' iïabensteini

üveg hutába kvarczot ezolTrent, ezelmek ftszvefolyá»
sánál Humber nevetnyert,
páltat.
Mùhnerwaiter , mve Cseh orsz.
annakutána Derwent, Don,
Air, V harte, Nidd, CalBunzlaui kerül. 130 h. régi
kastéllyal, Posta hásztrl egy
der, 's a' t. fókat magáha.
veszi Merseyvel egy hanáhath. pléb. templ.mal. A'
lis áltül öszve vagyon kappohjárok németi.l beszéllenek , közönseges mestersé- ¿csolva, nagy mélyen az országba menö öl löt csinál ,
gehen kivül jolhára tamelly York 's Lenca Grófkácsságból , ezurok 's mész
ságokat oszt ja , áradása '»
égeféibôl élnek. Homokos
apadása vagyon, azután.
s/ánto foldeiket mésszel
veezt delmes és borzasztó zuj.obbitják.
hogással az északi tengerbe
Huij*m, falu ennebelbtte Ma
szakad. A' belsfi részekkel
as torkolat Francz. oszt.
most egy. Belg. orsz. t enger
való kereskedést igen el&
mellett 1870 1. Itt vitorla
roozdítja.
posztot készíttenek 'a gabo- Humble , kis fó Hant Angol
Grófs. melly Wight szigetnával kereskednek.
nek irányáhan a' tengerbe
\uuten,, vs felsñ Yssel tart.
ömlik, hol egy révpartot
egy Belgíom orsz. Rajna
iormál.
mellett 203 h. R40 I.
\ulcen , népes kereskedó vs jlumbligny , helys. Cher Fr.
oszt. 80 h. Itt tégla's cseKiangsi tart.ban Kiang virép edény kés/.iltetik.
zénél , Chinai bir ban.
lutein, Hulin , mvs Morva Hurnmefócck , helys. Seeland
s/igeten Helsingör mellett,
orsz. Preraui kerül. Russohol 12 Károly hadi seregét
wa patakon Kremsier uroszáraz füldfe hozta.
dalomhoz tartozandó , vagyon itt egy Pléb. 272 h. Humpoletz , kis vs Cseh orsz.
Czaslaui kerül. 312 h. igen
1940 I.
sok posztó kéz mivekkel,
ulrs, kis vs Lothían Grófs.
déli Skócziában Tyne fónál.
harisnya takárssággal.
Ныла, Unna, fó Magyar orsz.
i lin, H u lein.
melly Dalmátziai hegyeken
1. Kingston upon Hull.
Upen, 's egy. Belgiom orsz.
ered , Horváth orsz.got Slavoniától elosztja és SzávárJéli Brabantzia tart. 900 1.
ilft, (.51o i6' 53" É. Si. 21°
ba ömlik.
}.3' \<i'' K. H.) erös vs egy. Hunbrod, vs Morva orsz. Hra-«
disrhi ker. 481 h. 2910 1.
Belgiom orsz. AntwerpiáHunde stigeíek ' ( 15O D. Sz. )
:ól 4 órányira 1710 1.
apró szigetek Austráliíban.
Its chin , Csehtil Hicfin , ne
az alacsóny szigetekhez tarnes va , Troppau Silér.iai
lerczs.ben Leobichützi ker. tozandók,ittsok kokoszdiók,
89 h. íisol.posztó takárs- 's gyöny rsigák találtalnnk.
¿ggal , kôszéngôdrôkkel. T&undington, ész. Amerikai Pensylvónie szabad társaságman , Uman , nemes város
nak Grófsága Juniata mel
Liew Helytartóságban egy
eveset meg vagyon erolett 106 □ mfd a' ragysága , nagyobb része h-^gye»
itve , 418 h. 2500 l.
Tiâffr , nagy fó Angliában ,
's erdös , hasonló nevü fó
übb fóknak eggyesülésébol
vsábf.n joo h. találtatTtak.
'.ármazilt , t. i. Ouse, 's Hundisburg , Pléb. falu Mar.k-

^

Roden kant. Helvetziában
Alvenslebeni ' Kantonban ,
Sitter fónál , hol az ország
Neuhaldenslebeni ker. Elbe
kozségei váltóképen a Trooszt. a' volt Vestfáliai Kirs,
genekkel öbzvegy ülekeznek
ban , egy régi kttstéllyal
3.360 1. pamut fabrikával.
Бе wer 's Garwe mellett 91
Hundwjrn , helys. Unterwaiden
h. 600 1.
Hundsfeid , vs Siléziában Oels
kant. Helvetziában.
Bernstädti kerül. Weyde Hunefeld, régi ve Fuldai Hrcz.
mellett S. Vincent Breslau- hen Fulda vsától 1 mf'd.egy
Collegiomí tempi, és pléb.
ban lévo klastromhoz tartozandó. 9.3 h. 750 1. ezek val.
között 60 zsidó, egy kath. /Jungaría, I. Magyar ország.
l/ungerford , mvs Berk Angol
tempi.
Grófs.ban mo sáros tájék
Hundsgrotte , 1. Agnano.
ban hol sok rákok 's piszHundshübtil , falu Szász orsz.
trángok fugatnak.
Erzgebirgi ker. Schwarzenbergi hivatalbañ 124 h. 850 Hungerhafen , 1. Port Famine.
1. kik résszerént bányász, Rüningen , város fei so Rajnai
francz. oszt. Rajna mellett
kocsizó , 's szántóvetó emA' lakosinak száma 770-ra
berek , résszerént pedig
csipke , bádog 's vas keres- mégyen , itt ennekelötte erös várvala , deez a* Párisi
kedök.
Hundsrück .Hiinnorum tractus,
békeség czikelyei szerént,
minthogy nem csak Helvedurva, erdös hegyhát, hajdani Sponheim Grófs. Simcziának , hanem egész Né
merni Herczs. Mosel 's Rajmet országnak-is már régnaközött, annakutána Mo
töl fogva veszedelmes vala
sel 's Rajna francz. oszt.
egészlen eltörültetett , a'
Saar mellett. Sokszor még kas/.árnyákat kivévén, meltéresebb határokat nyert,
lyekbe 4000 ember fér.
t. i. Rajna hosszában Nahe Huniton , helys. Devon Angol
folyó vizig. — Késôbben Grófs.ban Otter fónál csip
Simmerni Herczs. Sponhei- ke fabr.val.
mi Grófs.nak egyik részé- Hunnesrück , 1. Dassel.
vel értetodott alatta. Ezen Hunnak , Tatár eredetü nemtájékban Trieri , 's Pfalzi zetség, elöször Maeotis taVálasztó Fejedelmek, Hasván tul laktanak Asiában,
sziai Badeni Mark Grófok ,
Ammian Marcellin és JorRheini 's Wildi Grófok pa- nandes tanúsága szerént
rancsoltak , de Lünevilli
köp< zös termetüek , széles
békeség által Franc/.ia orvállúak , vastag fejüek ,
szághoz kapcsoltatott. Егеп
perkeltt börüek , kisszemütájék magoean fekszik ,
ek , lapos orraak, szakáegyarányú idójárás vagyon
latlanok , és kellemetlen
ábrázatnak voltak. Hogy a'
itt német országnak ész.ra
legjobban fekvö részeivel,
Magyarok elejével rokonok
Ezen név Hunnusoktól s/.árvoltak , nem. csak a' hagyomazik , kiknek ezen tájékot
mányokból , hanem fenn
a' Rómaiak által arlták,
maradott néhány szavaiktulajdonképen tehát Hunnsból is me<fállíták már Turüoknek kell neveztetnie.
dósaink. A' Gothusoktól el*
fíundwjrl , mesterséçes , és
foglalták Pannoniát, Dáciílébt falu Appenzell Auszerât, Moraviát; gyöztesfegy-
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vereiket szét hordották nap- kerül. Weser oszt. a* volt
nyugoton és keleten kivált
Vestfália kir. Dümner taváAttila alatt Gothusokat, és . tól nem meisze,
Gepidákat, sok más népek- Hunterdon, New Jersey északAmerikai szabad tart. nak
kel eggyütt. meghódították
Grófsaga Delaware mellett,
Attila kiniulta után is a'
Napkeleti tart.okban , Kri- térség nagysága 20 □ mfd.
20250 1. terraékeny vólgyekmaeában hadakoztak. Leo
kel 's lapályokkal, gabonáés Justiginnus keleti Cs.ok
alatt; \s a' t.
ban 's vasérazben nines héHunoMjtetn , vs ennekelötte
jánossága.
Trieri Püspókségben azután Huntertdtme , Huntingdon
(írófság Angliában északra
Rajna 's Mosel oszt.ban Tri«rtöl 4 mfdnyire. Prussziai határozza Cambridge, délre
birtokban.
Bedfort, napnyugotra Nort
Hunsdorf , í'alu Szepes VArm.
hampton , északra Nort
II jár.ban , Locsétol 4 1/4 hampton 's Lincoln, i_5 Q
ora, Kárpát hegye alatt mfdön 6 vst,79 ekl.kat 6 76 h.
Tigzán innét, mellyBerzeЗ7.570 l.szamlál. A' földe küviczy-, és Székely nemes falombféle ; Ouse partjàn bumiliákhoz ttirtozandó, lakjálkodó kaszállókat f'ogják Német ek , Tótok, 's zsilal , kiváltképen neveztesdók , kik föld mivelesböl's
sek Portholm-mead tájéki
kereskedésbôl élnek, egy
Huntingdon mellett. A' kókath. tempi. mal , zsidó si
zépsô 's napny. tájékokban
nagogával.Lakójinak száma
termékeny rozs fbldek erdö
515 kath. /560 evang. 6,50 zsiségektbl felváltva találtat
dó. Az evang. Groszlom
naK. Az egész felsö része
régenten vadász helyekböl
niez szomszéd falunak tem
állott , ész. keleti része mopi. ába járnak.
Ezén tájékban sokszor régi Hunn csáros,a'Grófs.nak ôtodikréiegyverek római hamvedszét foglalja magában, vannakitt marha tenyészethez
rek's vertpénzek találtattak.
gazdag legelöhelyek. Hallal
Hunsa , legjelesebb fó Grbningai tart. Groninga mel
bovelkedö patakok, 's talett tobb pátakokból öszve- vak , ezek kozül Whittlesea
folyik Lopendicpen által
legnagyobb. A'gabona, marLauwerzi tenger öbölbe önha , *8 halászat a' lak.nak
legnagyobb
foglalatossátödik.
Huntau, kozépszerü fó Prusezigok ; ellenben mesterségek
aban, a'Brandenburg'vsánál
neméból csak fonás kevés
a' Frisch parti révbe ömlik.
kereskedéssel üzetik. Neu
Hunte, hajókázható fó a' volt
's Ouse legnevezetesebb ío-VestfáliaKir.Buer kant.veszi
lyóji. Fö vsa
eredetét, Osznabrücki ker. Huntingdon, v. Huntersdune ,
Weser oszt. Dümmeri taegy dombon Ouse mellett
igen kellemetes kaszálló távón által mégyen, hoi megént kijó'nn Lóhnének nejékban 2000 1. jólépült, de
régi jó állapotjáról alább
veztetik. Diepholznál elöbszállott , vagyon itt }ó osbeni nevét vissza kapja 's
koJa Oliver Cromwellnek
Brema alatt 3 mfdnyire a'
Weserbe ijmlik
születés helye. ( 1600)
Hunteburg , helys. Osnabrücki Huntingdon, Grófs, eszak-A~

¡merikál Pensylvánia szabad
tart. Apalachi hegyek köze•pén Juniata és Susquehannah hajókázható íóknál, 106
£j mfdet foglal magában ,
7560 1. gazdag vasban ólomban rézben timsóban ásványos forrásokban erdökben
dámvadban , mókusban ,
rókákbtn , farhasokban ,
és medvékben. Fö helye
Huntingdon , ( 40o 27' É. St. )
StandingstoneCreknek Juniatába való béfolyásánál, 100
h. egy küzonséges oskolával.
"ñnntiy, vska kózép Skétziának Aberdon Grófságában,
Îamut 'svászor fabr., plajász gödrökkelHuntspill, vs Sommerset Angol
Grófságban Bristol! kanálison.
Hunyad, 3ánfi Hunyad, Hogyni , Hoyegyinn , magyar
mvs ErdélybenKolos Várm.
egy volpryben , nagyobb része Gróf Bánfi familiájához tartozandó , jobbára
csigás kovéváltokból épült.
refor. pléb. templommal ,
héti's esztendóbéli vásárokat tart.
Hunyad, Eisenmarkt, Hinjidare
mvs a' mostnevezett Várm.
hasonló nevü erös és mere- dek várral , nagy, 's szépen épült. Felséges kamarához tartozandó > Magy.,
Ném., jobbára még is Oláhok lakják, vagyonittegy
kath. ref. nem egyesült 's
egyesült Görög pleb., egy
Barát klastrom , Csema fó
©zen helyen kereiztül folyik. Vagyonitt gazdag vasbánya , vaslerakás és hívatal is.
Hunyad Vátmegye, legnagyobb
Várm. Erdélyben ; hatá'ros
Alsó Fejér Várm^vel, Szászsebesi székkel ; Zarand
Várm.vel, Magiar, és Oláh
«rszággal. Nagysága 77 Q

mfd f'ekvese Marosnak Ma
gyar Ország tele folytában
legalacsonyabb eaészErdélyben; délfelé pedig feltmielkedik , és Oláh orsz. határin magas hegyekkel keríttetik. Hegyei köztt ïegneve/.ete»ebb a' Retyezát ,
meUy íioo lábnyival magasabb ar. alatta fekvo falunál. Folyóji kozül ielesebb a' Strell , melly az Oláh országi határoknél egy
magas küszikláról lerohanván a* Hátszéki lapál.yon
szabadoskodik , kis Kaiánnál két ágakra oszol , és
Maros fóba iinti magát.
A' Cseme kisebb , és rsendesebb erdeifolyó , Mitra
mellett a' Banatus' szélein
keletkezik , Vajda Hunyadon áltfoly Sz. Andrásig,
hol egyik ága zsilipeken a*
Dévai érrz törökre vezettetik, nagyobbik pedig Szántó halmánál Marosba elegyedik. A' Schil vize egyfk
magyar , másik oláh ; az
elso Gura Patakului hegyböl ) másik a' Vulkan szoros út melléki hegyekböl
ered ; a' magy ar az oláhba
foly , és minekutána Oláh
orsz.ba jutottanak , Rrajowánál a' Dunába szakadnak. Levegóje e' Vármnek Retyezát körül keméhy, gyengébbül hovatovább a' Maros felá. Termékenységére nézve is egyik
áldottabb e' Várm. Erdély
ben. Minden gabonának
van itt dis/.e; a' kukoricza
sehol sem terem bövebben;
a' fa gyümülcsnek olly nagy
a' bôvsége , hogy szinte N.
Szebenig, és Magyar orsz.
ba is kihordatik. Maros
partjain jó bort nevel , és
asszú szñlo borral is szolgál , déli részein a' marhatartás és fával bovelkedés
raa
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van divatjában ; nyugoti
kel , iuh tenyészetteî. E'
részein egész erdö hársmellett vagyon egy savanyú víz kút, hol víznek elfák állanak ,
mellyeket
apadása alkalmatosság'ával
meg hánytatván azOláhok
az ácsok az érczmészfóldet
héjjoktól és deszkává meminden szorgalommal feltélvén , nagy haszonra fordítanak , mindenkép'. Dékeresik 's ezt mindenféle
ván és Dobrán túldiófaerveresre fei tend 6 portékák
dök szemléltetnek. Ezekszámára elteszik.
ben külombféle vadai, mint Ylu-üuang , Hou-Kouang , leg»
«zarvasi , özei , medvéi,
nagyobb tart. egész Chinai
nyulai 's t. ef. vannak. Hebirban , kózép helyen. A*
gyeiben külombféle ásvábir.nak gabonatára , 1,5
nyok , arany , ezüst, réz ,
nagy és 108 kis vsokat számvas érczek is , es porcze- . lál; pamuttal és rikásával
bövelkedik ; egy nagy fó
lánnak való fold Hálszéknél 's a' t. találtatnak. Forvan benne, fö vsa Csinglan-ouri.
rásai némellyek édesek , némellyek savanyúk , mele- üurid , vs Allier Francz. oszt»
gek 's t. ef. vizei hallal bö238 h. 1633 1
velkednek a' Strell , melly- Hurljan , Chiwa tatár Chánböl 2—3 lábnyi lazaczokat
ságban ; erósség Amu fóis fogni ki. E' Várm.ben nak egy karjánál , hoz/.á
1778-ban
1692.5 familiák tartozandó faluval ,500o h.
számláltattak ; kik több16000 1. számlál.
ч
nyire Oláhok , Magyarok , Húronok , valaha igen bátal
es nehány Németek. Három
mas népség Canadában ész.
Amerikábin , most jelenrés/.ekre osztatik : elsö Hát
ezék , második innensö Ma- tést nem erdemlö lett , részrosi , harmadik tulsó Ma- szerént tulajdon kis falukrosi rész. Mindenike pedig ban Quebektöl nem messze,
résszerént Erie tó mellett
járásokat foglal magában :
. a' Hátszéki Ötöt a' Borbát Europaiak ôrizése alatt élvizit 22 ; Demsusit 16 ; KIo- nek ; meglehetösen van
potivait 19 ; a* Mattsesdit nak palléroztfa, nem min
16, Totesdit 12 helységek- den mesterséses szorgalom
kel. A' Maroson innensö he- nélkül, rendszerént szobáktet : a' Dévai járás' 14; a'
kal elkészített házaik vagyHosdáti 13 ; a' Vajda Hu- nak, lovakat , szarvasmarnyadi 28 ; Kilidi 16; Lapushát , disznókat tartanak,
eladásra gabonát vetnek.
nyaki 28 ; Losadi 19 ; Pes
tesi 19. helységekkel. A' Ma- Huron , tó , Canadában ész.
rosón tulsó hát járásokat
Amerikában, kôrnyéke 200
mfd, 760 □ mfd nagy, 40
számlál: az Algyogyi 15,
az Almási 14; a' Kemendi
mfd hosszú S. Maria út által Cadot eroség mellett
16; Solymosi 175 Illiei c¿3 ;
felsö tóval öszve kapcsoltaGuraszadai 22 belységekkel.
tik, Mischillimakinak erösHuora , Hora, tót falu Liptó
ségnél azon tó által MisVárm. Sz. Andráshoz közel.
chigánnal közösül. Azon
Okolicsnához 1 1/2 óra Kárpát hegy alatt. F. U. Hofokot , melly ezeket -elosztránszky fam. 33 kath. -59
}a , keletiArészén T< hipiväevang. lak. 6 nemes telekrokj nyugoti részén pedig
BÜJ!. Ш. II. ЮАВ,
¿5

б4й
Ottowärok lakják. Ëppen
felé fekszik.
oily zugok által ErieOnta- Husttrfieldt , Hutherfiefds ,
rio tavakkal e Sz. L oririez,
Hudderfíelds , kis vs York''
fóval
öszvekapcsoltatik.
Angol Gróís.ban , Calder
Deli végéból Huron fószárfónál 7500 1, posztó fabr.
mazik 's Clairi fóba sza- tíutum, (54o 28' 59" É. Sz^
26° 44' 27" K. H.) vs Schleskad.
wigi Herczs.ben Aue melYiursowa, 1. Kerschovvka.
Hut, Husch, kis erös vs Moldlett 7.50 h. 4000 1. deák 's
bánya oskolával , bor , dovában , Pruth mellelt , gohány 's czúkor fabr. karrög Püspöknek lakóhelye.
ton nyomtatással , festö
Husaby , helya. Smaland Svéd
tart, itt a' kis tavakbólsok mühelyekkel , lovakkal r
vasérez halásztatik, melly- . ökrökkel , *s serrel keresЬЫ ágyuk készítetnek. Wex- kedik , kereskedésbol 'shaliötöl 2 mfdnyire fekszik.
jókázásból is él , de béiszaHujquarn, helys. Jenköping posodott révparttal bír.
orsz.kapitányságban , ke- Husiak , kamerális falu Ungleti Gothlandban S^'éd orsz.
vár Várm. Petróczhoz , és
vagyon itt jó fegyver , 's Ungvárhoz i \f% óra , Gökalap fabr. szép papiro» rög templommal, vasbányával.
malommal
Jlutsakuw , kis vs Gallicziá- ïlujt/dtyn , 1, Husziátin.
nak Przemysli ker.tében Hunt h , «rös vár Marmaros
Várna. Szelenczéhez közel ,
egy pléb.val
lAutsiatyn , vs Gallicziában
Szigettöl 6 óra , magas kóTarnopoli ker. Podhorze fó
sziklán fekszik, melly alatt
nál jóforma
kereskedést
az egyenlö nevü magyar
mvs találtatik , Tisza melüz , vagyon ítt egy kath.
egyesült Györög pléb.'vámlett , Nagyagnak nyugotházzal, posta valtással.
ról , 's Tiszakeletröl öszvefolyásánál ("48Э 0'
E.
fíussinect, (Hussenecz), helység C&eh orsz. Prachini ker.
Sz. 4o=> 57' 47" K. H.) ezen
Winterberg elsösegi örökös
mvsban vagyon kath. egyeUradalomhbz tartozandó ,
sült görög , 's réf. tempi.,
Blanitz fónál, azon tájéknagy kender míveléssel. Tuban melly arany Steig (gollajdonképen két osztályokdene Steig) nevet visel, 100
ból áll , Kotszeg mellyben
h. 700 L egy kath. pléb.
németek, 's Baranya melly
tempi. , Husz Jánosnak
ben Magyarok, 's Rusznyáhornija.
kok la к nak. A' vár historiáIJussinecz , Cseh letélepedéü
iát 1. Válinál.
Sziléziában , Strehleni ker. Huthaus , 2150 láb. magos
140 h. 690 1. pamut íonás
hegy Bärenstein mellett
sal 's takácssággal
Szász orsz.
Husztapetr/i , mvs Morvaorsz. Huthersfield , kis vs Calder fóPreraui ker. egy pléb.val,
nál , Yorkschireben , An's kastéllyal Beczva mellett glia , nagy posztó kereskefeTts/.ik 1 08 h. 630 1. minfdéssel.
eçy3ookôzépszerû hold föld- Hutta , tôt falu Gömör Várm.
del. Két részre menendó Tiszán innét Murány ker.
kereskedó uton , tudniillik
nagy erdóséffgel , kósziklákJLenjjel 's Magyar ország
kal, üveg hutával. A' la-
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- 547 bosqk az üveget ide 's tova
lent, 's krumplit terera , е-*
viszik ablakokban üvege- zen falunak határja mintket készitenek, 'sillyenek- egy i mfd hosszú ; a' fa
böl élni iparkodnak. Ezen
lún kívül több mint 20 ide
erdôségekben eokszarvasok 's tova fekvö paraszt bázak
találtatnak , lakosai többtaláltatnak.
Wittenberg , Helység Karinthi- nyire lenmagból olait préselnek. Némelyek üvegesábanGorcschitzpatakon egy
gazdag
sek, '$ ablok csinállók.
-kas
• télly
' al
i , igen w
1ÜJ1.1vasbányával. Ezen tájékban Huurdalen, vs Christiania Normelly igen gazdag vasbá- vegiai megyében, üveg fabnyák ttiiatt fö vas gyokér- rikával.
nek
( Haupteisenwurze ) Uuutevíg
kereskedö révpart
Island Dániai szigeten bümondatik , vannak 8 ol
doskokészítéssel.
vasztó mühelyek , vagy
udvarok, mellyek esiten- Huwnow y vs Belczi ker.bea
dönkent 130—-150000 mázsa Galiczia orsz.
pallerozatlan vasat adnak. Huy, Hoye, Huura , vs Ourüttengrund , hely Sachsen the Francz oszt. Hoyonlnak Maasban való béfolyáMeiningeni tart. 20 h. Steinach mellett. A' lak. fából
sánál 5010 1. Tímárságokkészitenek hegedüket , '* kal , papírosmalmokkal ,
Sonnenbergi portékákat , e- karton nyomtatással, 's kezen kivül fekete bádog ve- reskedéssel. A' tájékán va
sat, timsót , büdöskövet,
rôk is találtatnak.
kôszént , bort, gaboi)át s.
Ittenrode, faluhajdani Westm. több gyümölcsöket tafáliai Királys. Saale oszt.
lálhatni. Vagyon itt egy ás»26 h. 740 1. Vannak vas,
ványos forrás.
s palakô bányájiIttensteinach , vagy a Bau- Huysburg , haj-dani S. Benedek szerzetének Klastroma,
manni Hámorok , falu
Schlanstedti kant. HalberSachsen Meiningeni tart. 9
stadti ker. Saale oszt. a' volt
Ii. 65 1. egy vashámorral ,
Westfália Kir. jeles magosíiol esztendö által 4000 ma
ságban Huy erdöben, honssa vas feldolgoztatik.
nét igen szép kilátás va
и rschlag, kisfalu Bajor orsz.
gyon , vagyon itt egy ma-* '
>alzachi ker. vagyon itt
ior R5di udvar , 30 ház.
ïgy Vicarialis tempi. , re260 1.
-et olvasztó hutával (29.33
ábnyimagasabban fekszik, Huysum , helys ,Cambodsc£af
nint a* tenger színe) több
Kirs.ban déli Asiában, ne" 1
1kemenczékkel
-мл. „i ,
vezetes az itt elkészítet Semdöskö
lyem matériáknak sokasánindenféle bányaéptiletekga 's szépsége miatt.
tel.
tweit , vs, Bern Helvec.ziai Hween , Ween , kis Svéd sziget a* Sundban Malmö ortant. Emmen völgyben
szág-kapitánysághoz tartoíagy által menéssel.
tty , tót falu Liptó Várm.
zandó , hasonnevü faluval
Uranieaburg
kastélynak
ivinyárki mellett Árva haromladékival (550 54/ \rit
árján
F U. DvorùikoÉ.Sz. 30=> 14' i.-;" K. H.> itt
ich. fam. 1100 kath. lak.
tetteTychodeBrache csillaff
;al. Igen terméketlen földvisgálo észrevételeit.
lel bír , melly csakzabot,
и *

- M8 Ho>íVzrf//cz-(Neu) Uradalom's
labriában , Görög ©rsz.ba.
mys egy pléb.val Morva
e' rév partról legközelebb
orsz. Hradischi ker. vagyon
volt az áltmenetel, most is
itt e£y kastély egy Majorhires vs, Otrantó néy alatt.
sággal 96 h. 600 1. Brüni Нуeres , Hieres, (433 7' 3"É.
ker.nek határján fekszik.
S.) vs Var Francz. oszt. egy
Hwod, falu Gallicziáhan Stadombnak lapulásán,tengernislawi ker. eófózéssel.
toi 6/4 órányira , igen báHyar , Ixar , kis vs , kastély,
joló 's gyönyörü tájékban
's Herczs. Alcanniczi ker.
kellemes klima alatt 5420
Arragóniában S. Martin fo1. szép kertekkel , 's sófolyónál.
zéssel. A' partjánál fekszeHjrdajpes , fó Indiában , Innek a'
dus vizébe folyó viz; nem T&jreri tzigetek , gyönyörü fekkülömben Hydraotes , és
vésben , melly egy kikötS
Hyphasis is.
torkot formál., Hyerestol
Hydepar/t, kir. vadas kert 's
mintegy 41/2 Francz. mfdsétállóhely Southwark külnyire , jó levegöjek 's ter
so vsban London mellett.
mékenységek miatt nevezeYíyderabad , Haiderabad Bagtesek , négy számmal : t. i,
nagor (az az^agar' kertPorqoerolles , Port-Cros ,
je) (17Э 12' E. Sz. 78o 51'
Titan, vagy Levant, 's BagK. H.) Golconda orsz.nak
neaux , naranccsal , czitfó vsa innensó Indiában,
rommal, 's gránát almával
Moussy mellett , Subáhnak
bovelkednek.
;
lakóhelye szép épületekkel, Нуlas , fó Bithyniában , Hertérséges kertskkel , szomcules bujtárjától így nevezszédságában Golconda vár tetett , ki itt halt meg.
találtatik.
Hymettus , m. az itt levó mézJJydernagor , Haidernagor rétöl hires hegy Allikában,
genten Bedmur fó vs Bed- Hypanis , Asiai Sarmatiában,
mur tart újM-yssorba innenmostani Rubanban, fó víz.
so Indiában, Tombudrafó- Hyperóorei ,
Asiai Sarraanal , , 150000 1. kik között
tiának legszélsóbb bérczei;
30000 keresztények találtatezekben ered Aanais.
talb, most dülöben vagyon. YLyperborei ,
így neveztethydra , C30 го' 33" E. Sz.)
tek a' Ripheus hegyeknek
sziget Morea mellett , Gölakbsi.
rögök lakják , kik Görög Hypiut , hegység Bithyniország terméseivel tulajdon
ában , Prusa vs körül.
hajóikban kôzép tengernek Hyppius, Bithyniában fó viz,
legtöbb révpartjaiban keSangariustól 180 stad.
reskedést üznek. A' vs mel- Hypsn , Siciliában fó , Panorlett mély de bátorságos
mói hegyekbôl eredö, ésa'
révpart fekszik, melly minközep tengerbe szakadó
dég hajókkal tele vagyon.
\íz.
Hydrah , Algiri Constantine Hyrcania , tart. Asiában , a'
tart.nak határhelye Algier hasonnevü tengertöl Oxus
felé; mástól nem függblavizéig kiterjedt , és nyug.ra
kosai jobbára vadászattal
Media , délre Parthia , kefoglalatoskodnak: mellette
letre Margiana országokkal
sok régieégek találtatnak.
volt határos.
Hydruntum , Hydrus , ve Ca- Hjww, Colchisban fó víz,

tok kozé számTáltatílc , de
homokkal úgy el vagyon
töltve , hogy hasznát nena
lehet venui.

Trapeaustól 180 mFd.
Hythe , vs tenger mellett Kent
Herczs.ben Angol orsz. Vagyon itt egy kikötö, melly
*z úgy nevezet öt rév par-

II.

Darab'

Függeléke.

Л-ustriai Monorchia , Császár»ág, birodalom , e' részekbol áll : 1) Magyar, Cseh ,
Lombardia's Velencze, Dalmatia. Slavonia , Horváth,
Gallicia és Lodomeria országokból. 2) Austriai f&
Herczs.böl az Inn íertállyal
eggyütt. 3) a' Szalzburgi ,
Stajer, Karinthia , Karniolia , Slézia Herczs.kböl. 4)
Az Érdélyi Nagy Fejedelemségbol , Morva Markgrófságfról , Tyrolisi Herczegi
Grófságból a' Vils kerülettel eggyütt, és a* tengerparti tart.nyokból. Fekszik
Dalmatia szige'étôl véve egész Cseh és Gallicziaj széléig,a' Hossz. 42°-—5a0 -ig ; a'
Salzburgi határoktól fogva
egész Bukovináig, a' Sz.
30O— 440-igk Északról Prusszus és Orosz birodalom ;
keletre Moldva , Oláh, Szervia , Bosnia, Török országok ; délre a' Török és Olasz tart.nyok , Adriai ten
ger , és Sardiniai Kir.ság ;
- • joyugatraSvaicz frigyes sta
tus , Bajar és Szász orszá.-

gok köztt terjedt el. Nagysága mintegy 12046 □ mfd
ú. m. Magyar ország 3724;
Cseh ors/.. 951 ; Lombardia
és Velencze Dalmátiával
eggyütt 167a ,-• Slavonia 277;
Horvát orsz. 355 ; Galliczia
és Lodomeria 2367; Austriai
Fö Hrcz.ség 587 ; Szalzburg
180; Stajer 411 1/2 ; Karin
thia 200 1/2 ; Karniolia 233
1/4 ; Slézia 81 1/2; Erdély
881; Morva 468; Tyrolis 190;
Tenger parti tartományok
130 □ mfd.
F ö 1 d e általjában tekintvén nagyobb részént hegyes, gyönyörü síkmezoséggel vegyest , kivált délre
fekvö részeiben.
H egy e i: nyugot - ész.ra
l) azAlpesek , melly» knek
legmagasabb részei: a'Groszglockeni 1298c lábnyival
rnagasabb a' tenger színénél ; Hohenwarthshöhe 10,
390. Wiesbachhorni ésHochhorni 10600 — 11000. Terglou
10200. Watzman 9060. Brenkogel 9000. nyugot - keletre
a' Szudetek , mellyeknek

îegmagosabb részei: a' Riesengebirg , Weisse Wiese ,
4500 lábnyi, es a' Paschkopol. Eszak - keletre a' Karpát: mellynek legjelesebb
teteji a' Lomniczi 8316 , a'
Kriwán 8000, Budislavi 6890.
Surul 6630 lábnyi. Ide járulnak a' Tyroli havasok.
Folyóji jelesebbek, és több»yire hajókázhatók : kel.röl
»yug.ra Vistula és Bug , hatáf folyók az Orosz Lengyel
< ország , és Krakó szabad vs
felM , 's feleö Odera és El
be , mellybe foly az Iser ,
Moldva , Eger 's a't. nyugról keletre a' Duna, melly
be szakadnak balról Morawa (March) , Vág, Garam,
Tisza, Temes, Szamos, Ma
ros, 01t,Pruth ; jobbról: Saa
le , Salza , Inn, Ens, Mura,
Lajta, Rába , Dráva , Száva ©s más tetemes vizek.
Eszakról délre az Adriai tengerbe folynak : Tagliamento , Piave , Brenta , Adige ,
Pó, Adda, Oglio, Mincio,
Panaro , Rubicone , Lario.
Tavai nevezetesebbek Alpesek allyán a' La^o Maggiore , Como , és Lucano ;
Duna iobb par'tján -. Bala
ton , Fertö, Palitsi tó. Carnioliában a' Czirknitzi ; Enszi fertályban Traun ; Stajerben Grundel, Karinthiában Wörth , Cseh orsz.ban
Teschwilz és Kummer; Er. délyben Hodosi és Cseger ,
HorVáth orsz.ban Tun^trat
tó. Az Adriai tengerrel közösülnek a' tengerparti tartományok, Dalmatia és Velencze ország. Canalisai je
lesebbek : a' Bega, Fakszer.
töl egész Becskerekig ; a'
Ferencz kanálisa Duna és
Tisza köztt Bács Várm.ben ;
's a' Klagenfurti és Neustadti. Mocsári Olasz , Ma
gyar, Gallkzia, Horváth

országokban szàmosak; csupán a' Magyar országiak
108 Û mfdeket foglalnak el.
Ege kiilômbféle: a' déli, a'
4t— 46°-ig. Velencze , Lombardia, Dalmatia, Karnioliaj Tyrolis része, keveset
tud a' télrôl ; itt a' tel ollyan mint az északi tart.
nyokban a' tavasz ; a' kÖzépsô,4ô°—493-ig: a' Karinthiában , Horvát, Slavonia,
Magyar országnak és Erdélynek déli tájékiban, alsó Austriában , a' levegö
mérsékelt; a' tél 31/3—4
holnapig tart ( Novembertöl kezdve Martiusig); a'
tavasz és ösz igen gyenge
's kellemetee ; a' nyár he
ves , égi háborús ; az aratás Julius elején kezdödik.
Az északi 49°—5a0 16' Cseh,
Morva , Slézia , északi Ma
gyar orsz.ban, Gallicziában,
Tyrolisban ; a' nyár néha
igen sütö , de kevés ideig;
a' tél kemény4—5 holnapig
tarto. A' takarítás Augustus
elején 's közepen kezdödik,
gyakran a' hó még mezön
lepi az eleséget. Termékenysége bñvebb akármelly
más országokénál ; ez lehetne el csupán általjában a'
külsö kereskedés nélkül is.
Termései: az Asvány okból legesleg gazdagabb;
erczböl jbvedelmi ,50 — 60
millio forintra becsültetnek : aranyt ásat 40 erekben , legjelesebbek azErdélyi 's Magyar bányák , Zillerthalban Tyrolisban is találnak. Sok vizei is aranyt
hordók ugy^n ott ; a' mosott arany 120000 aranyra becsültetik , és öszveseggel eszt.ként 12500 font aranyt szerez. Ezüstje ásattatik Selmecz és Körmöczbányán 60000 márknyi , Joachimsthalban es Kutten«

bergben Cseh orsz.ban 4400.
ásattatik bi. Só : konyhaso
Iglaunál Morvában 4560.
Erdélyben , Tordánál, Ma
Erdélyben mintegy ,5,50o gyar orsz.ban , MarmarosMárknyi. Tyrolisban is ta
ban, Gallicziában Wiliczkáláltatik. Oszveséggel leganál , 5 millio mázsa , Salz
lább 270000 Márknyi. Réz
burg! Herczs.ben HalleindéliMagyar orsz.b. 38—40000 nál , Tyrolisban Hall melErdélyben 20000, Stájer és lett. Kö-so Magyar orsz.ban
Tyrolisban 6000 , öszveseg
és Erdélyben 's a' t. Salégel több mint 6 ,00o má/.sa.
trern, timsó 's m. ef. Erdély
Rézviz (Cement) Urak völ- ben , Magyar és Çseh orsz.
gyében Magyar orsz.ban. ban, Stajer Herr/.s.ben , 's
Czinn
Schlackenwaldnál a' t. Mindennémü érczes ,
C-eh orsz.ban mintegy 900 meleg és savanyü vizei :
má/.sa. Olomtaláltatik Ma
Cseh és Magyar orsz.ban ,
gyar orsz.ban és Tyrolisban. Austriában ,
Erdélyben t
Vas Stajer 31,5000 , Magy. Karnioliában ésTyrolisban.
N ôveményékbo l-.min172000, Cseh orsz.ban 193000,
Karinthiában 164000 má/.sa. denne'mli gabona , buza ,
Találtatik Tyrolisban is. rozs , árpa , zab 's a' t. olly
A' Bellunói bánya is neve- böven , hogy ki is hordatik
zetes Lombard Vel. orsz. Magyar, Cseh, bomb. orsz.
ban ; mennyit ád esméret- ban, Morva, Galliczia, SI. len. Kénesojevan Idriában,
vonia 's a' t. tart.ban ; a'
Carnioliában , С mintegy kukoricza bö Slavoniában,
Magyar orsz.ban , Erdély
11— i20oomáz.) Spalathnáben ; a' riskása Lomb. Ve!,
Tiál Erdélyben 760 máz. Ty
orsz.ban, Bánátban, Mor
rolisban 's a* t. Czinobriovában. Mindennémü vetema bányáiban 6—7000 m.
Kobalt találtatik leginkább
mény Morvában , 's Szepf.f-»
Cseh országban ( Saatznál
ben kivált. Fa gyümölr»
10000 máz.)- Magyar orsz.
Cseh orsz.ban (8 — millio
fa) Morvában (a* fa s/.int
ban, Erdélyben és Tyrolis
annyi) Austriában, Erdély
ban. Mágnes Cseh 's Magy.
orsz.ban, Erdélyben. Nemes . ben , Slavoniában. A'gesz«tenye és diófák erdövel vankövek Cseh , Magyar orsz.
nak , a' baraczk Magyar
ban és Tyrolisban. Minden
orsz.ban, szilva Slavoniá
némü más érczes kö , mint
ban , Morvában , Magyar
kénkô , gâliczkô , galmay ,
orsz.ban , a' narancs , cziMagyar orsz.ban és Tyro
lisban. Márvány és alabas- trom , gránát alma 's t< ef,
Lomb. Vel. orsz.ban , Kar
trom Stájer , Karinthia ,
nioliában, déli Tirolisban,
Tyrolis tart.kban , Lomb.
Vel. országban Veronánál , Istriában 's a' t. Az olaj
Tenger parti tart.ban r
Magyar orsz.ban Jászónál
Lomb. Vel. orsz.ban. Bor:
's a' t. Tüzköve SIéziában
Magyar orsz.ban több mint
és Gallicziában. Porczellán
30 millio altó, (1,400000 for.
földe Ens alsó ker.ben, Cseh
és Magyar orsz ban 's a' t.
nyi kivitetik), alsó Austriá-r
ban 1,800000. Stájer orsz.b m
Tajtékfolde Morvában Krumaunál. Szénkôve minde1,000000. Morvában 460000,
Erdélyben mínt-egy annvi.
nütt böven , a' Sopranyiból mintegy 350000 raázsa^ Çseh orsz.ban 26000, Hor

— Ъ5г
■vát , Slavonîa es Lomb. Vel.
orsz.ban is sok terem. Komló Cseh és Magyar orsz.ban,
Erdélyben , Morvában 's a*
t, Sáfrány elég terem alsó
Austriában, és Magyar orsz.
ban ; Dohány bö Magyar
orsz.ban (mintegy 300000
mázsa) Galicziában, Er
délyben , Horvát , Slavonia
orsz. ban legalább 80000 mazsa ; A' len és kender Sléziában, Morvában, Cseh,
Magyar , Lomb. Velencze
orsz.ban , Erdélyben, Tirolisban. Izacs(Wajd), Krapp,
's más festñ füvelt és gyökerek Magyar orsz.ban, Er
délyben. Fa bö Magyar,
Gajiczia , Cseh országban ,
Karnioliában, Stájer, Salz
burg és Tyrolis tart.ban.
Mintegy 13000 □ mfdnyi
az erdö.
Az állatokból: gazdág marhából Magyar , Ga
íiczia ország , Erdély , Sta
ler , Lombardia 's a* t. öszveséggel 13— 14,000000 darab. Bival elég alsó Magy.
orsz. Erdély,Horváth ésLombardia orsz.ban 70 — 90000
darab. Ló *. Magyar orsz.
ban (Mezöhegyesen csupán
több mint tízezer) Erdély
ben , Galicziában , Cseh
orsz.ban; ëszveséggel a—1
ifi millio. Szamár, ôszvér,
Karnioliában , Istriában ,
Lomb. Vel. orsz.ban 's a' t.
Juh legjelesebb Morva orsz.
ban nemesített gyapjára
nézve ; legszémosabb Magy.
orsz.ban (legalább 6 millio)
's a' t. ôszveséggel mintegy
16— 17 millio. Kecske északi Magyar orsz.ban, Erdély
ben , Istriában 's a' t. Sertvések Magyar orsz.ban, Slavoniában , Erdélyben , 's
mindenütt. Tollas baromfiak széltében , a' Stajer
kappanok, Cseh fáczányok ,

Magyar Iudak leghíresebbek , a' csibék , réczék 's a'
t. Vad állatok : medvék ,
farkasok , hiúszok Kárpát
hegyein (ritkúlnak) jávor
szarvasok Galicziában , bölények Erdélyben , vad és
havasi kecsfcék Alpeseken ,
Karpát hegyén ; vidrák, teknybs békák Magyar orsz.
ban, pettymegek , hótyúkok Tirolisban 's a' t. Hal
sok az Adriai tengernél ; a*
folyókban legjelesebb : a'
viza, tok, fogas, pisztráng,
lazacz , kecsege , csuka ,
ponty 's t. ef. Csiga elég
van Cseh és Magvar orsz.
ban; gyöngy csiga ugyan
ott ; ostrigál Adriai tenger
nél. A' méh böven tenyészül Magyar, Horváth, Galliczia országban : eszt.ként
több mint 2000 mázsa viasz,
47000 méz. Selyemmel szol-<
gál Istria, Lomb. Vel. Ma
gyar és Horváth ország.
Lomb. Vel. ország fcivált Ve
rona körül termeszt 500000
fontot. Cseperke gomba ,
(Trüffel) , nagy számmal
van Tirolisban , a' kosenill
Gallicziában ; 's a' t.
Lakosi: eredetekre néz
ve : 1) Németek Austriában,
Salzburgban , Tirolisban,
résznyire Cseh, Magyar orsz.
ban is ; Morva, Stajer , Karinthia, Karniolia tart.ban,
's Erdélyben. 2) Tótok Ga
licziában , észalti Magyar
orsz.ban , Slavoniában , és
Horváth orsz.ban ; részint
alsó Steyer, Morva, Karinthia , Karniolia tart.ban és
Cseh orsz.ban. .3). Magyarok: Magyar orsz.ban, Er
délyben többnyire* 4) Olaszok: Lomb. Velenczei orsz.
ban, déli Tirolisban, Istriá
ban 's a' t. 5) Oláhok Er
délyben , és felsö Magyar
orsz.ban. 6). Ráczok (Szer-

viaiafc) Illyrusok , Horvátok, tulajdon tart.nyokban,
es Magy. orsz. ban elszórva.
7) A' Czinczárok , Ürmények , Vendusok , Valonok,
Francziák , Czigányok és
Zsidók elszéledve. S/.ámok- '
ra né/.ve : Aiistriai birodalomnak lakosi több mint
27 millió : ezek közül 6 — 7
millioNémet, 14 millió Tót,
Rácz , Horváth, Lengyel 's
t. ef. 5 millió Magyar ; 1
millió Oláh, Ürmény, Czinczár ; 423 — 500000 Zsi ó.
Magyar ország népessége
mintegy 8 millió 1 Q mídre
esik 1800 lak. Lomb. Vel.
Dftlmatziával eggyütt mint
egy 3 1/2—4 millió. 1 □ .3000;
Cseh országé 3,180000 1 □
3092. Gallicziáé 4,367000.
Austriáé 1,660000, iQ mid
ie 2827. Erdélyé 1,500000.
1 □ mfdre 1640.
Morváé
1,1-8000 1 rjmfd 2432. Sta
ler Herc.é 821000, 1 □ mfd.
199.5. Tirolisé 555—600000.
Karnioliáé 409000 1 □ mfd
1754. Horváth orsz. 780000,
1 □21121/2. Slavonia 442000
1 □ mfd 1602. Sléziáé 270000
1 □ mfd 3312. Salzburgé
190000, 1 □ 10551/2. Tenger parti tartományoké
120000 1 □ 1000. Népesebb
vsi Austriai birodalomnak :
Bees 6500 h. mintegy 2320 o
lak. Velencze 130000 lak.
Majland 120000 lak. Prága
goooo lak. Pest 42000. Pa
dua 40006. Grétz4oodo. Debreczen 39000.
Lemberg
38000. Verona 36000. Posony 36000. Buda 33000. Triest 33000. Szabadka 33000.
Vicenca
30000.
Brescia
30000 's a' t.
Elelem keresésok:
A' mezei gazdaság: Ma
gyar orsz. számlál 11,103196
ezántó földeket , (egy г--- 120Ö
Q lib.) belölök esz.ként.

elvet 7,402130 holdakat , egy
mérô magra tizet számlálván termeszt 60—80,00000»
mérôket. Cseh orsz. 2,826427
holdf.t, bévet 1885618 hold,
egyre 13. termeszt 24,369361
mér. Lomb. Vel. orsz. 2,014980 .
bévet 1,343.320 hold, egyre
13. termeszt 20,821460 mér,
Galiczia 5,220200 h. loi. bé
vet 3,480150. egyre 10. ter
meszt 34,80 1.500 mér. brdély
794 □ mid egyre 12262 mérôt
azámlálván , termeszt 9,534, 1
000 mér. Morva 1,714942 h.
fold. 1,14329.5 bévet, egyre 15
1/2. termeszt 17,718004 mér.
Also Austria 1,282576 h. föl.
( egy ------ 388 □ ol)bévet 855051 .
hol, egyre 7. termeszt 9,000
000. Felsö Austria 655274 h,
fol. bévet 436840 hol. egyre
12. termeszt 5,242188. Slézia
356520 hol. fol. bévet 237680
h. egyré 10. termeszt '2376800,
Stájer orsz. 610417 hol. föl.
egyre 11. trmeszt 4,484332.
Kárinthia 2056Ó8. h. f. bévet
137072. egyre 125/6. termeszt
1.75*785- Karniolia 257595.
bévet 171730 h. föl. termeszt
1,626897 mér. Tenger parti
tart. 183976. bévet 122650 hol.
föl. egyre 12. termeszt 1,471
800 mer. Tyrol és Vorarlberg
212000, bévet 141.334 h. egyre
12. termeszt 1,696008. Katonai gránirzok termesztnek
4,746177 mér. Dal matzia ga
guea , Kattáro a' szigetekkel 560 □ mfdeken, egyre
6000 számlálván , 2,16310a
mér. Ide járulnak az e.ddig
esméretlen Saltzburgi hold
fôldek*és termesztések. Az
Austriai bir.nak mindenné-*
mû gabona termesztése e*
szerént
202,500000 mérô.
Ezeken kívül vetni kukoriczát С csupán Szerembeu
720000 mér.) hajdinát (G&.licziában .2708710. ívéro.)
xiskását (csupán Eánátbf.tu

t

■7—*8ооо mázsát) kölest 's
a' t. Az egész termését a'
veteményekbôl bátran tehetni 2iomil.mérôkre.A'BéeeiHazai tudósítások(Vatterländische Blätter) szerént.
A' kézimüvek, és f abrikatumok: oszveséggel 380 millió for.tkat hoznak forgásba : készíttetnek
órák Bécsben , ugyan itt
van hires porczellán fabrika i* , tükör és réz fabrika
lïeuhausban Bees mellett ;
tükör fabr. Velenrze mel
lett Muranóban. Üveg , föképen Cseh orsz.ban , (1801ben 78hutákban 1821 munkásokat
foglalatoskodtatott, és 8 tükör fabr.kban
«8* munk.) és Velenczében.
Aczél és vas fabr. Grétzbeu
Bresciában és Stajer H.ben;
vas hámorok vannak minden tart.ban, kivált Stájer
Herc.ben (itt csupán eszt.
ként feldolgoztatik 34000 m.)
Magyar orsz.ban > Karinr
thiában , Ens alsó Iter. ben,
Karnioliában 's a' t. Gyolcs
készíttetik leginkább Cseh
orsz.ban, ( 178a—91-ig 44,
78.300o)Slésiában,Morvában,
Austriában és Szepesben.
Csipke Morvában , SléziáЬап (80000 darab). Ens felsô ker.ben 221000 darab ,
1,3000 munkásokat foglalatoskodtat ; nem külömben
Velenczében. Pamut feldol
goztatik Ens also ker.ben ,
Cseh orsz.ban, Morvában,
több mint 20 millió forintnyi. Gyapju : Morvában ,
(Iglau, Fulnek, 's más vsokban)kasemirnak,posztónak,
külombféle materiának 13
millió for.nyi, 1.50000 munkásoktól; Ens felsft ker.ben
Linz városban legnagyobb
gyapju szer fabrika van egész Német orsz.ban (22000
munkásokat fizet 3 millió-

nyi po*ztóért)'Cseh orsz.ban
8 milliónyi ; Sléziában ,
Karnioliában , Magyar és
Galiczia orsz.ban is feldol
goztatik sok gyapju. Finora
posz,tó készíttetik Velenczé
ben. Selyem feldolgoztatik
Ens abó ker.ben Bécsben,
Ь triaban , Cseh orsz.ban;
de légszámosabb selyem materiáknak és bársonynak
Lomb. Vel. orsz.ban, kivált
Veronában és Velenczében;
arany és e/.üst paszomántok , arany , ezüst , és drága kô munkák készülnek
leginkább Bécsben és Velen
czében. Papiros legszámosbb
készíttetik Cseh orsz.ban
(12000 Ball) Ens aleó ker.
Morvában, '5 Velenczében és
Bresciában. Tóbák fabrika
van Gallicziában Winikben,
Fiuméban , Heimburgban ,
Bécsben; sok készíttetik Ma
gyar orsz.ban is. Czukor
Raffineria van Fiume, Triest , Bécs , Velencze és So»
prony vsban. Bör készül
nagyjában , Magyár orsz.
ban , kordoványnak készíttik Cseh orsz.ban és Vero-*
nában. Cserép edény (Fa
yence) készül Faenzában ,
Prágában, Triestben, Kas-sán 's a' t. Viasz fejéríttetik
Austriában (Bécsben), Ma
gyar , Galiczia és Lomb.
Vel. orsz. és Bécs vsban. Ro
soli , confiturok, essencziák,
Lomb. Vel. orsz.ban 's másutt. Az Austria kézi müvek és fabrikatumok eszt.
ként ,50o millió forintokat
érnek.
A' Kereskedés: Au
stria! birodalomtól kihordani leginkább terméseket:
u. m.gabonát, bort, tobákot, sót , érczeket (kivált
vasat , rezet , és kénesôt)
mindennemü marhákat (kihajtattak iíoooo ökrök ,

4COOO eeTtések, 50000 ürük;
ga bona kihordatott Lomb.
Vel. orbz.ból m integy 4 millió fonrinlnyi; Len ¿00000,
eelyem 1,600000, sajt (Lodibol szamârtéjbôl ) 325000.
írósvaj 10000 'a a' t.) Sok
vas, gyolcs, üveg, porczel-¿
lán éa egyébb fabrikátu-'
mok is kivitetnek Cseh,
Lomb. Vel. orsz.ból , Au
stria, és Stéjer Herczs.böl
(Lomb. Vel. orsz.ból csupán mintegy 500000 frnyi.
Oszveséggel kihordott termési és portékáji
becsültethek 21 millió forintokra ; és béhordatnak
ezarvas marha , pamut ,
gyapjú, eelyem szerek, czukor, kávé , mindennémü
füszerszámok , orvoslógyokerek, héjak , füvek, illatok; ércz, aczél 'smásmet«zett, és szépíto ^Galante
rie ) portékák , kónyvek ,
mappák 's t. ef. legfelebb
Vf millio frnyi árron. De
ezekbôl mintegy 1/4 része
ismét kimegy Török , és Olasz orsz.ba ; 's ide nem
ezámláltatott még a' Lomb.
Velenczei kereskedés,mellynél fogva legalább az áltaí
nyer az Austriai kereskedés , hogy olly terméntelen pénzt selyemért idegen
földre nem küld. — Pénze
Austriának; rézból 1 kr. 1
garas »« 3 кг. 2 gar г« 6 kr. ezüstböl : huszas 2o kr. tizes«» 10 kr. forintos :«= 20 gr.
60 kr. Arany 4 ft. 30 kr. Pa pírosból : Váltó és Anticipatió jegy (Einlösungs-Anticipations-Schein ). Kereskedésének fö pontya Bécs
vsa ; a' tengjeri vsi : Velencze , Triest, Fiume 'sa't.
Más kereskedési vsi : Prága, Majland, Pest, Debreczen, Brassé, Lemberg. Bank
va» Bécsben ; kereskedési

iskola Velen czében, Triest*
ben , 's Bécsben.
Relígyiójok: uralkodó a' Római katholika; a'
tübbi részszerént tôrvényesen elfogadtatott , résszerént türettetik. A' katholi
ka vallas Austriában a' Bécsi Grérzi , Labaki , Salzburgi Ersek, és Linzi , Sz.
Pölteni , Leobiumi , Gurki,
Lavanti, Gradiskai Püspökök alatt b) Cseh orsz.ban
a' Prágai Ersek , és Leutmericzi ,
KÖnigingrätzi
Püspöbök alatt, c)Morvában: OlmütziÉrsek, és Bru
ni Püspök alatt. d) Ma
gyar orsz.ban és hozzátartozó tart.ban , Esztergomi,
Kolocsai és Egri Ersekek ,
és 20 Püspökök alatt. e^
Gallicziában a' Lembergi
Érsek álatt; f) Lomb. Velencze orsz.ban a' Velenczei
Pá^riárka és Majlandi Er
sek, és számos Püspökök
alatt 's a't. Katholika után
legszámosabban
vallják
magokat a' nemegyesültt
görög hithez : mintegy 3
milliónyi Illyriisok , Oláhok , Ráczok , Czinczárok,
Usbokok, Erdélyben, Slavonia , Horvát , és Magyar
orsz.ban Gallicziában, Karnioliában , két Ersek (Karlowitzban, és Lembergben,
és 7 Pü.spöbök alatt. Az Evangelikus Protestansok állanak a' Bécsi fö Consistorium , és Generalis Supe
rintended , Linzi , Prágai
és Magyar országi Superintendensek alatt. A'ref. legszámosabbak Magyar orsz.
ban és Erdélyben. Vannak
Galicziában , és más Au
striai tart.ban is, tulajdon
Superintendenseik alatt. Az
Unitariusok Erdélyben fész»
kelték magokat ; zsidók
«envedtetnek
többnyire
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mindenütt ; Iegszámosabbak, Galiczia j es Cseh orsz.
ban.
Tudo.mányi és a z é pmesterségi szerzemé31 y e i k: Univereitások van
nak Bécsben, Prágában,Peeten, Lembergben, Paviában,
Paduában, Mantuában, Cremonában. Academiák és
Lyceurnok
híresebbek :
Linzben , GrétV,ben, Brünn
ben; Posony, Gyftr, Kassa,
Nagy Várod , Kolosvár, Enyed, Debreczen vsokban.
Gymnasiumok minden tart.
ban elegendök. Nevelö szerzemények köztt: a' Nenieeeké Bécsi Therésianum ,
Kremsmünsteri , Kassai',N.
Váradi, Zágrábi , legnevezetesebbek. Katonáké és Inzsenéreké, Bécsben, és W.
îïeustadban. Bányász Akademia egyetlen egy a' Selrnetzi ; Realis,és Polytech
nika iskola Bécsben; Papnevelo házok Bécsben , Pes
ten és másutt. Leány neve
lö szerzemények leghire•ebb a' Salesius rendén le
vó , 's Notre Dame , Ursu
lina, Angltai Kis Asszony
nevet viselö Apáczáké. Van
nak magános Leány nevelok is. Vannak képíró, faragó . epitö, rezmetszö Akademiák is Bécsben , Majlandban és Velenczében ;
gazdag könyv , kézírás,
pénz , természeti kézmív ,
és ritkaság gyüjteményekkel, 's bö füvészkertekkel
eggyütt; elsô köztök a' Bé
csi. Emlékezetet érdemelnek
a' Pesti és Gréczi Nemzetí
Museumok ; Bécsi , Prágai
Vá'-zi süket néma szerze
mények, 'i a' vakoké Bécs
ben ; a' Gazdasági társasáKok, Karinthiában, Prágá
ban , Bécsben 's a' t.
Çonstitutiôjok, Mo-

narchia, ée tobbnyire határozatlan ; vannak ugyan
csak nem minden tart.ban,
repraesentans rendek ; de
a* torvény hozás és adózá»
meghatározásában részek
nincsen , az egy Magyar
országot és Erdélyt kivévén. Az egész kormány a'
belso és külsö dolgok deart.ban, és az udvariKainétben concentráltatik.
Abban általljában távul
van az Angliaitól , hogyMi*
nisterei a'Piendek számvétele alatt nem állanak. Rendjeik : a' fö Papság és Mágnások ; a' Nemeseknek , városoknak , és Tyrolisban a'
Parasztok' kbveti. Austriában , Cseh orsz.ban es Morvában , a' Gróf'ok és trak;
Gallicziában a' fö és al. Nemesek , Lomb. Velencie
orsz.ban a' Fö-papok , Nagy
Nemesek, vs követi, a'repraesentanusok. A' parasttok hol egészen szabadok
(arendásoí^) mint Austriában , hol felényire mint
Cseh orsz.ban, hol robbotolók mint Magyar orsz.
ban, 'sa' t. Jövedelmi öszveséggel. no — 120 millióra
becsültetnek legalább; csupán a' bányától vesz 19. tobák monopoliumból 3 millió forintokat , 's a' t. Békeség idején szint annyira
mentek kôltségei is ; háborús esztendöben igen megmeghaladták a' jövedelmeket ; kölcsön és papiros
pénz által pótoltatott kif'
héjánosság. 1795-ben mar
500 millio for. volt a' Sta
tus adóssága, 1801-ben ç8j
millio. i8n-ben papiros
pénze tett több mint ezer
millionyit ; a' legutolsó
nyilván való számadás szerent 1815-ben volt a' válto
czédulák sasáma 208

— <*Í7 lió 's egynehány száz ; .ra'
határ védelmezoíe (Marlr4.5 miüionyi Anticipatiós
grafj bízatott , más tart.
pénze 1813-ban kezdödbtt.
nyok szerént. Шуед lon a'
Mostani adósságatitok; egy Babenbergi(Bambergi)Gr¿f.
részét magára válalta a' . Ennek eggyik örököse BaNiederlandi Király,azt tudjor orsz. Uraságára is szert
juk. — Hadi ereje áll 73 litett; de I. Fjcidrik Ce. álnia , 18 grénic.z , '3 egy vatal kitiltatatt beiöle , ал
dász gyalog regementekból;
Ens felsö ker.nek birtoká4 pattanty.ús regementekban meghagyattatván ; ez
böl ; 8 vasas, 6 dra^onyos,
volt elsö kilerjedése Austri6 könnyü lovag , 12 huszar,
ának 1156-ban
ezért
3 uhlánus lovas regemenHerczs.re is emeltetett. E*
■ tèkbôl. Ezek ißoo-ban , a'
Herczegek idövel a' Válaszgyalogok 273818» a'lovasok
tó Hercze^ek után elsö ran49624 ал ógyúsok 29 82 szágot nyertek , fio IJerczegi timúak voltak ; bszveséggel - tulussal ; 1 i8o-ban Bécsben
; 3.52629 ember. Háború idevették lakásdkatí 1197-ben
jében az uralkodás hatal- - Stayer és KarnioUa Her.ket
mában áll a' haza védelraeis tulajdonokká tették. l?4'6
7.6k ("Landwehr) és felke- kihalván a' Bambergi ház
lob (Insurgensek) kiállítta- .férfi éga , Austria Ottokar
tása', es a' regementeknek
Cseh Kir. tujajdona; Ion ,
megszáporítása ; ezeknél ; Karinthiával és Auítriával
íogva 1809 és 1813 eszt.ben
eggyütt. De Habsbqrgi Hertöbb mint jooezerhadinéczegböl ,(Helve,tiában, mosÍie volt .az Austriai birodatani Araui kanthan.) lett Néomnak. V
■ ¡
- HvetCs.RudolftólAvi^tria birAustríai Fejedelemnek ez i- toMbóI',IV.Lá,szb¿¡\|l^gy.Kir.
a' fñ titutusa : Nos Fransegedelmével * raivel alattciscus I. Imperator Austrivalójanem akart lenni,ki*e, Rex Jerosolymorum ,
forgattatott. Ot^okár »278Ungariae, Bohemiae , Lomban. A' fö Her.ség fijának
bardiae et Venetiarum, DalAlbertnek adatottfeudumraatiae , Croatiae, Slavoniképen 1282. A' Habspurae Galliciae et Lodomeriae,
gi f ö Herczegeknek tulajdoArchi Dux Aüstriae , Dux
nokká let.tek 1336— 1339 TyLotharingiae , Salisburgi,
roli Grofs. Brisgovia , ésStyriae , Carinthiae , Carmás Sveviai kerJbeli Uronioliae , Superióris el in- dalmak. II-dik Albertöl fogferioris Silesiae ; M. Prin- va a* Német Császárság az
ceps Transilvaniae , MarAustriai házra szállott ,
chio Moraviae, Comes Tyr
melly már minden egyéb
rolis étc. Haereditarius. — Herczegeknél hatalmasabb
Austriának Ensen felsö réIon 1437— 39-ben. I. Maximisze Bajor orsz.hoz tartozott;
lián, III.Fridrik Cs.fia, 1493az also 8-dik s/.ázadban , az
ban házasság által a' BelAvarok birtokában volt;
giom birtokára iutott.I.Phiezektöl N. Károly által ellipp Maximilián fia a' Spavétetett, és Bajor orsz.hoz
nyol országot huzta famiképest keletiorsz. (Gstland
liájához házassága által.
Ostmarkt , Oesterreich, )
Ennek fiai Károly és FerAustria, nevet nyervén, egy
dinand , megosztozyán } a»

Austria! birtokok , Belgi- ker. Krakói vídékkel eggyütÉ
omnak részével. Ferdinánd- a'Vistulán túl.VarsóiHerczs.
nak jutottanak. Ez II. Uezámára ¿ és Ostgallkziáhól
láizló Magyar es Cseh Ki200000 L részt. Horváth orrálynak feányát elvévén ,
szagból: Zágráb Várm.nek
II-dik Lajos elveszte után
2/5 részét , Fiume , 'e más
a' Cseh és Magyar rendekrév vsokkal,Karlstadti bántftl Királynak választatott.
sággal eggyütt. 1814-diki
Ennél fogva Szilezia , Mor- Párisi béküles és Bécsi gyüva és Erdély más Magyar les erejénél fogva visszatart.nyokkal eggyütt az Aunyeré csak ñera egészen
striaihá/. öröke lôn. A' Habs- minden vesztességit: Velenburgi háznak kihaltával is
cze országot Lombardiával
III Károly alatt, a' Magyaeggyütt Po és Ticino vizerok hívsege , és vitézsége
kig 'sa' Svájczi határokig;
által a' Lotharingiai házra
ennek Granbünden kantonált szállott Austria , 's ve
jából vette Vetlin , Worms
le Magyar és Cseh ország.
ér Cleven kerületeket; DalMajlandi és Mantuai Her- matiával Ragusa egyesftteczegségeket és abó Belgio- tett. Tyrolist vissza cserél»
mot , sok viszontagságok te Vilsi ker.lettel , Inn ferután fentartotta Lotharin
tállyal , Hausruck fertály
giai és Spanyol örökenek ferészével ,
és Szalzburgi
jében a* Francz. háborúig; Her.gel együtt Saale és Sal
1707-diki Campo -Formioi
za vizéig. Vissza kapta Karbekülésnek erejével elvesz- nioliát, lstriát, Karinthiát,
té Mailand és Mantua Her.
Horváth országot egénzen, és
ket, es al. Belgiomot ; vetOst Gallicziát; Westgaliczite helyette a' WelencZei
ából a' Tarnopoli és Zalesstatusnak nagy részét , 1801
cy kerületeket egészen a'
Lünevilli békeség szerént
Zíoczowi és Brzezani ker.
minden Olasz országi bir- nek Wistulán innensö rétokit elveszté Etsch vizén
szeit. Atyafi ágainak vistúl , Toskánával eggyütt.
szaszerezte némely nagyobAzonban Mária Theresia és búlásokkal Toscanát , és
Jósef alatt , és 1796-ban FeModénát; nyerte Pármát Örencz alatt tetemes kiterröki iussal.
jedést nyert az Austriaibi- Britannia, Nagy, Anglia, Sco
rodalom Oszt. és Westgal- tia , és egyesültt Hibesnia
liczia által. 1805-bena' Po(Irlandia) országokból öszsonyi beküléssel Velenczei veállottkirályság. Fekvése:
birtokát, Tyrolist és Své- köröskörül tenger vizeivel
via jószágait is elveszté; pó- korülvétetett, u. m. a) észatolékúl nyerte a* Salzbur
ki, és Atlantikumi tengegs Her.get. 1809-ben a' Bé- rektöl , a' Kalaisi tenger
csi béküléssel elveszté Friszorulattól, és úgynevezett
ault , és lstriát , Kárnioli- kanálistól. Hibernia Angliát , a' Villach kerületet
ától és Scotiától, Sz. Gy tfrgy
Karinthiábol, Salzburgot és
Canalisától 's az Irisi tenBerchtesgaden^ azlnnfergertöl; Anglia Francz. orsz.
tályt és a' Hausruch fertály- tól a' ítanális , és a' Calaisi
nak egy részét; WestGalicziszoros út által választatik
¿t,OstgalUcziáb<H a'Zámosci
el; azért azt tartaai, hogy

yalaha Anglia FraBcziaorizágnak kis i3ritanniai ré•zével ejtyesült , és vagy
föld induíás, vagymásváltozás által szakasztatott el.
Legszélsôbb része N. Brif anniának Anglia csutsa, es a'
Skótiai sz¡Retek;legnagyobb
jtiterjedé<e hosszában An
glia és Hi hernia szélein esik.
Az északi szélesséírnek 51o
—Ó2°-ig , hosszú>ágnak i°
— 13o Зо'-ig terjed el.Hiberniamagán a' Sz.
— ¿6oig , ée a* H. 9o — 14 e ig í'oglal helyt Nagysága: Angliának 2916 □ rafd. Skótiáé
ífíoo, Hiberniaé 1 wo , 'a igy
Nagy Britanniáé 6036. Öszvevevén minden hozzá tartozandó földeket,38 —40 ezer
□ mfdeket foglal el földünk
•zinén. Földe : Angliában
változó , csak déli részén
(Wallisban) hegyes. Folyó
vizei : keletre : Humber ,
melly Trent vizével egye■ül , és Themse (Tamesis)
ny.ra: Saverne, melly A- ■
von vizét veszi magába.
Scotia: legtöbbnyirehfgyes,
kivált északi felén ( Hoch
land) ; de a' legmagasabb
hegye csak 4.387 ölre emelkedett a' tenger szine folé.
Folyóji k.re: Forth, Mur
ray, Tay, és Ness; ny.ra
Solway, és Clyde ; minnyájan a' tengerbe szakadnak.
Sok tavai köztt legnevezetesebb Lochl
déli
Skotiában. Forth, és Clyde
egy kanális által egyesültt.
Irlandiában
tulajdonkép
hegy nines , lapályos; annál számosabb a' tó , posvány, és homokság. Jelesebb folyóji: Slaney, Lisse;
ész.ra Baun, és ny.ra Shanon. Felosztatása : Anglia
52 Shires-ekre ( mintegy
megyékre) osztatik , közülbk 40 van tulajdon Angliá

ban, és 12 Wallis Her.Ъер
Skotia és Hibernia is Shiresekböl ¿11; Skótia által*
lyában még is déli, kôzép
es nyugotiSkotiára, Hiber
nia 4 tartományokra (Ul
ster , Leinster , Mounster ,
és Conaught) választatik el.
E g e (Klima) Angliának
mérsékeltt , de tengeri kipárolgásokkal elboríttatotfy
azért tbbbnyire homályos,
és változó; télen az essô f
köd , hóegymást felváltják.
Skotiában- a' levegö általlyában tiszta és egésséges;
a' völgyekben ködös. Kôzép
Skotiában csak nyarat es
télt venni észre. Irlandiá
ban a* tél mérsékeltt , a'
nyár pedig az itt uralkodó
nyugoti és déli szelek miatt
tikkasztó.
Termései: Angliának
a). Az Asványokból: legjelesebbek a' czin, és réz, Cornwal , és Cumberland tart,
ban; vas és ólom Durham*
Northumberland , és Cum
berland tart. ban ; köszen
ugyan itt , és Lancasterben;
só Leverpolnál , Kósó is ;
asványi vizei : Bathoál. Növevényekbôl : a' gabona
(de ez a' temérdek sok rétek miatt nem elegendö ;
Angliában és Skotziában 5a
milliónyi hold van szántatlan); komló ; fa gyümölcs,
kiv ált mindennémü alma *
körtvely, eseresnye; van fozeléke is. Allatokból } számosak és igen jók a' lovak
(Londonban csupán 100000)
finom gyapjús juhok; rendkivül niszlalt szarvas marhák ; nagy kutyák , sok halak, és ostrigálok. Kôzép
Skotziában ; mindennémú.
ásványok , és ásványos vizek, sóval eggyütt. Rhebarbara ; vadak, erdeiek ¡s;
héringek } e> mis h» Wki W
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m. lazacrok, siigérek , 's a' t.
Hiberniának legjelesebb ter-,
i mési a' kószén, toría, krum-i
pli, vagy burgonya, héring,
's a' tLakosinak száma,
volt 1812-ben : Angliában
9244000 ('s igy 1 Q raison
<Ln¿) ; Skotiának 1,800000
OD mfd. mi ); Hiber-..
niának 5—6000000(1 □ mfd.
4690) ozveséggel--»-- 16,044000
az idén volt 17, millió ; az .
Európai tartomanyival 19 .
i millió ; a' meg egyezö nyilván való számadások szerént. Számosabb volna* ha.
a' kereskedés, u tazas, szállás.számkivetéssok e/.ereket .
esztendonként Nagy Brilanniából kinem vinne. Számba vévén.Nagy Britanniához
tartozó minden orsz.oknak
lakosit, legalábh számok
61 milliónyi. — Népesebb
ysai N. Britanniának. An
gliában: London 160000 h.
' és mietegy t^iqoooo lakosokkal. Manchester 4270 h. .
80000 1. Leverpool 6000 h.
78000 1. Bristol 4000 h. 650000
1. Birmingham, 11000 h.
60000 1. Leeds 52000 1. Plyr ;
mouth 43000 1. Chester 2580
h. 40000 1. Norwich 7500 h.
37000 I. Portsmouth 3*000 1.
Skótiában: Edinburg 105800
1. Glasgow 80000 1. Aberde
en 20000 1. Perth 17000 1.
Iverness 8700 1. Hiberniában : Dublin 15650 h. 168000 ;
1. Cork 8300 h. 87000 1. Limerik 5200 h. 32000 lak.kal.
Kézmüvei, és Fabrikátumi (1806} Portékáji:
órák , aczél, tompak, réz ,
feçyver Londonban , Birminghamban , Schesfieldben , Wallisban értek 103
millió tallért , foglalatosIcodtattak 335000 munkásoItat. A' Porczellan , koszerü
♦dények ( Steingut ) Ved-

gwooddan értek 12' millió
tallért, 45000, munkás. Üveg
butelliák, 'st. ef. Bristolban
értek 9,000000 tallért 36000
munk. gyolcs ¿ vászon , Chesterben , 's másutt értek 18
millió tallért 95000 munk.
kenderszovevények r.-io millio tallért 35000 munk. Papirosak ------ 4 50Q000 tallért
30000 munk. Pamütszerü
munkák Manchesterben, 's
nïàsutt 66 millió tallért
347271 munk. Gyapjúszerüek , mint posztók , materiák , harisnyák Suffolk, Nor
folk , Leeds, Huddersfield ,
Sommerset, Stafford, Lei
cester vsokban 100 millió
tallért 40340 munk. Selyçmböl kivált Londonban: 16
millió tallért 65000 munk:
Börböl ------ 63 millió tallért
241818. 'S igy Anglia csupán
kidolgozott 401,500000 talérnyi portékákat.foglalatnskodtatott 1,670429 munkásokat. Skótziának nevezetesebb készíl ményi : :az üveg
pálac.zkok, Leithban, gyolcs
portékák , Edinburg, Oldabeerden , Dunde, 's Paisly
vsban ; Hajóvászon Ivernessben.Hiberniából csupán
gyolcs 112.094645 ölnyi hordattatott ki i8oj-ben. —
Kereskedése : ennek tárgyai
лет egyedül önnön müvei
és készítményi,hanem azOst
és West-Indiai termései is.
u. m. a' kávé , czukor, thé,
indi<ró, kiilombféle fü , és
patika szerszám 's t. ef. Az
egész kihordásnák értéke
tett 1802-beh 48,501683 font
Sterlinffet , 's igy mintagy
480 millió forintokat. Ez7.el foglalatoskodtak 20000
hajók , és 152000 hajósok.
csupán a'Londoni ki és bévitel ért 60,500000 font sterlinffet, és igy mintegy 600
millió for.tokat. Indiai termeztései

twesztései érnek 6—8 millio
font sterl. és igy raintegy
70 millio forintofcat. -— Pénzei : Pence Sterling , eziistböl »--» г kr. i d.; 12 Pence *a 1.
Schilling«« j8 kr. 20 Schil
ling»---- 1 font. Sterl..-»» 0for.
24 kr. 3d. 21 Schilling»--» 1
Guinée (arany pénz^.-».- 9 for.
38 kr. — Országos rendei :
1) Nobolity, az az -. Peers
( a' fö kamarának tagjai) ;
a) ' Commonalty , minden
egyéb status polgári. Ezek
közzül válalkozik a' Baro
nets, Squires, 's Gentlemens rend ; amaz a* fö nemesség'sáll Herczegekböl ,
Marquisokból , GrófokbYd ,
Viscountakból , 'aBárokból.
Ezeknek titulosók Mylord
(Urara) a' féríi nemben ,
's Lady (Asszonyomj az aszszonyi nemben.
r
Religiója:
\ngliában : a' reformata Pibpöki
az uralkodó, két Ersekek, 25.
Püspökök, 9300 más Egyházi
papok alatt. Minden más
religiók, mint a' katholika,
Presbyteriana, Methodista,
's a' t. eltürettetnek. Skotiábana' Presbyteriana, v.
Puritana (Püspóknélkül való.) reformata religió a' fö;
Hiberniában 3У4 résznyire
katholika, többnyire elegyes , még is nagy szorongattatás alatt tartatik. — Tudományi és s:tép mesterségi : Tudományos társasági
vannak Londonban, 'sEdinburgban szép mesterségek
Akademiája vanLondonban;
Universitások vannak Angliában : Oxford , és Cam
bridge- vsokban;Skótziában :
Edinburg, Glasgow, Aber
deen , St. Andrews vsokban;
Hiberniában: Dublinban.'—
Culturájahasonlíthatatlan:
ihinden kézi müvek, me
sterségek többnyire , még
И ÜB. LEX. II. BAR.

a' vargaság , köny vnyomtatás , serfözes is machinák
által segíttetik elô. A' kertéssége , ut és hid csinálása,
Eg és fold esmérete, tôrvény
szerzése , 's kiszolgáltatása
igen nagyra ment. A' csinált levegönek hasznát veszi az utszák megvilagosításában ; a* köszen gözöknek a' hajóknak viz és hullám eilen hajtásokban, 's t.
ef. Congreve öldöklö rakéttjai is hiresek ; a' Bi
blia olcsóáron kôzôltetése
itt van legnagyobb keletben , 's a' t. Az erkölcsikulturája mindeddig hátrál :
mellynek tanúi a' felebégeknek elárultátása , a' szánszándékkal való önn-gyilkosság , 's a' számtalan zenebonáskodás , ragado/.ás ,
's a' t: — Országos alkotmánya. A' király részesíti a*
törvenyszerzö hatalomban
a' Patlamentomot , melly
felsö ( Papi és vilá^i Lordokból) es alsó ( Shiresek
és városok követiböl álló )
kamara. Az adót maga az
ország szabja ki követei ál
tal az alsó kamarában ; a*
Ministerek szám adás alá
vonattathatók ; a' vétkes
csak torvényesen ejtettethetik fogságba , 'sszabadon
választhat az Et-küdtekböl
bírát magának , 't t. ef. —
Országos jövedelmei számláltatnak 60 — 66 font, sterlingre és igy mintegy 500,
millío ftokra. 181.5 — 16.5-dik
Aprilipisig tettek 66,292,13.5
font. ster. Kciltsésri szint annyira tételtek ; háborus esztendökben 72 — 75 milliom
sterlingre, az az722—3 millio foréntokra is felmentenek. A' mi hibázott, az
kölcsön vétetett fel , kiilombféle kereskedö Anglus
házoktól; ennél fogvameutt
об

A' N. Britannia adóssága ama temérdek 550 millio
sterlingre, vagy is ,545o raillio foréntokra. Papiros pénzén kivül , melly is 120 millio foréntokra mégyen Iegalább. — Hadiereje szározç>n 1805-bentett 244469 embert (21323 lo vast , 8,5.59 *~
gyúst , 224878 gyalogot ,
89З09 háborúkor szolgáló
katonaságot);az idén ez öszveséggel 1,50 'ezerekben állapíttatott meg békeség idejére. Tengeren számlált
189 Linea hajókat, 28 ötven
¿gyusokat, 216 fregáttokat,
's más kissebbeket, öszve
eéggel 907 hajókat ; ezeknek
•záma is békeség idejére
mintegy 1/4-del leszállíttatott.
N. Britanniáhoztartoznak
Europában benn : a' Hannoverai ország Német birodalomban,közvetet!en Angliával egyesülésben ; Gibráltari eroség Spanyol ország'
határán ; a' keleti tengeren
Helgoland , a' kôzép ten
geren Malta szigetek , és a'
Jóniai hét ezigeteket ío felvigyázói hatalommal. Bir
az Afrika nyugoti part
jain, Senegal, Guinea, Setiegambia 's arany partokon szállásokat, és a' Jó reménység' fokában egész urodalmat. Asiában , Ostindiában (keleti Indiában:
közvetetlenül hatalmában
vannak Ganges vize mellett: Bengala, Bahar, Cris
sa , Benares ; 's Koromandel partjain: Madras; Marattok partjain : Bombay
?s a* t. Oszveséggel mintegy
12000 Q mfd. 23,100000 lak.
Fö vsa Calcutta 700000 lak.
kal. Közvetve , mint frigyeseken , és adózóikon uralkodnak e' tart.kon : az
Auhdi Nábobságon fel. Gan*
gesnél : 2490 Q mfd. ¿,30000o

lak. GolcondaiNizámságon»
Godavery és Kistna között:
4832 □ mfd 6,430000 lab.
Carnatik , Tangore 2087 Q
mfd 3,540000 lak. Mysore
(Caveri) 1190ц mfd 1,570000
lak. Cochin , Travanchore
(egészen déirej 440 П mfd
1,170000 lak. Ide járuli mult
eszt.ben Napaul , Nopol, v.
Neapul tart. 101o — 105° H.
370 ,5о'_29Э Sz. alatt Tibet
és Bengala köztt, fö vsa
Calmandic, Gaorha és Can
dy orsz.kal eggyütt. Oszve
séggel tesz N. Britannia birtoka mintegy 24000 □ mfd
és 45 millio lakosokat. Tulajdon tartományaik hárora
Praesidenségekre osztattak:
elsö Bengalai , 2-dik Madra*i , 3-dik Bombay; ezékre
fö igazgatás van Calcuttában. Jövedelmeik mintegy
130 millió for.kra, a* költségeik 110 millióra megyen.
Katonákat tartanak 116—
120 ezeret,, kik köztt 25—27
ezer Európaiak ; a* többiek
Leapoieok ; Európaiképen
formálta ott lakók. Eszaki
Amerikában birnak: Lab
rador tart. 20000 □ mfdön
mintegy 100000 lak. UjSüd
Wallisban esméretlen, mennyit ; Canadaban,36ooo □
mfd 170000 lak. Uj Scotiában 1850 □ mfd 200000 lak.
Új Foundlandban 2iooQmfd
30000 lak.kal. üszveeéggel
íegalább 70000 □ mfd ,500000
lak.kal. Kö/.ер Amerikában
e' szigeteket : Jamaica 300
□ mfd. 320000 1. Trinidad
140 □ mfd 38000 1. Domini
ca 12 □ mfd. 12000 1. Gre
nada 12 □ mfd 25000 1. Bar
bados 7 1/3 □ mfd 90000 l
Antigua ,5 □ mfd 41000 LS.
Christoph 4 □ mfd 30000 1.
Nevis 3 □ mM 21000 'An
guilla 4 □ mfd 17000 1. St.
Vincent 6 □ mfd 17000 L
Barbuda 1500 1. Bahama

ólta lett esméretesebb a¿
450° !• Még vissza nem adAngolok által ; két felé
ta a' Fran* ziáknak Guadaosztatik Sz. György nevü
loupe 50 □ mfd 155000 1. St.
csatornya által ; egyik tuX,ucia 63 ifl □ mfd j 400a 1.
Iajdonkép való új Brittanes más szigeteket. Öszvenia , a' másik új Hibernia
séggel bir kbzép Amerikánevet visel. Napny. ra melban, melly Westindia nelette fekszik , Birontól eivet ii visel , mintegy 600
neveztetett út által elvá□ mi'd 800 ezer lakosokat.
lasztatva , új Hannovera.
"'Ide járulnak Ceylon (320000
Legjelesebb természei : kolteresztény lak.kil) S/. He
koszdió; muscatdió ; gyömlena (12000 1.) Isle de Fran
bér, betel, bambusnád, ace (5°Q m td 40000 1.) 's más
loe , 's t. ef. Bövelkedik vad
déli Oceánban elszórtt szigalambokkal , paradicsom,
getek. I.Jakab K.irály alatt
és más madarakkal is. Am
(1603-1625) egyesült a' Skotziai Korona a/- Angliaival,
bra, és hal itt igen nagy
14. Britannia Ki.'ályság ne
számú. Új Hannoverában
ve alatt. Ersébeth Királykezdödik a' szántás vetés.
né korától fogva , a' vi- Lakosinak színe olaj-sárga;
lágnak ujrészeibol sokattahajokfekete, gyapjúszerü,
mint a' Negereké ,
de
láltak fel| vagy magoknak
órrok nem olly lapos mint
tulajdonitottak ero hataaz óvék. Szükségben vitélommal; es szállókkal népesitettek. 13 ezállítmázek , délre Hiberniától fek-r
szik ama 1788-ban Scótziányaik ész. Amerikában 9
tól feltaláltatott új Geor
esztendönyi erólkodéspknél
gia. Ezen tart.nyok szemlá. fogva Britannia hatalma atomást kezdenek cultivá, lól egészen kiszabadúltak
x783-ban. A' mult Francz.
lódni, és jobban megesmérháborúval elfoulaltak csak
tetni.
nem minden idegen , Fran. Egri Érseksék, hajdan eggyik
Hollandus , Dánus , Spaa' legnagyobb Püspöki menyol szigeteket , és Ostingyék közül , felrészeltetdiában is nagy foglaláso- vén 1804-ben , két Püspöki
kat tettek* Szeringapatnam,
megyék forraáltattak beiö
Surinam, Curassao, Gorea,
le a' Kassai tudriiillik ésa'
Kapó tart.kat. 1801 ólta Hir
Szatmár-Nénieti , az Egri*
bernia szüntelen nyughaanya megye pedifflen Ersetatlankodásoknak ellenzéki méltóságjgal diszesíttesére N. Brittanniával egye
tett. Kiterjed ezen Érseksült. Többnyire 1. Anglia,
ség a' Heves és KüIsq-SzoIScotzia, és Hibernia.
nok, Borsod. 's
Szabolcs
Britannia , kis, 1. Bretagne.
Várm.ékre , és a' Jászság 's
Britannia új , sziget AustráliáN. Kúnság vidékeire ; öttfö
ban , vagy déii Indiában ,
és 16 al-esperesti ker.revamelly regen új Hannover
gyon felosztva , ■ mellvekszigettel, és más kis szigeben 20 Apátsáíot , 11 Prétekkel eggyütt , Salomon
postsá^ot , 173 plébániát
szigete nevezetet viselt;! 5^8számlál 288000 hívekkel.
ban a' Spanyoloktól találTalálni benne oszveséggel
tatott fel; 1700-ban Dam9 szerzetes klastr. ezek kö
pier hajós kapitánytól meffzül egy a' Zirczieké , 3 a'
látogattatott , és 1767-dik
Barátpké >3a" Minoritáke

l a* Miserikordianusoké , gurai járásban , Podolinés l a' Servitáké. Szerzete- hoz és Podrád vizéhez ñera
sinek száma 100— 120 ig , vi- messze. F. U. a' Kir. Sama
• Hgi papjainak pedig 280—
ra. Lak. leginkább kat. kik300 ig megyen. Káptalannek pléb. templomok vabéli Úrak 12 vannak; Sufgyon. Egy azok a' vsokköfraganeus Püspökei , a' Sze- zül , mellyekethajdan Zsigpesi , Kassai , Szatmári, és
mond Kir. a' Lengyeleknek
• Rosnyói Püsps.
zálogosított vala. -Fája, lefihség' réve , 1. Port famine.
,„ - . , '» rétje elég.
gelöje
JFüiap-száilás , ezabad helység Goes , l. Goí
~ ös
Kis Kunságban , Szabad- Grinavia, Grünnau , mvs Poszállástól egy órányira fek- sony Várm és hasonló neszik termékeny rónaságvü jár ban, Bazinhezkö/.el,
ban, számlál 20 kat. 4045 Posonhoz pedig 31/2 ora.
protest. 10 nem eggy. gö- F. U GrófPáJtfy Számlál 37,5
rög és 8 zsidó lakosokat , kath. 370 evang. és 29 zsikik nagyrészint fbldmívedó lak. tulajdon pléb. és
lésbôl 's marhatenyészetbôl Eklesiával. Határja bô terélnek. Vagyon tulajdon tamékenységü.
nácsa; a' ref. Ekklesiájok ; Helr.xM, Király-Helmecz, mvs
a' kath. az Izsáki plébániáZemplén Várm. Ujhelyi jár.
ban végzik Istenitisztelete- ban, Leleszhez г 1/2 Ujhelyket, mellyhezi 1/2 órányihez pedig 4 órányira, fekra távozik.
„ik igen bies tájékban. F.
Forro , elegyes magyar 's tôt и. a' Leleszi Prépostság.
. mvs Abaúj Várm. SzikszoSzámlál 300 kath. lak. Va
vi járásban , Hernád vize
gyon plébániája melly a'
mellett , az országútban
JasszóiPraemonstratensisek
Miskolczhoz 3 mfd. F. ü.
által administráltatik. Ha
Kassa vsa. Számlál 1030 kat,
tárja jól terem , fája , kálak ; vagyon pléb. tempi,
posztája , és dohánya jó.
a' B. Szüz tiszteletére szénEsztendonként két vásárt
telve , két filialissal. Ha.
tart.Nevezetesíttetett e' hely
tárja gazday és a' terméLorándfi Zsuzsánna lakja
szetnek külombféle javai»
által, ki itt 1654-ben jeles
val meg vagyon áldva.
kastélyt emeltetett.
■Gáll-Széch Szecsowcze mvs
k kóuársasága j,
Zemplén Vaim. Ujhelyi iájonia
rásban , Kassától keletfelé
*
6 órányira Bodrog vize kör- Hibemia, 1. Ireland,
nyékében. F. U. Báro Fis- Höf'lein , (Nagy) Grosz-Höfcher és több más Uraságok
lein, német mvs Sopron
Lak. Tótok, kat. és potest.
Vérm. és jár. ban az ország
sok , azoknak számok 500
úton Wimpassing és Sopron
mégyen. Vagyon kath. pléb.
között , Bécshez 7 , Köszeg«zentegyháza és a' Protest.
hez pedig 6 posta mfd. F.
Eklesiája, térséges határja,
U. Hg. Eszterházy; a' kisgabonát, fát és kevés bort
Mártorii Uradhoz tartozik.
it terem. Országos vásárjai
Számlál 1120 kath. lak. Va
jelesek. Vagyon vízi malgyon tulajdon pléb. temg?I.
ma is
és póstahivatala. S/.orgalGnetda , Gnazda, Kristen, mvs
mas mesteremberek és foldSzepea Várm, I.vagy is ГMa-V.T. щщ^Шь
'.,r5 » lalqák,

